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N•. 183, áe. UÍ221,sobre o projecto. n·•. 32,. de 1922,
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Senado, emendado pela Camara dos Deputados, mnil- .
dando t~dificar prcdios put•a os funccionarios, civis e
militare~ da Vnião. Pus·. 12/r.
N. 104,_ de 1022, t•cdaccão final da ·pt•opo~icão
n. 1G3, de · 1920, emendada pelo Senado, mandando
separar . da de Obras a · secção de Electricidade da
Casa da Moeda. Pag. 126.
N. 105, de 1922, redacção final do projecto
n. 32, .do 1922, man'dando construil· um hospital cm
Caldas Novas, Estado de: Goyaz, afim de se utilizar de
fontes thermaes. Pag ... 127.
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. n. 19, de 1922, emen~ado pela qamara dos Dep~tados,
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' '· N. H 1, de ·1922,.· redacção final da emenda do
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..
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. , ·. , , , 9!l~a,'I :~e· ~ot\\J.lOáQ .~ ·Qor:re·ccão. ;paga~ J95, 5.64.
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N. 28, ·ele 1!'12~. abre c1•edito pnrn .ncquisicão do mobí~
liario para a Administracúo dos Correios do Pornam-

. buco. Pns·. 730, 736.
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N. 57, de 192l! . ,nhl'c ercditô para rostiÍuicão da fianoa
pt•estnda pur D. l\Iaria da Luz. Pag, 741.. .
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. .
·
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·
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apolices. Pag. 7·i5.
·
·
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pelo Cocligo Civil Dra~ilciro. Pags. 754, .762.
Prorogação da ses~ão 1e1Jislativa até ·o dia 3 de outubro do
1922 (Proposição n, 56 de :1.922). Pags. 726, 734. ·
Registro Publico: i~stitue (Proposicão n. i88 de ·t920). Pngs.
754, 762.
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.
''R•gulamentaçio d=. ·~m:Prensa. Pr~jecto n. 35 de 1922, ;ogu~
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Liberdade. de. Imprensa.
.
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Regulamento das Penitenciarias: revê (Proposiclio n. 3 de ·
f922). Pags. 495, 533 c 564.
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. ·
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.
Réquerimentos:
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.

Do Sr. Lopes Gonçalves, para qú'e o projfloto n. 35, de
:1.922 (liberdade de imvrensa) · seJa encaminhado á
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pesa. Pas·. 330.
.· ·
Do 81•. João r. .vrn, de urgenoia pal'a discussão c votaeiio
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Png. 359.
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·

Do Sr. Lopes GonQalves, para o Senado nomear uma
Commissão de Senadores, com o fim de cumprimen~
tar e dar as boas vindas ao Sr. Wenceslau Braz, po~
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·
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Do 'sr. Irineu Machado, llarâ ser ·ouvida a Commissão de

Financas •.obre o prijecto n. 10 do 1922 (aposenta~
dorins de magistrados). Pag. 469,
.
· Do Sr. Lopes Gonçalves - volta á Commissã<i o parecer:
· sobro o véto do Prefeito, n. 66 de 1921. Pag. 567~
Do St•. Marcilio de Lacerda-volta á Coll1.,missiio ci véto do .
· . Prefeito, n. 68 de 1921.. Pag, 76!. ·
.·
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·
Da cidade da Barra; de Feira ·de Sant'Arina, do Bomfim
·c 'do Joazeiro, ,no Estado da Babin. Pag. :15·,
Sargentos do Eset•cito: ~eengajamento (Propoáil.liiO n. 54 ao
,
1922). Pags. 6111, .751.
.
.
SociedàÍI.e A!lianoa- Commerciàl dos Retalhistas, de Bacei6:
considera de u tJiidade publica (Projecto n. 41 de 1921 e
. . • pareceres), Pag;;, 698, 730, 737 o 755.
.
· :Sociedade Cooperativa de ResJ!onsabilidade Limitada: consi~
. · ·.· dera de utilidade publica (Proposil,liio n. 40 de 1922) Pags.
5U, 533 e 565.
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.
·
Sociedade de Agricultura da-· Parahyba: considera de utili
. dade publica (Proposição n. 51 de 1922) Pag. 615.
Subsidio ·do Presidente e do Vice-Presidente da Republica:
· . fixa. (Proposicllo n. 37 de 1922 · e pareceres). Pags, 551,
'700, 735 •
.
' .
·sullvenolo · d estabelecimentos de ensino profissional, agri~
.. cola_ et..c: regt•;'l (Projecto n, 37 de 1922), Pags. 424, 675,
678 e tl95,
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.
.

·ISUJístitutivo:
'

de ~mprensa).
. .
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Ao projec~. n. 33 de 1022 (homenagens especiaes ao Se~
nador Ruy 'Barbosa). Pag. 742.
Supremo 'Tribunal Federal: augmento do 'pessoal da Secretaria. Parecer n. :1.16 de 1922. Pag. 334. ·
·
Ao projeêto · o. 35 do 1922. . (liberdade
~~·6~.

Tempo de Servioo (Contagem de) :
A' favor do Dr. Rodolpho Ramalho, funccionario da As·
sistcncia (Wt~ do Pref~ito). Pag. 565,
. .
Touradas: prohibe. (Projecto n. 47 de 1922), Pag. 760.
Unilo Caiz•iral dos Viajantes .do Rio Grande do Sul: consiôcra de utilidade publica (Parecer sobre proposioão nu~
mero 40 de i922,) Pags, ·i48, 511, 533 c 565,
.:Vótoa do Prefeito:
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· .versas rep!lrtições da . pr!)feitu~a. ~ags.- i~~~ 33t,
416.
N. 27 de 1922, á resolução ~imicipaf que torna. extensivo
· ; _ás profes ;r Nas. do Instituto Orsina da Fonseca ·.o fa. vor do Dec. 2.491, de 1921. Pags. 153 e !i62.
' '
N. 70, de' 1922, á resolução municipal que torna exten:.
S!VOS ás inspectoras da Esecola Mumcipat e ás guarJ1iães das escolas primarias 11s disposicops do Deo. nu: .
mero 2:~91,de 1921:' Pags. 331' e 462;· · ·· ,,. · · ''·
'N. ~3.. ~Jl 19,22, ~- r,esolucã,o muni~ipa_l _qu~ copcede uma
dmr1a aos serventes da Pr.efeil.ura. · Pags~ · 331 ie: 'ol63,
~. !,· .d~_·. ~922, ã_. ·r_~~olução munic.iP.aJ q~..e fixa ,os veno~'mentos d11s conservadoras das 'cade1ras · de 'Historia
Natural, "l'!lysicii ·e Chimicà ·da Eàcohi. Normal. Pa. gínas'342; 6H ·e 627', ..... ,. · ·· .· · ·.'" · ......, ::
. . . !'i, 3, de 1922.' á resolução m~nicipal determinando· a
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' '
mal. Pag~ . ·3H, 567 e ,?~P. ' · ··' .
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·
:N. 5( de 1922, â r~soluçã:o ~únicipal qÜe ~oncede licença
á Antonio José Ril)eiro ~üriibti/officíai· da ·:A.ssistencJa
· :P.ub.UQ!l. ;pag~. ~~-9, .~o.s, .6.~!. '·
, .. . . ,,
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N.. 57, de 192.{ ii l'esolubão municipal. que autoriza a
aposentadoria de .João MonteJ;Jegro,_ phqtogrJ!.pho da
Cadastral. Pag. 350'; .- . ~ ..,,,,,.,.,_.,., N•!:>"••·': ,,,,., ,,. ... ,:c•''',
·N. ·60, de ~~22_, ..á. 'r~soluêã~
•roiJ:n~c!p,~l q~e cori~id~ra pr~
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·. Domin os Corrê· de ·sá:'!liíg.::a5a. '·""~.,. . ,....:r.'''.,
· ,~·· ......g., ,"·•;.• . ,.~ .,; ~r-t·, • 1e ·r~· •
::N. :7:4. ,d.e .192:~. á ,re~Qlu.c~o .... Jl1.UI!~C.~P§l .gp,e ,!JOJ,Jile,~e ao
,Q)u):l :d,os. iEU!lCQIOJiarcw.s P,y.],l~cos ,(:l1v;~s, ;~erl'eno .no
,ant1go morro do Caslello. Pag. 354~ · ··· ··
N. :·32; de 192~. á .resolução municipal que abre credito
. ;PilFa_ Pl1~<\9:~e~to_. ,.,de , ~!nr.i~s ._ás ip._sp~ctoras do ~nstj..
. .. ,.tp.to ,.F.eri 1a~l a -~~~'!lna. tP!!g. ,35~, ~~7, -~~?. ·
. .
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~. 50, d~ 192~í â ra.solução municipal que ·equipara os

vencimentos dos continuas d!l Prefeitura acís do Gabinete do ·Prefeito. Pags. 446, 468 e 542. · '
N. 9, de, 1922, á resolução municipal, que ·eleva os venci····· · mentos do tompiador do 'Almoxarifado da Prefeitura.
Pag, 462, 696.
· · ·· ·
· ·
· · N. 13, · qe 1922, á. res?lui;ão municipal, que reintegra no
cargo df.l JenLista do Instituto Ferreira Vianna, Telesi!h,oro ;E· d.e Dul).lões Vall~dares. Pag. 474.
.·
\! ,
,
, .•
N. 17, de 19l:.? á resolução municipal que extende á ·
D. Clotilde Chaves Lins1 economa do Instituto Ferreira · Vianna, ·uma diar1a. Pas'. 475 e 700: ·
..
J'i, .~8, .de"1922. á resolução municipal que equipara os
,.. · · · vlmcimentós' doi{ apontadores da Directoria ·de Obras
•· · • .: . · e ·'Viação· do Prefei.tura aos dos.· da Inspectoria de
:: i .
; Mat.tas., Ja1dins, Caca e. Pe~oa. Pag~. 476, .722, 736.
N. 20, de 1922. á resolução municipal, que extende aos
.... '
.. escripf.ura,•ios das ·Escolas . Profissionaes Bento R.i.. beiro, · R.iv.arlavia · Corl'eia · e .P~~oulo c:te Frontin, uma
~···
'.
.
·
diaria. P.ag. 477, 696, .
. ·:.
N. ~7, •qe 19l:2,, a. resolução munic.ipal· que abre credito
· para m!lenantzar professores de pagamentos de alu. · ~ueis ·de cas~s. Pags. 480, 735. · .. . ·
.
· · N,; 69, 'de 1922, á resolução municipal, que reintegra, Ed.:.
gard Gom~r da Silva, ex-guarda ' municipal. Paga,
. ' .. . : .481; 679; 625; 7.68.
.
.
'· N. · 85, de 1922, á resolução mu11icipal que .c.oncede pen.
· são de m:mtepiô. a o.-··Ermeliri.da Buarque de Lima.
·' ·
Paga, 484 ·c 628.
.. N: ·o;;· de t922, á· resolução municipal que concede diaria
a D. BrantJa da Silva Pinto. Pag. 511. · ·
.•... :N .: ~·;' d'!l. '~2.?, •ã:rts9lucã.o,·municiJ!al_.que concede licença
·· · · · a· Octaciln ·da Silva" Braga; Pag. '512, 534;
·
' ..
. . ~, ~5, -~.e ~~22, l). r,~s.o~pcãq fDUJli.cipal; que _co~cede .diaria
';~1i!~~~~~9~~~ ",do Jll~~~t~to ,;F;~rreu~ Y1a~na. Pags.
1
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N. 75·," d~ 1922, · á resolucão municipal que eguipara os
.. : ·venciimenV'ls ·dos·· porteiros da Directoria de Instruccão da Bi·biiáthéca e do Departamento da Assislenoia,
. . . . ~Q~· .~o pqrt~fro ~~r~l .da Prefeitura. pag. 512, 535.
' · N.• •.52, de 19<!2; -á .resolução municipal que equipara os
venciment.:-r. do bibliothecario da Secr.etaria do Con... . . . . . ~elP.p ,?4~np..:,cip.~ ao~ .9o.s archiyist~~os da mesma Se'
..''·':· ore~nr1a:..
p.~r; ~ 12 ,"
.
· ·
·
.. '.
. . . ·V'
,'fi
~
· • N·· ·50, de 1922, á··.resolucüo municipal que concede gratificação 1ios funccionarios da' Secretaria do Conselho
.
. ~Unlcip~\ .pa~, ..~,12 '·
.
.
N,: 48, de· ~922. á resolucão que modifica-.o titulo do encarregado t1a garage da Limpeza Publica. Pag. 565.
, : , ....N:..!t'· 4~ 1t9~~. ~ .r.~~çlu,ç.ãobm. unicip~!. que p~rii)~t. te di ver·
·Pag....665• . :•.
1". 1men s nos ,Jan.ms pu 1 ICOS,
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N. 66, de 1921.

rNorcm

l'iJSoluoão municipal que man\:10: nõmenll
de .ensino. Pag. 566.
·
N. 85, de 1922, á resoluciio municipal que .p(lrmitte aos
socios do ,Circulo de Operarios municipaes, consignarem folha. Pag. 584.
N. 84, de 192~. ú resolucão municipal que equipara os
vencimentos da inspectora - de alumnos da Escola
p.aulo de Frontin aos dos funccionarios de igual cathegoria do mesmo estabelecimento. ·pags. 585, 70'1,
e 736.
·
.
.
.
N. 82, de 1922, ú- resolucíio rimnicipal que permitte aos
soeios do Centro ;dos Professores. e Coadjuvantes das
Escolas Nocturnas, consignarem em folha. Pag. 586,
N. 79, de i922. á résolucão municipal que autoriza a po' branca sem multa, de imposto terr1torial ·do anno de
1920. Pag. 587. . . · _
·
·
N. 46, de 1922, á resolução municipal equiparando os
vencimenl<·S dos funccionarios da Dirc-ctor1a de Obras
e viacão. Paga. 589 e ·628.
'
~. 30, de ·1922, á resoluQão municipal equiparando os
vencimentos do auxiliar do gabinete Electrotherapico do A~ylo d·e S. Francisco de Assis aos auxiliar
. de pharinacia do mesmo estabelecimento. Pags. 590,
IÍ

coadjuvan!~s

'

.....

701 c 735,
N·. · 29, de i922. á rcsolucão municipal que manda pagar

·percentagens á vi uva do ex-director .do. Matadouro de
· Santa Cruz. Pags. 592, 730 e 737.
· .
N. 451 de :l922, á resolução munici•pal que comede dia. r11' á aux1liar de inspectora do .Instity,to,, Ferreira ·
V1anna. P~~gs. 507 c 626. .
·
. .
N. 62, de i922, á r~solucão m)J.Ilicipal que concede licanoa a· D. Narc1sa Rosa de Mello Mendonca. Pags,
608 e 627. ·
·.
N; :l.O, ".de f922, á resolução- municipal que concede gra-

tificação ~amestrai .aos funccionarioi da Secretaria
Geral do I'atrimonio Municipal. Pag; 705,
N. ·as, de ·1922, á resolução municipal que 'reduz o' cur~o
· da Escola Normal. Pag, 708, 73:l.
. .
·
N. 53, de i92e, 'á resolução municipal que eleva os ven,. · · cimentos do ajudante do Superintendente da Limpeza Publica. Pag. 7:l0. ·
:"
N. 65, de :l922, á resolução municipal que· incorpora aos
vencimentos dos funccionarios da Directoria de Fa, zenda Municipal a gratificação ,que .os mesms per. cebem. Pa'\'. 713. .
.N. 77, de 1922, a ll'esoluoão municipal que providoocia
sobre a matricula na Escola Normal. Pag.. 72:l.
N. 78, de 1922, ú rcsoluciio municipal que manda. pagar
differenca de gratit'icação a Armando Monteiro Alves
Pa~l>Q~a.. ~ag. J~~ •.
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N. 33, de 1922, á .resolução municipal que cõlicooe fériaa
ás exti:anumerarias da Escola Normal. Pag. 737 •

.·e Municipal d eS. Paulo; tendo parecer p'a Commissão da
MENS.-\OEM A QUE !:!E REFERE O PARECER SUPRA

N. 55, do 192:~. á t•esolur;iio municipal que permitte a
derrubada de maLtas nos tert•enos florestac~. Pag. 737.
N.. G8, de 1921, · á resolução municipal que equipara o9
. venciment.Cis do chefe do escriptorio da Limpeza
Publica. Pags. 754 e 761,
N. 73, de 192~. á resolução municipal que concede licenca
·
•
a D.· Djanira Pinto. Pag. 768.

Votos_ em

separado~.

Do Sr. Lopes Gonçalves:
Ao ptirecer n. 166 de 1922 sobre o véto do Prefeito. n. 29 de 1922 - pagamento de percentagem á
viuva do ex-director do Matadouro de Santa Cruz.
Pag. 59L
.
· Ao parecer ri. 170 ·de 1922, sobre o véto do Prefeito n. 10 de 1922 - gratificação mensal á funccionarios.- Pag, 704.
· Ao parecex: n. 171 de' 1922, sobre o véto do Pt·cfeito n. as de 1925, - reduccão do curso na Esco.là
Normal •. Png. 706.
_·
.
Ao parecer n. 173 de '1922, sobre o véto do Prefeito, n. !15, de 1922, incot•pora a gratificação aos
vencimentos de. funccionarios da Directoria da Fazenda Mu.•ticipa,l. Pag. 711.
·
·
• • Ao pr.t•ecer n. i 7-i, de 1922, sobre o véto do Pre. feito n. 77, de 1922. __, matricula na Escola Normal.
· Pag. 718.

' ..

'

. Do· .S.r. Mar.cilio de Lace~: ·
.
'
· . Ao p:ueéer n. 117, de 1922, sobre o véto do Pre!eilo, n .. 1. de 1922; (vencimentos de conset•yadores
de cítdeiras ·a Jllscola Normal. Pag:· 343,
Ao piu·~cer u. 132, de 1922, sobt·e o véto do Pre.
feito, n. 13, de 1922,- reintegração qo den~ista M Ins~i
~uto Fert:eira :Vianna). Pag. 4'13.
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SENADO .FEDERAL.
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Segn~d~ s~aó da deoima primeira Legislatura do !ÀngreS8o :Naciônal
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PAIVA, PfiESiDENTÉ

..

'

'

· '' · , A's 13 'e · Ú2 ;h~r:as ·. uhru-se a su;;sflO, a que co;JCm;'re~ ·
.o~. ;Srs.: ..A.: Azereno, C1m!Ja Pedrosa, .Abdias Neves,. lic~mtme

gildo. de l\IO!'ae:;; . Mendonça !llarl.i qs, Ale,xandt:ino., de ·Alcnca1;,
Lopes Gonçalves, Laura Sodl'é, .1 u~.lo Che!'mont,, üulió do
Brasil, Godofredo Vianna, .José Euzcbio, .Costa Hódrigues, An'tonino Frcirc,:.,João :•r!J'omé, Benjamin' Barroso, Ji'ra'ncisco Sá,
Eloy .de· Souzlf, João..· .Lyr;a; Antonio Massa,. Venancio 'Neiva,
Ma·noel Borba~· Ro~a c 'Silva, Euzebio de Andrade; Araujo Góes,
Graccbo Carclo;m, Moniz .Sodré, Bernardino Monteiro;. MaJ•rii'lio de Lacerda,: Miguel. de. Carvalho,. San1paio, Ccnoi'êa;: l'!·iucu
J\fachado;:·.àdol•pho .Gordo, ·'AlJ'rerlo · .mlis,. Alvaro de . Car·valho,
Lniz Af.ol·~~10; ;.los é Murbinho, Ole.gario · Pinl.o, , Carlos,, Cava!,.
.c\'nli, ,Gc_ncrpsq ]\la~ques,, Laurc Mü,\let',,. Vido,! Ramos, F;elippe Schrrudl, So:n•es ,tlo8 Sm•!ns,. Carlns Bnrtln~[t' c· Vc,spucJo de
Abreu.(46), " .. ,. .. · ·· ·
' ·.. · ·' ··
... '':
Deixam de. compareeor, IJOUl causa jusLificadã,. os Srs.: ·
.Silver.io·:.: Nor·Y:.' ·Fetix , Pacheco, .. Tobias: d\llonteiuo, 'Carneiro. ,,da
!Cunha, Gonçalo .. Rollemberg;. Siqueira de, Menezes, Antonio
Moniz, IRuy B\rbosa, Jeronymo Monteiro, Nilo Pecanba, Mode~tb Leal, Paulo de Frontin, nauL.S0arcs;. Bérn'ardo .Monteiro, ·Francisco Salles e Ramos Caiado (16).
·
· .·
·
· . E' lida, posta em .discussijo, e sem debale, approvada a
acta da s~ssão, ~nteri?r. . . .
. .
,
O. . Sr.
1• Secretario.
,do .segu~nte
.·,
•. ', .
•.·
... dá conta
.. -.
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Of'J'icios•:
Do Sr. 1• Secretario ela Cú!nam dns Deputados, do Leôr
seguinte: ,
«Sr. ·PJ•imeiro Sccrqlurio. elo Senado. - Communico-vos,
para. os 'devirlos fins, ·que· n· Cumarn rios Det)uLados, J.omnmlo
conlwcin!oJllo das· cnwnclns dessa Casa do Congresso N,ncional,
1.3. - Vol.. :VI
·
1 ·
I

I

•

~~
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ANNAES DO SENADO

ao projecto que providencia sobre a cffec~uaoão das despesas
dos diversos minisLcrios no exercício ele 1922, deu o seu assentimento ús seguintes:
Do Ministcrio da .TusLi(;a c Negocios In~eriores, ás de
1, 8, 1G, 17, 18, 35, :36, 38, lt2, 1.3, 1/;, 48, 51, 54, 55,
56, 58, 50, 72, 7ü, 78, 81, 82, 84, 85, 88, 80, 00, 95, 98, 100,
101, 103, 105, 107, 112, Hi:l, 120, 132, 11.3, 160 c 1G5;
IIS.

Do Ministcrio das Helaçõcs Exteriores, ás de ns. 1 c 2;
Do ~1inisterio da Agricu!Lura, Industria c Commercio, ás
de ns. 1, 5, 7, 8, O, 10, 11, 13, 14, 15, :18, 19, 20, 22, 23,
25, 33, 38, .1Q, H, 43, H, 15, .iG, 47, -18, 50, 54, 55, 56,
57, 60, 61, G3, 68, 7:1, 73, 71, 77, 78 e 82;

Do 1\Iinisterio da Marinha, ús de ns. 5, 6, 12, 14, · :16, 18,

21, 24 e 27;

Do Ministerio da Guerra, ás de ns. 3, 13, 61, 87, 99 e 100;
Do Ministcrio ela Viação e Obras Publicas, ás de ns. 3, 4,
16, 17, ·19, 20, 23, 25, 2G, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 39, 41, 44,
51, 58, G1, GG, ü9, 8:1, 82, 84, 86, 87, 89, 91, 92 e 93; e a enviada por essa Casa do Congresso em officio n. 216, de 18
do corrente, que diz: « Accrescentc-se ao art. 81, o seguinte:
ficando tambom revigorado o credito aberto pelo decreto
n. H. 799, de 5 de maio de 1921, pelo Ministerio da Viação e
Obras Publicas:.; e
Do Ministerio da Fazenda, ás de ns. 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11,
13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,

I

I'

i'

32, 35, 36, 38, 39, 42, 44, 45, /18, 50, 51, 52, 61, 62, 72,
78, 79, 80 e 81.

Todas as demais emendas foram rejeitadas.
Devolvo pois, a essa Casa do Congresso, o autographo não
só do projecto desta Gamara, como o das emendas do Senado.
Saúde e fraternidade . ....:. José Augusto Bezerra de Medeiros, 1• Secretario da Gamara dos Deputados.
EMENDAS, DO SENADO, REJEITADAS PELA CAMARA DOS DEPUTADOS,
A QUE SE REFERE O OFFJCIO SUPRA
ç

I
.

•
L

MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES.

M. i
A' verba 6' - <Secretaria do Senado,. Pessoal:
Onde se diz: «Secretario da Commissão de Finanças, etc,,,
diga-se: Secretario da Commissão de Finanças, i 1 :200$ de
ordenado e 5 :600$ de gratificação, sem prejuízo de outras
vantagens constantes da presente leb.
N. 2
A' verba 6' - «Secretaria do Senado,. Pessoal:
Onde se diz: d continuo da Com missão de Finanças, etc.,,
dlr;n-sc: d auxiliar da Bibliotheoa, com 4 :SOO$ de ordenadn
e 2:4.00$ de gratifica~üo, sem prejuízo de outras vantagens
· ·
·
constantes da presente lei»·:

•f
·~
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N. 3

l

A' verba u' - «Socrr.l.aria elo Senado». Pessoal:
Onde se lê: «I encarregado da a cla, ele.», diga-se: d Secretario da Mesa, com 12:800$ dr. ordenado c 6 :~00$ de gratificação, ~cm pre,iuizo de outras vantagens constantes desta
lei::-.
·
N. 5

A' verh a 6' - «Secretaria tio Senado,. Material:
Inclua-se: 4para a publicação do discur.~o do Senador
Lauro Müller, proferido na Bibliotheca Nacional, em 15 de
novembro de 1,021, 6 :000$000».
·
•

N. 6
A' verba 6' -

«Secretaria do Senado». Material:
Inclua-se: «para a publicação das obras «0 Senado e os
Senadores» e «Quasi um seculo de poli.tica brasileira réis
20:000$000),

N. 7

· A' verba 6' -

«Secretaria do Senado>:
Augmente-se de 1 :000$ mensaes a verba destinada á revisão dos debates do Senado, na Imprensa Nacional.

."

N. 9

Magistratura federal e local:
Ministro do Supremo Tribunal Federal a . .. . .. .. . 40:000$ ·
Representação do Presidente. . . . . . . .
Juizos seccionaes do Distri·cto Federhl a ...... ., . 26:000$
Substitutos a . . ........... . 14:000$
Procuradores a .......... . 14:000$
Juizes federa os do 1o grupo
. (Amazonas, Pará, Mara~
nhão, Ceará, Pernambuco, Bahiu, Rio de Janeiro, S. Paúlo, l'!Iinas _
Geraes e Rio Grande do
Sul), n . .. .. .. .. .. . .. 18:000$
Subs~itutos a . .. . . . . . . . . . . 10:800$
Procuradores a . .. . .........
7:600$
Juizes fcderaes do 2" grupo
(Piauhy, Rio Grande elo
Norte, Parahyba. Alagóas,.. Sergipe, Espirita
San~o. Paraná, Santa Catharina, Malta Grosso e
ifl_oyaz), a •.....•• ,.; ••. ,., 16:000$

20:000$

60:000$000

13:000$
7:000$
7:000$

39:000$000
21:000$000
21:000$000

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

'

.9:000$ 27:000$000
. 5:400$ 16:200$000
3:800$ 11:400$000

8:000$. 24:000$000

.\NNAEI:i DO SEN.\00

400$
Subst.i t.u Los u . • ......•.... 8:800$ !t:
" • 90QO•
.tP
ll:
!100$
Procuradore-s a . . ....... .
I
!t:
000$
~8:000$
Desembar:;adorns a . . .... .
.luizcõ de dil'cilo a ........ . 20:000$ 10:000$
Pretores a . . . : .......... . iff:OOO$ 7:000$
Sub-pretores a . . ....... . 6: t,OO$ 3:200$
Procuractor geral . . ...... . 28:000$ H :000$
Procurador crn · disponibilidade . . ............ . 28:000* i!l: 000$
Curadores a . . ........... ·. 8:000$ !! :000$
Promotores a . . ......... . ·J 2:800$ 6:4.00$
Adjuntos a . .. ......... .. 8:800$ 4:400$
,),,w

Ropresntação :
Represntação e mais despc~as elo Proeuraclor Ger[l!
rla Republica. . . . . .
Pelo exerr.icio de presidente
da Corte de Appel!ação .
Pelo exercício de presidente
da Camara. . . • . . . ..
Pelo exercício de juizes do
Conselho Supremo, aos
vi.ce-presidente a . . .
Pelo exercício de procurador
geral do Districto no
Conselho Supremo . • .
•

•

•

•

o ••

•

•

o

D:000$000

••••

4:~00$000

.. . .. ..

2:4.00$000
3:600$000

•• o •• o •

!ust'iça Federal no Ac1·e:
Juiz federal da sccf}ão . . . ;y, :t,OO$
Subsl.i tu to . . . . . . . . . 18!,00$

!t2: 000$000
12:000$000
19:200$000
13:200$000

o.

• o •••

o

13:200$001'1
!1:600$000
lt2 :000$000
30:000$000
21.:000$000
():600$000
lj2 :000$000

3 :600$000
'12 :200$

36' :600$000
9:200$ '27: 600$()00
7:400$ 2!':200$000

Procurador . . . . . . . . . H :800$0•
.Juiz de sccc,[o um dí;;poníhílidade : . . . • . • . . 21 :100$ 12:200$ 3G:G0'0$000

· .1m liça local no Ac·l'c:
1?:000$
Desembargadores a . . .
1.0:000$
Juizc~ de direito a . . . .
7 :t,OO$
Juízes municipacs u . . ..
10:000$
.Prnc:n·ador gcl'ul a . . . .
.Promotores a . . . . . . . 7:100$
e\cljunlos a . . . . . . .. ·... 5:!t00$

24:000$
20:0QO$
H :800$
20:000$
H:BOO$
10:800$

36:000$00(}
30:000$000
22:200$000
30:000$000
22:200$01!0
16:200$000

·Rcpresntnçã.o:
!'elo cxerc.ício de presidente
rio Tribunal de Appellaaão . . . . . . . . ..... .. . .... ' ...... . 3:600$000
§ · Ficam elevados a U :000$ os vencimentos dos solir.il.adorcs da Fazenda Nacional, que funccionam junto aos juir.es
Jcclrac~ elo 1" instancía.
·
~
Coníinüa cm. vigor· u di~posiçilo do ut·L. 17 do dccr·eto n. HD. de 18 de 1111\lo r! c 18!)3.
Aug-ment.cm-~e aB 'rcspccl.ivns verbas elas· quantias nccec;sm•ias en1 viJ·lntle rias morlíl'ira~ücR t'cit.ns nesta emenda imbstJtutiva.

•
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N. 10

A' vcrbn 12' -

Jnstica Federal.
Minisl.crio Puhlicn - Gnhinel.c do procurador geral d
lli•publica:
Onrl~ sr diz: «1' auxiliar juridicn cnm r1 :ROO$. 11lc.», di
gn-sn: «I auxiliai· ,ir1ridicn com li :ROO$ dr~ Oi'rlllnnrlo e ré!
:::Hill~ dr g·,•al.il'ieneiio, tO :?00$000.
N. 11
Vm·ba 12•:
. «Dom escreventes .iurumcnlados das seis varas crimi
naes, ~endo dous para cada vara, e um para cada um do
dons officios da Sexta V um e 3 :200$ de ordenado c 1 ;rGo!l:
dr~ gr·atificaçiio annuacs, G7 :G00$000.

Vc::r.ba 13':

)

!i•

I

A exemplo rlo CflW j;í. exisle cnm os carl.orins da Côrh
Appellar;ão. •lrr·iin ns PI·rl.r,J'in·;; Criminaes um cscrevenLr
e nm fiel para cada cnrfNin. enm ns vencimentos annuae:
rl·~ . il: 1300$, rr.spccl.ivament.c.
Tncltie-sc a dotar,.ãn nrcrssaria na respccliva t.abella.
r]p

N. 13

Vcr·ba 1:1' (Pretorias) accrescentc-se:
Dons avaliadores prival.ivoH das 15 pretorias (lei nu
1ncrr, ~.o35f>, de 31 de dev.emhro rle 1910. e decreto n. 9.263
dr. 28 ele dezrmbro de 1911), sendo 3:600li\ de ordenado c
1:800$ de grntificaí:fíO. 10:·SOO!!IOOO.
N. 14
Jneluam-~r

na verba 1.3' · - .Justiça
os pnd.rirns dos auditorios das
mini~lral.ivail, ·em numero rlc cinco,
i::mncs am: rln porteiro elos anelitorios elo
Federal.
rloral -

t

do Districto Fc~
varas cíveis. e :td~
terão vencimentos
Supremo Tribunal

N. 15

••&.' rubrica 15", Snh-rnbrica Mal.orinl: cleve-~c a 65.000
rnmns a ver·ha clr·~linacln 10 mat.rJ•ial para o Gabinete de
Trlr.nl.ificação.

N. I!?

Onde convier:
«0 medico da Casa de Corl'eccão lerA os vonc1menLos
elo O:·GOO$, divididos em dons l.er.r.os rle m·dcnado ·e um tcrco·
g·ralificnçno. ~ Inclua-~~ ti J'rspPr.l iva l.nbclla a vr~rbn neerssarla.
·

I

6
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N. 20

A' vm·bu 20" - Assisl.mcin a Alienados:
·Onde se diz: «um cit•m•gião opht.almologistas. ele.~; digase: «um cirurgião ophtalmologista, chefe do serviço».

N. 21
:Verba 20' ê Assislencia a Alienados:
Para dar cumprimento ao § 21 elo \U't. 3G do decreto nll:-:
mero 8.834, de H de junho .rJe -191.1, 11ca o Governo ~ulori-~.
,zado a abrir os neccssarjos crcdJtos até a quantia clP.
30:000$000,

N. 22
Verba 20' - Instituto de Neuropathologia:
Para contraclar technicos. ampliando o ensino 40 :010<0$000.

N. 23
Verba 20• .- Hospital Nacional:
Para a construcção e installação de um paviJ,hão, para os serv1cos de anatomia pat.hologica. micro b'io!ogin, hist.ologia e
chi mica hiologica . . ...... , ........... ,..

280 :00{)$000

. N, 24

Verba ~o· - Assistencia a Alienados:
.
Aocres:cenle-se, na . sub-consignaoão <Fazendas», caloado, aviamentos, lavagem e engommado de roupa,, o seS'Uinte:
'destacada a importancia necessarin para o pagmenlo de .um
assistente-pediatra, que terá os mesmos vencimentos dos demais assistentes c será o ultimo interno que tenha servido· POr
mai·s do .um anno na secção de crianr.as1 do Hospital Nacional
de .Alienados.
·
·
.' ·
c

N. 25
A' verba 20' Dentro:
. ..

Colonia de Alienados do Engenho de

.Accre~cente-se:

cPara reparos ·c· conclusão das installacões do Ambltatorio Rivadavia Corrêa. gabinete dentaria, bibliothcoa, museu
e officinas. 60 :000$000~.
N, 26
A' verba 2!0·" - Colonia de Alienados do Engenho do
Dentro - Ambulatorio Rivadr.vin Corrên - «Pessonb:
Um assistente de pediatria, gratificaçüo, 3:600$000.,

~li

•
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N .. 27

:.1

i··'

DE

,verba 21' - Departamento Nacional de Saude Publica Inapectoria de Prophylaxia da iLepra c Doenças Vcnereas:
Destaque-se da Rub-consignação «Custeio da enfermaria
do leprosos e leitos para vuJwrcos» a importancia de 4:800$,
;para um assistente de laboratorjo.

N. 2S
A' verba 21'- Departamento Nacional de .Saude Publica
-Consignação - Directoria de Saneamento e 'Prophylaxia
!Rural - Material:
Substitua-se a tabella pela seguinte:
iMaterial de expediente, luz, jornaes, a8siguaturas de apparelt•os telephonicos,
concertos, substituições, moveis, utensílios, accessorios c peças de automoveis,
e eventuaes para o serviço geral, in. ~!usive diarias de chau{feurs . . • . .
50·:000$000
Alugu.el de casa . . . . . . .. .. .. .. .. .. ..
12 :()08$000
Serviço de propaganda, inclusive diarias do
l[)essoal technico e administrativo, apparelhos e material de oinematographia, photographia, cal'tograph'ia e de~
senho; contractos com emprezas ir.dustriaes, theatraes, einematographicas e
de viação, para os fins ue propaganda,
e, em geral, o uso de processos cfficientes, para o mesmo fim, bem como diarias e ajuda de custo para o director o
demais funccionarios, auando em viagem,de, serviço . , , ... :. . . . . . . . . . . . . .
280:000$000
Laboratorio o bibliotheca - Para o custeio
do laborntorio e bibliotheca . . . . . .
30:000$000
l'ara despezas do art. 1. 104 do decreto nu.
mero 14.354, de 15 do setembro de
I{

920 , , ,

. ;. ,.. • , , , , , , . , , , , , , , , ,

I •,

5fll',: 000$000

Subvenções (como na tabella).
I

N •. 29

Nas verbas da Directoria de Defesa Sanitaria Mai•itima
e Fluvial ~ Inspectol"ia de Prophylaxia Marítima - Inspectoria de .Saude do Porto do Rio de Janeiro - Jnsnect.orias o
Sub-Insp.cctorias dos Port.o~ dos Estados - Lazareto da Illm
Grande -- Hospital Paula Cnndido:
•Substituam-se as tabellas pelas seguintes:
Di1•ectoria do Defesa Sanitaria Maritima a Fluvial

Ord.
:t: director ............... . 13 :~00$'
i secretario . . . , ......... .
1 1' offlcial .............. .

I

6:40()$
4:800$

Grat.

Total

6:600$ 19:800$000
9:600$000
3:200$
7:200$000
2:400$

}
I

\.

8

· ;\NNABS DO RllNADO

Ord.
1

')o

...

' J . , . , , ..... , ... .
0 fj"lO lU

1 3" nrficial .............. .
3 csc:·ipi.UJ'arins a ......... .
:1 auxilinr df' r"nripl.n ..... .
1 ajut.!anl.r riP nlnroxnril'r ... .
2 dacl.ylogTnp!ln;; a ........ .
1 pOI'I.ciro ......... ·~ .... .
1 continuo . . . ........... .
2 ser·vcnl.cs
(salnrió
nnn·ual) n. .. · ........... .

'' :•SOO.~

Gmt.

Totnl

". •1'00$

~:000$
·I :tiO O~

I: 1:?11.~
1:000$
ROO$

7:200$000
5 ;.\00$000
10:800$000
2:,00$000
5 :.\00$000
(j :720$000
3:000$000
2:400$000

.......

1 :SOO$

3 :G00$000

""" o

I <

3:GOO~
.3: lOO~

:L :SOO~

·I :GOO$
8: MIOA:
2: 2!dl$

ROO~

I : 300~
!:ROO$

85:920$000

Material:
Aluguel de casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 :ooo.~ooo
Tmpr'ns~õcs, pnbl icaçõcR, 1ivro;;, r r vi sl.ns, .i orna c;;
c material para expediente................ 10.:000$000
MovciR r. nt.ensilios. concertos. conservação c assignal.urns ele appnreHrns l.rlcphonicos......
fi :000$000
Dcspczo.~ de promplo pagamento c evcntunes....
3:000$000
Para o franspm•lr das lanchas j:'t adqniridas para
o serviço de portos do Norte .. ·............ .1(}:000$000
Acquisição de mnf:cr'inl fluctuante para o parlo
elo Rio ele Janeiro r. para ns portos dos Estados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 :000$000
217:000$000

J

Tnspcctoria dr. p,•oph1Jla:r.ia Mar'itim.a
inspector . . . ........... .
ajuclante;; mr.di~ns a .... .
administ.rarlor . . . ..... .
ajudante de administrador
2 cscripturarios n ........ .
1 ductylograpbo . . . ....... .
·I guardas sanitarios mariti-

10:80();$
,fl: 000$
5:600$
3:200$
2: !tOO$
2:21,0$

u ................ .

2:000$
'i : ()0(}$

8 mestres a .............. .
3 conLra-mesl.res a ....... .

2:880$

i
6
1
i

n1o~

i cnnt.inun
. ~· ............ .
l ser·venl r
(~nlarin
annual). . . . ........... .
6 mac hinisLas u .•...•..••.
3 segundos machinislns ·n ..
3 motoristas a ........... .

Hl foguisl.as a ............ .
1 chefe rlc turma cln clesinfccção .. . .. . .. .. .. .
'' dcsinfectaclorr.s rir 1• classe a................
lt rlc~infectarlorns de 2' elasse n ............. ·. . .
·I mncli inistn-mt\r . . . . . . .

'

{

5:'100$• Hi:200$000
1,:000$ 72:000$000
2:800,$
R: 1,00$000
·i :600~
":800$000
I :200$
7:20101$000
1:120$
~:360$000
"
(·
I :000$ 12:000$000
ROO$
2:1,00$000
1 :800$
·I ;!,I,Q$
1:200$

2:!tOOS
2 :880.~

1 : HO.S

2:400$
2:400$
I : !'120!\

1 :200$
1 :200$
!'JGO$

1 :800$000
:560$000
10:800$000
25: 920.'il000
' 1o:800$000
10:800$000
51t:720$000

2:ROO!:

1 :'100$

;, :200$000

2:oooe

1 :ooo~

t2:000$000

·t : GOOS
3: 21rO;t;

·J : r,o,o·~:

ROOS

!'l: G00$000
;, :800$000

3ft

\

'

I DE :\CrlS1'0 DF. I!l22

RgSR.:to llM

de r.lc~inl'ecl.orio
(salal'itJ annual) a.;.........
'1 :SOO$
7:200$000
1 mccanicn a ·12!)' dinl'io,.; .................... .
1 : :JH0$000
lt2 rnm·inhriros a 2:100$ atl!lllaP:; ............. . lflll:SOIJ$000
1t SOJ'VCDlcs

H lllo~:~~~ a J :r)oos :unlllilP ...................... .

12:0fl0$00fl

Alalel'inl:
11rmthn;;LivtJI, cnsl.cin, eonseJ'\'nt:iin c concel'lns ....170 :000800fl
Dt)SÍJJ~·,:el<llllf's n nwl.erial Jt:ll':l tle,;inl'ereiin..... ;,n :OOO$fl00
~lal.tJJ'llli para cxper.lienl.r•.....................
:; :000$000
i\lnvois c ul.cn:;ilios, ronset'I':Jt:iin, cnnce!'lns c
assignnl.w'a:; de <lp[Jlll'C!Iln,..;. I.Picphnnicn,;....
:::0008000
Despesas ele pJ·ompl.o pag-a:nen Lo c evcn lmws. . .
1 :000$000
H7 :000$000
!nspcclo1'1:a. d~ Srmdr' r/o l'nrto do llió dr .Tonei1•n

1 inspector gern1 ...........
7 inspectores ele sande rio
porto n. . ..•......
2 escripturarios n..........
1 dactylographo ...........
G auxiliares ncnrlrmiens n ...
2 inl.erprc lcs n .......... ....
guardas s:mil.nr·ios mnril.imos a ..............
1 contitluc• ................
2 serventes (snlarin nnntwl)
o

I

"

••

Ord.

Grnt.

Tol.nl

'10:800$

!i :t.OO$

1G:200$000

!l:GOO~

2 ;1,008
2:2108
1 : GOOF;
1 : .wo.~

2:000$
J:GOO~

.......

":800$ '100 :8008000
J :2008
7:2DOSOOfl
·J :1208
3:360$000
ROO~
f.l : !,00$000
2: :oo:s 1.3:2008000
18:000$000
2:1008000

1:000$
800$
l :8008

~:G00$000

l70:JG0$000

Material:

,.

.Ob.iectos rlc .lexpeclientc ...................... .
'Móveis c utcnsilins, concert.ns, cnn.~rrYnçiin c• nssignaturas ele npparc!IJns lclcphnnicos.: ... .
,Mal.crinl pnrn Ynecinnr;iin ..................... .
Despesns r! c promplo png-nrnenln c rYcntnnrs .. .

..

I

3:0008000
~:0008000

2:0008000
1 :000~000
0:0008000

Servir,n Snnitm·in da Jfm·inhrt. Mc1•cante

:l
1
:1

l

Orrlonnrln - Grrll.ificaçiín - 'rotnl
chefe dr SCI'Vir"' . . . . . . .
!) :GOO$
I :800*
cscriplurnrin . •. .. .. .. ..
2 :t.OO$
I :200$
dactylog·pnpho . . . . . . . .
2: :?Hl$ t : l.?O$
.•m•vcnl.r (snlnrin nnm~nll.
I :ROO$

I

I 'I: lt00$000
3 :GOO~OOO .
3:3GO*OOO
I :SOOSilO.O

lO

ANNAES DO SENÀDO
~Material:

Ohjeclos rlc expediente, inclusive para o serviço
·de bordo .

~·

3:000$000

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

.Muvci:> e utensiiios, cone>!rtos, conservação c assignaLnras üe appar!lliios Lelophonicos ..... . 2:500$000
I :50Uil>OOO
l\Iat.erw! pura va!'rinaçfí!' ll ·~ardo . ·........... .
Despezas de prompto pagamento e eveutuaes .. . 1:000$000
8:000~000

Inspectorias e Sub-Inspect01•ias dos J.lortos dos Estados
· 1. • ·classe -

1\fanáos, Belém, Fortaleza, Recife, São Salvador, Santos e Rio Grande do Sul.
Ord.
7' inspectores de ,;aude a .. .
15 sub-inspectores, a . . .. .

Grat.

Total

6:400$
5:200$
2:800$

3:200$ 67:200$000
2:600$ 117:000$000
1 : /;00$ 29: 4>00$000

~:.400$

1:200$

25:200$000

2:800$
1:GOO$

1 :400$
800$

/Ji ::2>0-0$000
5,0,: /100$000

U 1nestres de lancha, a 9$ diarios .. .. . .. .. .
machinistas ou motoristas, a 9$ diarios....
foguistas, a 6$ diarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
desinfectadores, a 6$ diarios . . . . . . . .. . . . . . .
marinheiro>~, a G$ diarios . . . . . . . . . . . . . . . . .

45:990$000
>45 :990$000
19:710$000
30:660$000
1.22 :'640$000
264:990$000

7

secretarias, a . . ..... .

7 escripturarios archivistas

a .

to

.• • • • • • • • • • • • • • • •

o

1 chefe de turma encarre-

gado do material. .....

21 guardas sanitarios, a . . .

---293:400$000

·14
9
14
56

-

--

..

Sub-Insper;torias de Saude dos Portos de São Luiz, Amarração, Natal, Cabedcllo, 1\facció, AI:acajú, Victoria, Paranaguá,
S. Francisco, Florianopolis c Porto Murtinho:
.
'1.1 sub-mspectores a .. . .. .
5:200$
2 ;600$ 85:800$000
:1.1 oscripturarios 4 - archivistas, a . •. . . . . . . . . . . . . 2 : 000·$ 1 :000$ 33 :000$000
22 B'uardas sanitarios, a . . . 1 :>200$
600$ 39 :600$000
(

:!58 : lt0'0$000

H mestres <le lanclia, a 9$ cf!arlos . . . . ... . . . . .
:11 machinistas ou motoristas, a 9$ diarios . . . .
5 foguistas, n •6$ diarios . . . . . ... . . . . . . . . . . . .
fll1 marinheiros, a 4$ diarios ..........,. . . . •. .

36:135$000
3G ::135$000
10:950$000
64:240$000
147:460$000

iMaterial:
Expediente, asseio, desinfectantes, custeio o
>COnservacão dos transportes mari ti mos e
dos. hospitaes do isolamento nos Es~adps e

I
'

I

'
'
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despezas eventuaes das inspectorias o suo- ·
inspectorias .. . . .. .................... 300:000$000
Aluguel de casa para as inspectorias c sub-inspect.orias . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 42:000$000

:,'•

3~2:000$000

Lazareto da Ilha Grande

Ordenado - Gratificacão - Total
4:800$000
i. director (cm comrnissiio)
~:SOO$
d pharmaceutico . . .. ,, 14·:000$ 2:000$ B. :•000$000
:L ajudante de Almoxarife .
3:600$ i :800$ · 5 ;.iQ0$000
1 3• official . . .. .. .. .. ..
3:600$ 1 :SOO$ 5:400$ü00
1 maohinista . . . . . . . . . . 2:800$ 1 :MO$ lt :320$000
1 porteiro . . . .. . . . . . . . . 2 :~0·0$ 1 :200$ 3:600$000
i motorista a . . . . . . . . .
300$ 3:600$000
1 auxiliar de pharmacia a.
250$ 3 :000$000
1 chefe de turma a . . . . .
250$ 3:000$000
1 encarregado da Usina
Elelectrica a . ........ .
400$ 4:800$000
1 ajudante do encarregado
da usina . . ........ .
200$ 2:400$000
i225$ 5:400$000
2 des'lnfectadores a ,, .... .
225$ 2:700$000
1 enfermeiro a . . .... .
1 guarda do almoxarifado a
225$ 2:700$000
225$ 2:700$000
1 cozinheiro a . . - ...... .
225$ 2:700$000
t padeiro a . . ........ .
t !oguista a . . . . .... .
180$ 2:160$000
1120$ 28:000$000
20 ·~el"Ventes a . "' ,;, ..... .

...

..

93 :·480$000
•Material:
.
MMicamentos e dietas . . ................. . 5 :000$0·0(}
Objectos de expediente, illurninação, conservação
, do material para a Usinu Electrica e despezas eventuaes
................... . 20:000$000

. .

25 :000${}00
••

.iii

·I

.

Hospitai Pau1a Candido

Ordenado - Gratificação - Total
1' director . . . . ........ . 8:800$ 4:400$ 13:200$000
1 vice-direotor . . ...... . •71:200$ 3:600$ 10:800$000
1 pharmaceutico ,,, . . .. ,, 4:000$ 2:000$ 6:000$0001
1 ajudante de nlrno:lenrife . 3:1600$ 1:8'00$ 5:400$000
· 1 3• offioial . . . . ...... . 3:600$ 1:800$ 5:400$000
2 esoripturnrios, a . . ... . 2:400$ 1 :200·$ 7:200$000
1 interprete . . . . ..... . 3:200$ 1:600$ 4:800$000
1 auxiliar de pharmaoin .. i2 :·000$ 1:000$ 3:000$000
1 machinista . . ....... . 2:880$ 1:440$ 14:320$000
2:000$ 1:000$ 3:000$000
:1 porteiro . . . . ........
960$
480$ 2:880$000
2 internos. a . . ....... .

Somma. . ;.· ................................ ,. 66:000$000

I

i2
1. :440$000
2:400$000
2:160$000

1 prnlicnntc ele ph::n•macia, a 120$000 ....... .
'I enfcrmeim-m(>l'. a :200$000 ............... .
1 rmi'.Cl'l111lÍl'n LIC l" clnssr. a ·i RO:j\000 .......•..
lt tml'l'i'IYlCÍI'O~ de 2" eia,;se, a :150$000 ......•..
:.l
1
1
-t
1.
i
1
·.1

:i

·t
1
1

'l

1
,':J

1.2
·12

7:200$000
5:1t00$000

enl'rrm~i I'Oô. a Hi0$000 ................... .
xclador do laboral.nrin, a J50*000 .......... .
pcrll'l'iro, a ·I ~ll$000 ...................... .
~~o~inheiro.

1.:800$000
1:800$000
1:800~000

a ·!50$000 ..................... .

·L :5130$000

ajudante do co~in h ciro. a ·!30$000 .......... .
ríuxil ia1· çlc cosinhn, a 110$000 ............. .

1:320~000

2:400$000 .
gi.Hll'LlU, a 200$000 ....•..... • •••...•••••.•
·] :800$000
eurpinteiro, a ·150l;;OOO .. , ....•.....•......
3:600$000
lavacleirn.', n l00$000 .................... .
·L :800$000
:fng·uista, a 150$000 ... , ..... ·.· ........... .
!:800$000
rlispenseiT·n. n ·l!iOSOOO ....•.•...•.••..••..
1 :800$000
~nrreio. a 150$000 ....................... .
1:800$000
jardineiro, a 150$000 ...........•.........
2:160$000
ronprira, a ·.180~000 ...................... .
romarlores, a 120$000 ........... ·.......... . 4:320$000
sctvenl.cs ele ·!" classe, a to0$000 .. , ........ . 14:400$000
serl'ent.es de 2" classe, a 80$000 ............ . 11 :520$000

Sommn ................... ~ ......... . 74:280$000
~

Material:
Alimentação do pe~sonl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dieta~ purrt SO clnnn trs. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .
Provisões rir pharmacia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Material r.línirn ................ ; ......... :. .
llluminaçãn . . ........................ ; . . . . .
Roupas. mnveis e ulcnsilios diversos .... , . . . . . . .
Comhustivnl f' lnhriticani."S ....................
Conscrvaçãn dn nwl.rrial ..............•.......
Experlinntr • . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . ..
Rus!.rnln dr muares .................... , . . . .
Tclephones e evenluacs . : . . , . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cnnsnmo_ d'n:;ua ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~

53 :855$550

59 :568$000
37 :96'0$000
7 ;!!00$000

. 5 :256$000
7 :884$000
7:300$000
dB·~000$000
2:628$000
1:480$000
2:428$000
600$000
1

... on1mn ......... ·....... : . ....... · · · · t· • 20.-\:359$550
.

N. 30.
A' verha 2'l' - Departamento da Sanrlc Publica - Consi~
-- Lahnr:llnrin nrnmnl.olor;icn - Material.
AHgmrnl.r-sn n Sllh-cnnsi:.:nução "Agua. :;az, clccf.ricidadfl

r;na~nn

r.fr.. , para ·IS :000$000". c acci'CSI'Cntr-sr: "para cnnc.ertos dos
navi!11õrs r insta lln.~,fín rln nma !'ala destinnlia n amostras,. réis
30:000$000".
N. 31

N:n sub(.il11lo da,; lab,J\iil~ Lln Dcparlamcntn Nacional da:
Rnndr Puhllca, rrrcrnnl.os (!,; "snb-in~pcctorins ele snurlc dos
pnrl.o~ dr R. Lniz, Amnrrnr.fin, NaLnl, Gnhr.rlrllo, Mnr.ció, ,Arat•njl'l. Vieforin. Pal'nnagn:'\, :::; . Francisro Florinnnpolis o Porto
Mmtinho" arcrescente-sn "e Ttajuhy". '
I

'
]J
N. 32
Verba 2.1' --- Depat•Lalllenlo Nauioual de ::laude 'Publica -

cousi~;nar,iío

"Unspilal D. Pndro lJ- Material":
Augmenl.e-~e ele :HJ :OUO$ para OUL'U~ de auavLar,\iiO,

installaçõe~ u comvra du

hospitaL

llU'\aH

uma faixa de terreno eonLiguo ao
N. 33

A' verba :!1"- Inspectoria de Dcmographia Sanitaria:
Onde se diz "::l ajudantes, G:400$ ele orden~du c 3:200$

~;ratifica~\ão ", diga-~ e: "'• ajudantes com (i; 4.00$ ele ordenado c 3:200$ clu gratificação", recLil'icando-so o lotai.

de

N. 34

....

· No art. · t ", verba 21" - Departamento Nacional de Saude
J>ublicà -· ennsignacão ·'DiJ•e:f'toria Geral", s.JJppr·imttm-se os
lo~;arcs ele su!J-in.speclor·es smliLarios. passando os funcciona.rios que os exercerem {t categ·oria de inspectores sanitarios,
•·
cujo numero fica elevado a 95.
N. 37

Emenda :í verba 23' - "Subvenções a itlstitulos de ensino official":
.
Para inst.allarão rla sr.gunrla cadeira de clinica cirurgica
da Facllld::itlc de llfcclicina do Rio ele Janeiro; acquisir;ão de
material para as salas de curativos o ele opcrnr:õcs c ele instrumental cirurgico, 50:000$000.
'
N. 31.l

A' verba~.\' -· Escola Nacional d'e Bel! a~ ,'lrl.cs:
1 dacl.ylographu, :! :4.00$ de ord. u 1 :200'$ de
graL. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3: ü00$000
N. 1410

A' VCJ·lla 25" - JusLil.uLo Naciunal ue ~lUsica:
8 J'Cgcnl.es do lut·nm~ ,;upplemcnUarcs, duranLe
nove JIICZCS a 250,000 ..........•....... lti:000$U0U
'il

N. M

Na ru!Jrlen ~!\", '·Tn,;l.il.ul.n lkn.iamin Conslanl. - Pessoal''.
du "I IIli l':óCI'ijJI.Llt'lli'ÍII-lH'f\liÍI'isl.a Cfllll :2 ;.\i(JO* de O!'de11ilUO n ·I ::200$ de G'J•al.iJ'ictt~:ijn", fli~;·n-se: "tllll ~cct·el.al'io, com

Olll VI!Y.

2 :'•PO$ de nrdcmuJn c :1 :iwo:;; tio gmlíl'icacãu".

I
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V~5

iA' verba 26' ,......, Biblio,Llleca Nacional:

Onde se diz:
1 daclylographo, com 2: 400·$, diga:
i 'daclylographo, com 2:400$ de ord. c i :200$
de grat. :·: ........................ ·. •.·.·:·...

3:600$000

.N. 46
.A' verba 28' - Biblio.theca Nacional:
Os mestres conlra-mesi.res c operarias que servem nas
officinus da Bibliotheca Nacional ficam equiparados em. direitos e regalias, excepto em relacão ao quantum dos vencimentos, aos da Imprensa Nacio.nal. · ·
·
··
·

N. ,.7,
.AocrescenLe-se na verba 3i • - Corpo de Bombeiros "Matrial ", a quantia de 80 :000·$, para •conclusão. dQ.s o,bras da
nov.a e.s.tuoão do. 1Campinho.
N. -19

.A' ;verba 33' - Instii.uto Oswaldo, Cruz:
Substituam-se as tabellas :pelas seguintes:
Verba 33':
Pessoal:
Decretos ns. 1.802, de i2 de dezembro. de :190,7, q,,801, de
19 de marco de iDOS c 13.527, de 26 de marco de 19:1.9:
1 director. com 12:000$ de
18:<000$000
ord. e 6:000$ de grat.
6 chefes de serviço com
9 :600$ de ord. e 4:800$
86:400$000
de grnt. . ......... .
c
9 assistentes, com 7 :200$ de
i!:l7 :2M$000
ord. o 3:600$ de grat.
Decreto n. 13. 527, dc
26 de marco de 1919:
7, adjuntos da assistentes,
com 6 :000$ de o.rd. .c
.
63:000$0il0
3 :000$ de grat. . .....
1. secretario, com 7 :200$ de
10:800$000
ord. e 3:6100$ de grat..
1 thcsoureiro com 5 : 600$
de ord. · o 2 :8001\1 do

grat. .. ... . .......... .
1 zelado!' com 5:600$ do
ord. e 2 :800$ de grat.
i almoxnrife com 4 :SOO$ de
ord. c 2:000$ de grat ..
1 guarda-livros, com '• :800$
de ord. e 2:400$ de

81;:R.t~ :~. •. ·, ••. , ••.•·•.• •.•-·;

. S~Q0$000

G:000$000
7:200$000

I

Sii:SBÃO EM 1 Dlil ACOSTO DÊ 1922
,f: fiel de almoxariíado, com
2 :4.00$ de ord. o 1 : 200·$

de grat. . ........... .

1· escripturario com 3:200$
de ord. c · 1:600$ de
g·rat. . .. ·l· ·I· ••• 'I'····
1 archivisLa, com 2:400$ de
ord. e 1 :2~0$ de grat.
1 bibliothecario, com 4:800$
de ord. e 2:400$ de
srat. . .............. .

1 ajudante de bibliothecario
com :1 :600$ de ord. e
iBOO$ de grat. .. .....
1 desenhista, com 4 :·OOO$ de
ord. e 2:000$ de grat.
1 ajudante de desenhista,
com 2:800$ de ord. e
·:! :400$ oe grat ......
1 photographo, com 3:200$
de ovd. e ·:! :600$ de

grat. . ..... ·:· ...... .
t typogrwpho, idem, idem.

1 distribuidCU'

de sôros e
vaccinas; idem ...... .
:1 encarregado da conserva:ção dos edifícios, idem,

idem , ............... .
1 administrador do hospital,
com 4:000$ de ord. e
2:0~()$

de grat ........

i administrador do hospital,

com i(lem . . ....... .

1 mestre, com 3:600$ de
ord. c 1 :800$ de grat.
2 machinistas, idem, idem.

preparador de meios de
cultura, com 2 :400$ de
ord. e 1 :200$ de grat ..
i encarregadC:.1 do ·Museu,
idem, idem .......... .
1. carpinteiro, idem, idem .. ,
.'1 bombeiros, idem, idem ..
1

3:tl00$000
4 :/8010'$000

3:600$000
7:200$000
2:400$000
6:000$000

4 :200$i000
4:8100$000
4:800$000
4::800$000 •
4:800$000
6:000$000 .
6:000$000
5:400$000
10:800$000
3:600$000
3 :•600$1000
a:600$ooo.
3.:600$000

Decreto n. 13.527, de
26 de mar~o de :1919:
5 auxiliares de laboratorio,
oorn 2: 400$ de .ord. e
:1 :2010$ de grat ....... .

6 serventeq de :t.• classe, com
2 :000$ de ord. e :1 :000$
de grat ............. .
6 serventes de 2• classe,
com 1 :·6100$ de ord. e
SOO$ de grat ......... .

18:000$000
18:000$000
14 :400~000

15
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ng 1fl22

J O scrvcnlc5

de :1" classe,
eom 1 : HO$ de nrcl. f'

720$ ele gral.......... .
a

ü serventes de J.• classe,

1.::200$ de
dt~

fll'tl. e

liO{I~

1-:iTaL. . .• ,·, .......

I lt•lephonist.a, t\llllt 1 :üOO.~
de OI'Cl. c SOO$ do BTal.
J .pinlur, idem, icltllll •.••••
2 a,iuclunlcs de c•tupinLeil'n
idem, idem ......... .
:.! J'oguisLns, idem, iden1 ... ,
i lu>l.mdor, idem idcrn ... .

III

::-JIIOWUIJ

~

: 'llHl::;Hüll

:l : .\1)0$1)00
·'1 ;.S00$000
.\ :80{)$000

~

·í\18 :liOO~:•.JIHl

: ·'t00$000

Yuc~ino;.:·e-

rn:;li!.ul.u

nico:
Decretos ns. 4. 21,2, de
5 de janeiro e H.ô20.
de 17 de janeiro de
19~1:

scrvioo, com
01~. c t:SOO$
do gr·at. . ........... .

\.1,: ltii'Ü$000

nrrJ. c é1 :GOO$ de gPnL.

13:200'POOO

1 chefe

ele

9:600$ de

4 assistentes, ''a 7,:200$
1 auxiliar-acaclcmioo,

de

co111

t :GOO~ ele ord. e 800~
de gral. ............. .
2 escripLmarin-;, a :2 :!tOillli
de onl. r 1:200$ tlu
g"l'rt..L.

.

.•.......•....

'fiel rJe almoxarife,

com

.\.:SOO$ de orei. c 2:000$
de grnt. . ....... ,t, •••
2 serventes de 'i" -classe, a
3:000$ elo :;rat. ....... .
2 serventes ele 2" elusse, a
2:400$ de grat. ....... ,
2 serventes de 3" classe, :t
2:160$ do ;rat .. :..... .
t
~

carpinteiro, gralifica~.ün .
J'echadorcs ele l.ubos, com

7:200$1JOO
v:OOO$OOIJ
li :000'$000

..

lt :8010$000.
l
!, :320$000

3:000$000

960$ de grat. ....... .

3 :8410$000

Ins,tituto f1lial em
Bello Horizonte:
Lei n. 2.. 2'll2, de. ·5 ele
janeiro do 1921:
2 auxiliar·es
mcclicos,
a
7 :200$ ele ~;rat. .....

l(l : lt00$000

t zel~t).nr-]~rerml'ndor;

gi'U-

triiCnC:JO . . •..•..•..
3 servr.nlcs, a 1 :80t01'!\ ele

grat.

~

{)5: 160~0()0

.... .' ...... r • • • •

(i: 000*000

fi: I,QO.~O(IO
\

I

'

17
Tttiil.il.nt"
J~~;l aelo
n hií.o:

,,
1

1
1
4

l'l'
~
I
i\

~

••
••

filial

no

do. Mm·u-

Lei 11. 2.2·1·~. rle 5 d~
,janeiro ·dfl ·J 921.:
ad.iunLo rln nssi.slenles.
grat.
.. .......... ..
alrnoxaril'e - cseripbnrnrio, grut.
cha.u{{ewr, ;;raL.
servcnl.es, a 1 :800$, grat.

Hospital de MoJes ·
tias Tropicaes:
Lei n. 4.:H2, ele 5 de
,ianeiro de 1921:
1 enfeemciru, gt·at.
1 a,inclante de rmfcrmeira,
geaL
. .
.
2 serventes para mu lbE-I'C8,
a 1 :200$ de grat. .
3 •serventes para homens, a
1:440$ de grat.. . . . .
1 pratico de pbarmacia,
grat.. .. .
. ..
.
f. electricista, gr·at.
1 rondaute (pernoite), gt•at,
1 cosinhciro, grat.
.
1 carpinteiro, graL.
.
. . . . .
1 pintor, graL.
1 ·a,iud~nlt.! de clcctricist.a,
g·raL.

• . .•

_.

9:G00$0GO
():000$000
3:000$000
7:200$000

25:800$000

3:000$000
1:800$000
.2:400$úOO
4:320$000
2:400$000
3:600$000
2 ;lt00$000
2:400$000
3:600$000
3:000$000
1:800$000

•'

\

30:720$000
67G:OS0$000

·

Material:
Insti(11tn
Cr~?.:

Os \V a 1 do

Apparelho.;;,

accessorios ele
lahoraLorio,
vidraria,
.pt•odncto:; chimicos, et.c.
Ob,icclos de expediente, !ivr·os, ,iomaes, ferrag;ens,
lubrifieanles, madeiras,
combnsLivol, etc.
Alimentação, acquisi(:úo e·
sustrmtn de :mimaes,
ajuda dr custo, gratil'icu!,:ües, dcspcza~ miudas c
twcntnaes
Cn;;I.Dio do ltOSJ.iilal, alimrm-

llO: 000$000

55:000$000 .

150:000$000

tnr,:ão, medicamentos, guz,
eleclricillarle e ovenLnaos

, S. -·Vol. VI

'•9 :280$000
2
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Cuslcio tlo Iaslitnl.o .Fili:J.l
en1 Helio Horiwnl.e; objectos de expedicnLC:, vidraria, productos cilimicos e eventuaes e para
concltt'são das obras respcotivas . . . . . . .
CsuLeio do Instituto Jj,ilial no
Estado do Maranhão, ob.icctos de expediente, vidraria, productos cbimicos e eventuaes e
para a construcçii.o Cio
predio destinado a in.-;talaçiio, em tcrr•enos
cedidos pelo Estado . .
A.cquisição de material e ap~
parelhas do laboratorio
de chimica applicada. .
Conservação dos edifícios e
estradas, inclusive pagamentos de pessoal jor.,
naleiro . . . . . . . .
Consir.'Itaçiio. e:>peolal par•a
acquisição de 100 cavailos para o ,preparo de
sOros therapeuticos . .
Consignação especial para
construcção de uma cocheira. . . . ·. . . . .
Consignação especial·· para
conclusão do ·s~stema de
refrigeração do hospital
e installação de uma lavanderia. . . . ·. . . .
Para conclusão das obras do
· serviQO de medicamentos
officiaes, do Institutc,
Oswaldo Cruz . . . . .

(i/!

:2005000

204:200$000
50:000$000

24:000$000
. i

30:000$000
100:000$000

•
65:000$000

80:000$000

30:680$00B
,_\.

Instituto Vaccinoge- ·

nico:

--~

Materiaes diversos, produeLos chimicos, gaz, electricidade, etc. . . . .
Alimentar.ão, sustento
de
anim'aes, aluguel de vite I Ois, ind'emnizações
(animaes mortos ou inutilizados em serviço) e
evenLunes . . . , . . .
Para aluguel do predio onde
está installado o Instituto Vaccinogcnico . . .
Pura conclusão das ~as do
Instituto Vaccinogenico.

~5

:600$000

48:000$000
9:600$000
179:021$600

2S2 :221$600
\

I

'

SESSÃO ÍI:M 1 Im AGOSTO Dl!l :1.!122

Pàra o Laboratorio de Vacci~
nas e Sõros, de accõrdo
com o art. 7• da lei nu~
mero 3. 454, de (i de ja~
ueiro de 1918, e lei nu~
mero 4. 384, de 8 de dezembro de 1921 . . . .

10

130:000$000,
1.343:901$600

·Total geral

J

o •• o o • o •• o •••• o •• o •

o o o

2.119:981$600

i

· N. 50

;I

Na. verba. - Subvenções:
l'ara. despezas de· !'i.scalização, inclusive transporte, a,iud<l
de cu~Lo e grat.ifica~ões ao pessoal commissionado, 15 :000$01:lU,

i
...

d,.

N. 52

••-•

Verba 37•:
Subvencões -

No DisLrilllo Federal.
Accresceut.e-se: Casa de Previdencia, á rua }ler eira ilu
Silva n. 93, 20:000$000. ·

•

::\'. 53
A' verba 37' - :Faculdade de Direito de Nitheroy a suiJvencãn de 50:000$ (cincocnta contos de ré is) .

.

.

N. 57

. A' verba 37• - Subvencões:
.AccrescenLe..,se:
A' escalai Padre João Maria, em Natal, Estado do Rio
GJ·ande do Norte, :3:000$000.
N. 60
A' verba 37' -

Suhvencões -

nccroscont.c-se:
Pam ns cnmas do cnrid~de .da Màteruidade ·do Hospital
~a Ordem 'fere oira cie Belém d•l Pará, 12 :000$0'00.

N. 61

1,.
-•

· Ao areamento rln Interior: ·
No capitulo dás snhvcncões a lnstif.ufos (e ensino, nc~
l'resconte-se:
Art. 4.• A' E;;cola Livre de Odontologia do Rio do Jnneiro, 6:000$000.
I

.I
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N. ü2
OtHic convier:
Snbwn!:liu {t e,;cnla prufi;;shmal «Annita
l'iiciiH•roy, I. O:000$000 annuucs.

I>ccanha:~>,

de

N. 64

.,
Verba ~ubven~ôcs·:
Escola de !lledicina de Belém do Pará, 15:000$000.
1
'·

•

N • 66

~LlbVCll~Õeti - , 37;
.Liea do Ensino do Pai·á, 10:000$000.

N. G7
\

Slllrvent:i5o:s --. :17: ·
Escola ,Jc Odonlt,logia d,o Estado do Pura, 10:000$000,

.,·,

·~

N. 68
\

I

,

'

•
''

· X wrba «Sllb\'cnrücs». accresccnlc-sc as scgu intcs.:
Di,;l.rido Feárrnl:.
..
'
Put·u a E,;eola dr Tn,;l.l'ur;ção Pl'ima!'ia e Pt:OI'bsional, (; t•al u ilu, destinada aos filhos
~~os operarios. pelo
Syndicuto Profissio-.
na! dos Opcrarw;; rcsiclentc5 na Gav~a,
:Oi~il'iel.o Pcdct'<J.l • .. .. .. .. .. .. .. .. . .... . . 10 :000$000
Pnl'n a cnnelpsiío dn$,'o!Jras tlo edifido da Ctl)lZ .
·
\' ei·mcllm Drrisi !eira, no DisLricto ·Federal .. ,200: OQ0$000

.....

N. 69

JÚ·I .
- Em Jllinas Gcraes -. in fine -· accrescente:
.\.o' hospilae.~: rlc Curvello, de .Tunuaria, de ·.rheo.pllilo Otl.on i fi(• \'i !la ·Ht·asilia. ',:),~ l\linas· Novas; de Ca!llpest.re, de Mae!wrl,.,, ri e Pai•acatú; ·de :J>o(;os de Caldas, de ·silves~r·e l!'erraz,
di' Cnraeol. rio ]i'Mmigu, de Campo Bello, de i3ambuhy,
de S. ~lan'."!l. de A~·m·uosa. rlc Varginhas, de S. Doz:ningos
1.!o Pl'at.a, du .-\!!'ena' e Puosos, a 2 :DOO$ cad~ um, -íO :000$000.
N. 70

Vcl'b:í :20' -- Hosp,ital Nacional:
l'nl'a "_:;el·vi(:o ele rncliolog·iu c sua reorgani-

zacao

~

. ·, .............. ·~· ~.· .,. •1.•:· ••.•.•

•
75:000$000
I

I

'
J

RJ~ss,\o Jl::.r

1 tH;

o~uOR'l'O llll

Hl22

21

N. 71
Verba 117" -- Subvcn~'õcs:
,.,
Augmentc-sc de li :000$000 .a consígnnc:io rle;,Linnda :t
,<ulivi.!DÇües no Esl;ad.o cJ,J (:oyaz, para a Esc!Jla rio Pilnl'mneia

Ao m·t. 2" -

da Cap1tal do Esla:'.lo.

· .

·

N. 73
37' -- Suhvericõcs.:
1\! inas Gcracs :
Onde se diz: «Hospital de M.iscricor·dla rln 0iclarl1l do PaT·tí,
de Min:.ts~, diga-se: «Ao Hn;pHal de Pará de )1llllllS, cm .conslrucr:ão, 2 :OQ0$~00),
.. , ;

N. 74
A'. verba .- Su!Jvencões: ·
Substitua-se: J~scola ele S. Viccntr: de Areia, 2:000~, por
!ns.t.iluto 'ele S ...Tos(,, na capilal ela BaLia, 2:000*000.
·

N. 75
.. .
A' .. verba c17" -- Subycnçi'ics -.. Accrcsccnl.tl-SO ,1 ~eg-ni'~d.c: .
.
Inslilul.o ele ,\:;sislcncia n·Jnfancin de Bello Hoi·izontc,
'

pOI':t

'

o' HospiLnl r!l• S. Vic1,nte de .Panlo, .l"m
~ln C:trrtrtr·n, cliga.se·tt:·500$000.

l'f~?.

r:nmo vl'i11

de 1. :~OD$.

•::·

.,

' ·

...

·'

"\ccr~scente-so

N.· 77
:í vc!'ba 37" ._;_ SulJvenções:

,<;Úril.a C.nsn dnll\Iiscricordin .da rlidaclc de Assis,
EsLndo llc S. Paulo ... ·.... : .. , ........ .

N. 79
Na tabclla ti vr.rhn ~l7' - Sulwonções
fa~a-se a . seguinlc correcção: · • .
Acurl em i a Nacinnnl de Medicina, om vez de Hí :000$000, .
diga-sr.: 20:000$000.
N. 80

A' verba 37' - Subvenç~es --- accrescenLe-~e:
Primeiro Congresso do Phnrmacla, 40:000$000.

'N. 83

A' verba t,o• -. Saneamento e Prophylaxia Rural no.
•nistricto Federal .e' nos Estados:
2 -·· .Serviç'o dê prophylaxht nos Estados:
Substituam-se as duas dotações pela· seguinte: ·
Para cumprimento dos •accOrdos já firmados com divrr•sos Estados da União, para novos accOrdos, reforma dos
actunes, para serviço de prophylnxia nas vias ferreas e propaganda ·nos Estados por intermedio da Directoria ile Saneamento e Prophylaxia Rural, 8.000:000$000. ·
'

N..86

A' verba 40":
Destaque-se da verba 40', na parte relativa ao serviço
do Districto Federal, a quantia dn 504:000$, para pagamento
do seguinte pessoal:·
.
.-· ·
Numero - Cargo - Ordenado - Gratifkac!io - Total .
18 inspectoroo medicas.
8:000$ 4:000$ 216 :M0$000
30 ·sub-inspectores. .. ..
6:400$ 3 :200$ 280:000$000,
504:0()()$000
N. 87.

Art. a•, n. i - Entre as palavras cAmerlca e <quadros)
mtercnlem-se ·estas: cdepois de avaliados por uma commissão
1tc professores da Escola Nnçional ele Bellas Artes, nomeada
pelo Minietro dos Negoc.ios Interiores,.
·.
.
N. 91

'

.

Ao art. 3•, n.. 15, accrescente-se o seguinte: .
· ... e bem assim a quantia de 10 :000$ para a acqu·isiçiío
cio hnst.o rio maestro Alberto Nepomuceno, do esculptor Celso
Antonio, parn ser rolocado no Instituto de Mnsica. ··
·
\\

'

N. 92
Art. 5.• Supprima-se.
N. 93
Ao

'·

.

art. 10- Supprima-se a palavra ·«solicitadores,,

..

N.

9~

:

'

Supprima-se, no art. H da pr_oposição, a palavra cmnltas,,
Accrescente-se o seguinte paragrapho ao mesmo art.. H:
§ Fica abolida. mi Guarda' Civil o na Inspectoria de Vehiculos da Policia do Districto Federal a penalidade de multa.
.,
'

.

'

I

.

.I -
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Spprimn-sc o paragrn!Jt10 tmico do art. Hí.
~· 97

Substitua-se o art. 19 pelo se<;uinte:
Art. . Os inspcctoreg e Ds sub-inspectores sanitarios do
Serviço de Saneamento e Ilt·OPhylaxia Rural, no Districto Federal formarão um quadrCl dQ 48 funccionarios effectivos,
:sendo :20 inspccotres c 28. 5nb-irispeclores; deste quadro farlio ".pat•Le não. s6' os nc.f.nt:e' inSp:JcLores c sub-inepectorlls,
como ·os qu·e, tenrJo .sido, nc;a termos do dect'rJlo n. 1.3.538, de
!I de abril de 191!!,' nomca~as para o DistriclQ Federal, posteriormente foram destaca~ 0 ~ para outras commissões do Departamento Nt~cional de Sn\:i~e Publica.
Os fun~ 0 jOl\arios deste quadro, que forem
· P.aragrapbo.
designados para servir na~ F:stnrlos, serão substituídos inJerinamente, yo!Jando · aos ~etts Jogares, quando terminar
. aquella .commJssa0 . •
·
i

rí·

99

Ao art. 20:
Onde se diz: «preparadl).ces e assistentes,· 7 :200$), diga-se
«preparadores e assistentes, 1:ao0$000».
· ·. ·
'

'

Omle oonvi·er:
ArL. · Fica. o Goverllo ::tulorizado a mandar publicar,
annualment.e, na Imprensa. ]'l'fl~ional. os boletins officiaes do
Instituto dn Ordem dos Mvoll'l~dos :Brasileiros ..
.., ..
,, ',
'•
11(, t04
I
'

Onde convier:
Art.
'Fica o Poder ll:x:ectttivo autorizado a desnobrar a
!9• seccão · (Clinica Neurolo~ic11 e Clínica Psycbiatrica), da Facruldade de Medicina da Univc~'~idade do Rio de Janeiro, passando a cli~ca neurologicn n canstit11ir a 19' e a clínica psy.
. >~'hintrica. a. ~o· seocão. , .
'

~- to6
Onde convi•er:
.
Art..
O lo{l'ar rle assi~tont.e da Inspect.oria de Pronhylaxia da 'J1uberculose, do DePtttll\mcnt.o Nacional de S~udc Pu. hlicn, podcrii. srr cxcrcirlo Jll)f 11m insocct,or on snb-mmecl.or,
.saniJario,. no~· f.Qrmos c co"" n~ reg-alia~ do J'C!nllnmcnl.o am

:vigor •.
~

\
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N. 108

Onde convier:
Arl,
O Govei·no concederá aposentadoria, de aocôrdo
LOnl a !.abolia em vigor. aos lentes cathedraticos Uas faouldados supcrior·es de ensino, desde que, contando mais de 35 annO!J:
de serviço, a requeiram no corrent~ exerci cio.
.
N. 109

I

''•

Onde convier:

. . Art;
Nos in'ipeclimentos ou faltas occasionaes; ·o tabellião', ·independentemente de . communicaoão ao . juiz,. poderá!
passar ao escrevente ,juramentado que o tenha subslituido, .as.
respectivas ftmccões, desde que os impedimentos ou fal~as,
niio excedam do 24 horas.
·
·, .
.
·.

N. HO

.

''

'

Art..
Na Guarda Civil e na Iuspect,oria de Investigacaés
da Policia do Dist.ricto Federal, os casos de invalidez physica
que não se enquadrarem nas disposições da lei n. 3.665, de fi!
de rlczemlwo dr. 1918. serüo regulados pelas. disposicões do
arf. '1.~1 da lei n. 2.92~,'de 5 de janeiro de 10H5.
N. 111

Onde convier:
Art.
Fica o Gove.rno autorizado a fazer accôrdo com·
os Estados ·para fiscal iza~ão, de ·generos destinados ao consumo publico no Distri.cto FerleraL abrindo para esse fim o credito ele no: ()00$000.
·
· •· • · .,

N. 114 -·

. ':

. Onrl o convim· :
' Art. No easo de. \:ncancla, por qualquer motivo, de u~
elos of!'icios do Ascrivão das pretorias ch•eis d\,1 Distrieto Fe~
rlm•al os rlous nfficios oxist.cntes actualmente e meada preto~
r• ia· fiearão llllif'icados na pessoa do serventuario · que SUD•
.'

·· N. 115 .
Om1e coll\'ir!r:

'

.:

:

'

I,

Art. As vagas de c011m1issarios de policia'que se veri•
ficarem, srrão procnci!T ida8, motad!l por investigadores d'à
i" elossP e mr.tn•d'p por· J'isr.acs da Guarda Civil, mediante concurso .
·
N. :l.:l6.
Onr.le eonvicr:
Arf..
O Gover·no fornccm•á M3 fiscaes, guardas e demuis fnnr.r.ionar·io~ da Gum·da Civil "c da Inspectoria do Ve~

. h,iculos" elo Dist.l'ir.to Federal uniformes pelo. ·c.usto, podendo'

'

~

..

••

SJiSSÃO Jo:,\1 I DI~ AGOSTO DE Hl22'Í

·

org::miz:u· uma. ol'ficina com .o proprí9 pessoal d!l Guarda, nos
moldes .das cxJsL.~ntcs 11a HrJgada P.9hcial, preferindo entre as
cMIUL'CJf!JS as vmvas, mulheres e 1J Ihas dos funccionarios da
C·CT·poraçao.
·
ParagTn.p)lo .nn i. co .. Os riPscoJ1i.os com fornecimentos de
unifoJ']1Íes.. sal'ii(l feitos úa razií.o de J 5 · mensa1~s. Cada fun- 1
. ,ccionnl'io · dat·tí fiado1:. idoneo ou clepositartí como ·fiança dos
rornccimcnl.o~ feitos nos cofres da thesouraria da Policia a
qu.ant.ia. ele 250$, sendo· o saldo rcspeetivo resLiLuido ao furiccwnarJo nos casos de exoneração e aposentadoria e aos seus
lwrdeil·os no de fallecimento, depois de feita a declucção do
quu fCn• devido :í Fazenda Nacional.
.
·.·

•.:

.

. N; 117
·

Oncle·: convier:, .
· · At·L.O prissoal do .Registro Geral de Eleitores do Dis ...
triclo j!'cderal 'sorti provido cl'e accôrdo com o art. 80, § 7o,
do dect•cto IÍ. H. ü::JJ, do Hl de ,janeiro de 1921, e constará de
duns anxiliaJ•es, trcs ductylographos, um escrevente e um contir.uo, conscrl·ados emquanto bt-m servirem ê percebendo os
segainl.e~ ·veiJcimentos, pag·os pela verba 30" do orçam·ento d~
lr:tcrinr : .
.
- ·
·
· •.,
•
9:600$000
. 2 auxiliares, a lt :800$ de gratificação . ; .. ; ..
1
o:800$000,
· 3 dacty!ographos,: a 3 ;uOO$ do gratificação ... :
a:GOO$ooo.
i, servente, :1:600$ de gr,atificação · :,•; :•, •... ,; ..;·
r .cont.inuo; 3 :000$ de gratificação . . .. . :... . ::l :000$000
•

27:000$000

OJ?i.:c ...~onvier:
A.i·L · E' o Poder Executivo auotirizado a au:tiliar com
a iruriJllia do 50:000$ a c1'Ca~1ão e .a manutenção, .pelo EstadQ
do J~~I'Iirito S\mlo. de uma colonia de alienados.
·~ · ·

N •. 119

Onr.Jc r:onl'icr:
··
Art.
Os escrivãr.s das Pr~tol'ias Crimi~~cs terão prefe~
~· t·oncin lJUl'U o preenehimento das vagas verlfwadas em Pre~..
~OI'ias Uiveis, ohM;I·vad" o processo de que tl'atà o art., 20 dQ
dtH.•t•cto n. !l. '2G3, de 18 ele dezembro de 1.911.
N .' 121

Onde crmvior.;
.Al'l..
Fka em yig·or o disposto no art.. no da !ai nu~
rnr.i·o . L!?·í:!. dr. r: d1; ,janeiro rlc J!l:3L t.orn(tndo-se. tam~em .cxl.ensiva aos inspet!l.1l'•'" rle cnrncs outros f_uncCJOn!Jl'IO~ m~
clicos. quand0 Nil ~en·ll;u Jist:al na Inspect.?l'Ja de ~tscal!zaçao
d,J Gi!J:Im'il~ · Alimeni ieir•,;, n diaria eonced!d~. aos ~n;pep~ot;e~
o sub-mspcc~r;re' sunll!ln.>s e ulwnada a :dJmia ele o$ aos .\e
terinario.~.

,

!
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N. 1'22 ·

·" ... Onde convier:
.Arl.
. Fica o Go"e;·LIO autorizado a crear o officio de
2" avaliadot· nu Val'U da FTovedoria, vitalicio e privativo· da
CuT:ndm•iv. dH lic•,;irlllCIS. o· qtml funccion~r:í om todo· aos J•l'O.
cosous con.1unt.nmente com c. rt(:tual ·avaliador. ·
·
':
'

. '.,:
···.·

Ou de convier:
Art..
o~ r.!ur,lllr,: dns FaculdadAse das· Escolas Stipe~
lriot·r~ ela Vni:i•· c' aa~ ~quir•aradas .bem como os ouvinte.,, que
terminares o cw·sc• no ~crH<nte anno, serão chamados a· exame
no pl)riodo d:·· ·15 de l·.~·J~to a 7 de setcmhro,' devendo os I}Cios
SO!CmTIC8 rh~ CPliarfili ele. g'l'ÍlO, realizar-Se durante. !lS fesh~ tiO
Ccnlm:wrio 'd.t, rnrfPptmd·encia.
.. . ' .
.
•

N. f2'

.•

.. ·· ·

·Onde convier:
.
ArL.
Fica o Governo autorizado·.a mandar fazer na
imprensa Nacionnh·umn edição espacial de ·L 000 ,exemplares
·,<fo pt'o.iccto de Conimemornçíio do ,Centenario da Independep. c.m, trabalho do Dr. Nestor Ascoly, e offerecldo a 4 de julho
. rlc.J!l19, á Camam dos Deputados.
~

I

. .. -- '• ..

'

.

,

'

, . N. i25
'

I

'

Onde convier:.
. . .Art.. . ."Ficam fixados em 3. (tresY os cenaorel! das casas
..dr• r.lh·r:t·sõr.s' p)lblicns .. cirea·dos .pelo
L.•.. 0.'1. do regulamento
que lo:uxou com .o dccrct.o. n .. f4. 529, de fi .do dezembro .dil
1!!20. expedido ~m virf.ude da lei n. lt.003, rle 7 de ,janeiro
do nlt.'~mo anno, com cli~f.rihuição proporcional do scrvico entre og meRmos, Rendo-lhos extensivas as disp~ições contidas
no capitulo VTT do decrct.o n. 6.1139, rle.10 de màr~o de 1907.:>

ar

' ~

' !'

\

,.

I

:.

N. :126 ,

I

,, ' .

Onde convier:.
. .· ....
ArL
Para os lngares ·de adminislradÓ·l:es de Dcsinfc- .
ctorío no Departamento Nacionnl de Sande Publi.ca scríil'l
ayn·,weit:tdos ns chefes de turma que· contarem mais de 15
annM de exerci cio sem nota que os desabone.
'!
'

I.

'·'

\

'

'\o;

,'

N. f27

·• Onde convier: :
Ar!;.
Os curnrlo·rcs c ·procuradores dos .Fcilo,q, ela Fn7enda· Mnnicípal· ~criin nomeados por merecimento dentre os
promoto!'cs pu]Jlícos e estes d~ntre os adjuntos, metade por

..

I
I
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a:ntí!l'uidade e metade por mereci!nento e começando ~ela anl.lgmdade.
·
§ i: Nos. impedim~ntos ou fo.ILas occasionaes, os promotores· se ·substJt,uem rf!CJprocamente na ordem numerica e nos
nutros casos· pelos adjuntos designados pelo procurador.
'· § 2." Nos impedim·~ntos ou faltas· occasionaes dos curadores n .procuradores dos feitos, a substitu.if!ão será reciproca
· ·na ordem nmneríca e nos demais casos, pi>Ios promotores por
designação do procurador geral.
·
N. t28

Onde convier:
·' ' A.rt. .Fiôa, o' Governo àutortzado a auxiliar-~ publicnciío
,da, ~Avista pedagogica A. Escola Primm•ia, podendo abrir o
CJ'cd!l.o de 18 :000$000.
N. 129 · ..

Onde- convier:
Art.
Fica o Governo autorizado a auxiliar com 5 :000$
a missão do tenor brasileiro Alberto Guimadães, de propaganda de musicas r. aptores brasileiro~ ás Republicas do Prata.
'•.

N.· 130

'

.

ArL 1.• Ficam creadas as I~specl.~ria.s ~e Educação Sanilaria c Propaganda n a do Hygwne ProfiSSIOnal e Industrial,
sendo a primeira. dirccl.amenf.e subordinada á Directoria do
Deparl.a~1cnf.il Nacional de· Saudc Publica 'P. .a seS'Jlnda, á Direr.l.oria.• do~ Servir,oR Sanit.arios Terrestres, aproveitados, de
accOrrlo com o regulamento .do Departamento Nacional ·do
Sande Publica. os- funccionarios technicos e administrativos
rlns ex! inotas dr.legacinc; de snude, voltando a Inspeot.oria do
Demographin a ter a rlnnominar,ão dada pelo decreto n. H.354.
r! C' 30, de setnmbro de Hl20, c passando as tabellas de vr.ncimentos dos. fu.nccionarins aproveitados. augmcntadas apenas
da diff·prenoa .ifcntre o actual voT)ciment.o de delegado e o ·lP.
inspector technioo, para n rubrica. de cada uma das inspectol'ias acima citadas, «sem prejuízo de outras vantagens~.
.
§ t,o Passa a fignrar na tabella da Inspectoria de Educac'ão Sanif.aria e Propaganda. a verba de 60 contos, que, para,
cs~cdim, con~t.n ~a tabella da Iri~pectorin d~ Demographia o
l!lducnoão Snnitar1a e ·Propaganda.
· ·
§ 2. • Fica o Go'Vérno autorizado a nhrir os crerlitns ne-·
ccssarios.
Onde convier:
,, , ,Art. ·. Os vencimentos do auxiliar dentista do Corpo rle
Bombeiros Rerão correspondentes. nos de 2• tenente do mesliiO corpo,, ficando o Governo au!.orizado a abrir para isM os
ucoessnr.ios croditos. ·

,

\
,\:/NAilS

l

no srmAoo

N. J33

'

'

Ondo convier:
Arl.. .J;;icum insi.J~uidos quatro primeiros premios de
rrreclalllas de ouro (dous para piano c dons para violino), pal'll
serem uonJ'vr·idos. ao,; alnrnnos do InsLitulo Nacional de Mu~ ica qu<), ele uw)r·do com o .art. 2·16 dó rogulamcnLo n. 11.748,
de 1:1 dr! nulullr·n do 1!H5, üouvm~em concorrido a~s premias'
ur• liwsmo <'sLn!Jelcciclos e obUdo segundo nu tercen·o. (ctc·sses
prem ios) .
·
§ L" O coTreurso para esses premi os ·será feHo cm· nowmbro elo anno imrnecliato · áquelle cm que tiverem os alunmos conclui do o .seu curso e houvec sido feito o concurso do
qne l.ral.a n l'c:feJ•ido regulamento.
.
..
~ 2." Bssa . disposioiio aprovei Lar:'L lambem. aos ' alunmos
que· l.iver·cm r:cincorr·idn aos premios ele' :l921'. Pnr·u. caria um
de~~;es amio~ lravr.r·ú um concm;:o especial
correr do mez.
de noveml:ri·o de 1922.

·

no.
· ·· ·

...

·

'

§ 3." ~~er·flo Laml)óm direito a esles premias os alnmnos

i

fllH\ em :1021, í'iwrmn .iirs a elles, não os tenclo rooebiclo por
M lr:wcr unr primeiro premio do anno.
-·., .
.N. 13-í
i'
..
Onde convier:
O art. 78, par·agrapilO nnico, rio dccrclo n. · H. 530. rlo IR
rll' marco de J 01 tí, passarú a ser assim redig·ido: · · · · ·
. , ~No:l Esl.nclos em cuja capital nfio honver Gymnasio man!roO.llClo Gowr·no. ns congrcgac<"ícs rios insl.iltltçrs superiores,
oqu tp_ararlos nos ofl'i eines 11oderr.• ot•4·itn iz:w .commi-ssões . de
exammadot'C:l rio C'l'll'i'a gy.mnasial, .presididas' po1· 11m Jll'Ofcs~or ela Pr~euldade. IIC:~Ie~ c:-:ames são yalirl,os sriiú•:nl,. perante
.t · nendenua f[lte o:; mslllum.
·
,
. i

. ·'I

.

. N. 135

'

.

'

I

''

;,

'o I

'

I'

.',; I ; ' .

Onde convi
er :
. ' '' : .
ArL. . ::Fica o Governo autül'izacln· a conceder no· senhm' Coellw ·Nell.rr n premio de 'LO :üOO$. pela Q.hra da sun Iu'Vl'a, publicada pela J-iga .da Defc;;a Nncional.d·atilulada· Brev'iario. Ci-v'ico.
. :·. ·
N. 13G

c..

OndP convi Cl':
Arl.
Pica eoncediclu ao CenLro t)a nua IúÚll'Cnsa, ·con~
sr!de ern Pr.l.t•opolis, a. subvcn~1iío de 10 ;000$000.
N. 137

Ondr rmwi or:
/wt.
lfi<':l <'xtcnsivo nos Jll'11j)UI'nclol'os do Collcgio Pcrlro II. nomcnrln;; nnlrl'im·mclltr. :\ Lei Orgnnica rio Bnsino,
rle ri do abril r\P 101:1, M vanlngcns <.ln que·lrata o. al'l. 'lO rla
lei n. a.t.fil,, rle firlP,innoim clr Hll8, tl hcm assim' o ntr .. 8"
dn lei n. 3.G7~, de 7 de jnncir~ de Hll9.

,.

..

J

'
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1
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N. 138
......

· '' Onde convier:
, Al'l:.
Os fuuct:ionurios da GuaL'da Civil e lia Inspectoria elo Iuvu~L igaçõl)~ o Segut·un~.a Pnbl ica, que contarem mais
de' 10 unnos. de o:Serviço c;osat•iio. das mesmas vantagens e direito que .os da Secretaria da Policia.
,
.· , · ·Pamg'l·aphp ,unico. As vantag.ens deste at•Ligo não betwficiam ·ao~ t'unccionarios commissionados, os quaes poderão ·
ser exonerados com qualquer .tempo de serviço.

•

N. 139

.Onde, convier:.
··'' •:\.rL
.Fica o Governo ·autorizado a augmentar de 1;Ms
31;•:800$ a ~uhvençü.o da Faculdade do Medicina do Ilio de Janeiro, pai·a a crea1;üo de uma' secção, com'prehendida as cadeiras ele patholog·ia interna, pathologia externa. e propedcutiéa experimental; cuja pr6vimento .;;ó' fará por CO(lCUl'SO .de
ou de trnbalhos,
.documentos o· liLL1Ios.
provas
.
..·
·('·

N. HO
.•Ou de ·convier:
.
ArL.
:li'.iea eslaLelecido que o estagio nos cargos effeclivos dos Úll!Ccionarios da' Gum·ela Civil seja de dous annos .
· .r •

•

N. Hi
'·

Onde convier:
Art.
A rel'orma do i' lenenlc medico da Brigada l'oli'cial -Dt•. Lúiz :Figueira i\Iuchado, será t•eguladr,, ele ora avante, peJa' pm1li) r:rnul. do arl. 53 elo rcgulamcnl.o upprovado pelo
doerei o n. ,12,014,. do 2!J de mal'ÇO de :L91G.
!,•'

. :

N.142

,! ..

Oncle convier:
_.(!r~.
:lh Distl'iclo Federal, ,a· dcelaraçiio dos ilhMes ou
direclorco dw l'l!fHtrLi~'ües publica;; l'ccleracs ou municipa.~s e ·
suas l'I!SJJI;divns dnpendnncias,, eerLificanclo, declarando ou atLcstanclo que o al.ist.ando <.!. J'unccionario, cmpregaclo rncusalisl.a. ditiri:iln. l•·nlmllmril,r, ,iot·naleit•o 011 opel'ario das clitaS•·
r.·eptll',ti~õe' ou, suas clCJII~lllleucias, set·vir:í. de-prova dos r'equisil.os. elas lell.ra~. IJ,. ,, c 11•,' al't.. 5". da lei 11. 3.13!), do 2 de
agosto de J.Dlti.
,
..
.·
·
,,
§ J;: ·A (!1'0\'a •.lr! ·r~sitleneiu n:u·a o eidadiio alislat•-se
eleitOI' 'iw J)i;;l.t·id" .Pedóral LrunLiom, .. se1::i admilLitla, ·não sô
pO!' aUcslodo, r[,; qtml~ri!.et· . all~ut•idadn ·,iucliei,m·ia on policial,
1)111 ·qun ·"'' ()i,(:i:u:e. J•eslrliL'. n ulisLanrlo lm mats de dons mezes
nó '])i;;l.t'ieto Fedl!l.'al; eo1nn l.aJul10111 ei!I'Lidiin lavmclrr polos
offiei:u.'s dt> j1JSti1;n, medianlc rcgut!l'ilncrllo,cla parte c despacho de qnalqiiL'l' do~ ,iu izc.,; das vaJ'th; :l't\riet·aPs ou locaes
(civis (' Cl'Íll!ÍntliiS) 011 de ]JI.'f!LOl'eS,
§ 2." O J't'lJIH'L'Í11li'IIL11 dtl Ll'Unsfm·Pncia iHil'lÍ. sóm(nÜc insLi.•tJitlo con\'n til.ulü rle elPHol' e a cm·Lt!Íl'a do irlent.iduclr..

,
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•
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: . § 3.• Quand~ a idcnLidude, para fins eleHaraes, for sol!c!Lada por escr1pto ou ·verbalmente a titulo. urgente, o alislundo pagará em dinheiro por sua carteira uma· ta.Xa 'de 1$500,
taxa que será arrecadada ·e dislribunidu p1·o-rata entre os empreg·ado:S do Gabinete da Identificação e Estatística da Policia do Districto .Federal. incumbidos desse serviço... . · ··
Essas ide~tificuçõe,s . urge,ntes poderão, de .accórdo . com
as ctroumstancms, ser iellas· nas horas de exped1ente ou :fóra
dellas. · :: ·
··" .
ArL. No ·Districto Federal é facultado ao alistando escolher livremente, .não só o dist1•icto eleitoral, como tamllem
a circumscrip~ão eleitoral deste,. por onde prefira alistar-se,
sendo assim perfeita e valiosa para todos os effeitos a sua 1
inscripção como eleitor, ainda quando haja sido alistado por
ci~cumscripção ou districto eleitoral do Di.stricto Federal diverso 'do que em que de facto morar, residir ou. for domiciliado no mesmo districto.
. ·
·.
.
.
§ f.• Ntw é permittldo ,ao juiz federal mudar. o.· eleitor
de secção, salvo em virtude .dá ;transferencia requerida ·e processada regularmente pel() juiz do. ·alistamento.. .. . .....
§ 2.• O Juiz federal remettcrâ ás mesas e!eitoraes as listas
· de chamada em duplicata, competentemente authenticadas,
podendo ser dactylographadlllil ou impressas, devendo uma
dei! as ser afl'ixuda no dia da eleição na porta do edifício :onde
funcci onar a respectiva secção eleitoral. .
. . .' , .,
· ·§ 3. • O eleitor, 'cujq nome· houver sido omittido na publicação geral ou· na lista de chamada, votará na circumscripçlio
onde houver sido ·alistado, sendo tomado em separado o seu
voto, com ap.prehensão do seu . titulo e da sua carteira de
identidade, que serão remet,tidos á .Tunta Apuradora e pelo
prAsidente desta restituídos, mediante recibo, ao eleitor re.. ,spectivo depois da finda a mesma 31puracão. •
·· § 4,• O juiz da 2• Vara Federal requisitará· da Imprensa
Nacional os numeros do Diario Of(icial· que publicar ·a lista
geral de eleitores na .fórma da lei vigente, bem como as listas
de '~h amada- impressas, remettendo um exemplar do Diario ao
presidente de cada secção eleitoral, conjuntamente com os .
aemais
papeis que leem de servir nas eleições. .
•
Ar L . ~odas as disposições anteriores só, teem a\J'liea..:
.cã•J no D1strwto Federal.
,,
·. . · i
N~·

.
f

i.t.i

. Onde convier:
.
Art.
Os logarP.~ de professores ífas cadeiras Cltle vagarem ou forem creadas no Instituto· Benjamin Const.ant, ·se., rãei, d'ora 'em deante, preenchidas sómente por eêgos brasileifi•S. ·mod iant.e concurso. Si neste, nenhum cégo· conseguir classificacão. scr:í então aberto novo concurso, ao qual poderão
t•oncor~cr quaosqum· ·ca~didatos brasileiros, tendo, porémJ. preferencta para 'a nome1tcao os cégod, em ·igualdade de oonaJQlSes.

'.

,. ,.

N. Ü5·.

Onde convier:·
· ' · Art.
Os juizes e funcciom1rios a que alludem os artigos 1• e 2• do decreto legislativo n. 3.677, de 8 de Janeirq
'
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tio fDlO, que não ~e tiverem ausentado cm descn:nso duranLe
o periodo de férias forenses, 110 i!Oso· rla faculdade ·concedida
.pelo, mesmo decreto;"· poderüo · fltz,;J.:.il em qualquer época do
anno, com as mesmas vunf.azcns, passando o exercício aos seua
bUbs1 it.utos legues.
.~
·
. .·
·.
N; 146

•

Onde convier:
. . ;\:!'L O auxiliar c 'os càllabói'adores do. al'chivo da. rcspeoliv11' sect•etarlu, cujoJ vencimentos :·serão .os 'rilesmos .da. pro-

1WSta; 'divididos cm ordenado C gratificacão· ~assarão a ser no-

meados pelo iúinistro.

·

'

'

·
.... '

· ··

..

· ·

'

N. 147

'•,

Onde c'onvier:
· Art. Em quanto o corpo docente da Faculdadé ile Direilc• do ,liio de Janeiro.·.não estiver reduzido ao numero norma!;'.de professores cathedratioos; ,fica a mesma Faculdade auJorizada a preencher. as vaga~ que se· derem nas seccõcs · :Ie
.qui! .houver substitutos .(Jom os ·de outras, ·secções, mediante
o c1•iterio que adoptat·:.como disposição· transitaria de seus
lista lutos. . .
·
·
·
· .
· Paragrupho unico. Quando não houvet· substituto em
condicões de ser ..-aproveitado, na fói'ma do presente artigo,
poderão as ,vagas em uma secção- ser preenchidas com professores oathedraticos de secção differente,. mediante acquiescen·
~ia, 4e~tes.. .
1
'

.·

... ,.,

. ..

'

N. 148

L''"' .• ~-· ...

· •. · ' Oride. convier':

'

Art.: . Fi.ca augmentada a ve1·ba «Subvenções a insl.!tutos de ensino official». '·na parte referente ao Col!egio Pedro H, da imJPOl'tancia de 9 :600$ para pagamento d_os repetidores, que, na flirma do art. 124 do Regimento Interno;
auxiliam .os,. pr~fessores na secção do internato de9se estabelecimento de
etl.si·no
. . .. ..
'

,.,

, 'I

·,

.

'

'•'

'

'

"

'

':•

· N. U9

..

·•
· · · Onde convier:
.
. •. Art, , '.o~ acLt1aes 'juizes de direito, em -disponibilidade.
un5 'termos~ do art. fi' das «Disposições TransitoriaSl>. da C~n
stituitão Federal, que forem aposentados, na fórma da IegtsIaclio em vigor, percebet•ão ~ ordenado mensal de 400$, a par.tir da data cm que fOr concedida essa aposentadoria.
N. 150

. , . ond~ convier:.·. .

.
..
.
··Fica, n Gn,•et'no auf.ori~ndo a augmentar, até do~tl
p numero de medicas assistentes da. Inspectoria de FiecaJi..

· · · A.rt.

ii.

I'

l
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do Exercito da Medicina, Pharrnacia, Al'te DeiJ.Lal'ia o
Obs,Lr:Lricia do Dep;u·.t.amer,to Nacional du Sande Publica.
· :Paragrapho unwo; Para a execuç!lo deste disposlt.lv,1 o
·G•:tVCl'JJO poclcrt'l ubl'ir os necessarios credito~.
':.

.•-

..
11

IIII
11

N. 151

Onde convier:
Art.
«A. R vagus de assistentes da Assistencia a. Alienado éic.nio de'.Tinieiro, bem como as que se derem por occasiã•)
da proxima · reformll, . ora cm elaboraçiio, serãQ . preenchidas
JJelcs . ussiste'ntes 'interinos em ·exercício, observada a ordr.m
do· tempo de scrv:iço que l.enham co'mo interino».

,.

N. 152

..

Onde cc~uvier:.
· . Art.. . • A -Bro'rool.ologia e · Toxlcolog·ia, materias arrnexas á scc(;ão de Chimica Analytica, da Faculdade de 'Medi:cina..passarão a IJOnslitnir uma cadeira, .commum aos" cursos
medico e de pbarmacia, sendo feita a ;prorilocão · de· accôrdo,
com a lei, l;cspeitárJos os direitos adquiridos.
·

.
I"'

I

·-..1M
!

':.

N. 153

.'
:.

'

. Onde convi er :
Ari.. · Fica restabelecido o cargo de sub-secretario ' do
Colleg·io Pedl'o II.
. .
.
Art.. AÇ,croscente-so na verlla 23' o ei•edito vecossario
y:mra pagamenl.ci do referido cargo, ú razão de 5 :400$_-annuacs .
. .•
.,
1
N. ·1511·
.. ·on'dc _convier:· '
,..
·, .·.. Art..· o., ~ervenhmriof v!talicios dos o:Cticios.·de 1 j\~stica
do JJisLricl o Fedcrnl Lerão direito ao goso de:''4!5 'dias êonsecuf,ivos de Xériu~, armunlmcntc, em épocas que escolherem,
e arredados neste perioclo de seus cargo_s não terão nenhum
pre.inizo de tempo ou 'iencimentos.
•·
,
~ As suhiit.ituicõcs soriio feitas por desigr1acão .do.' presidenl.ecln. Côrte de Appellação c proposta dos serventuariü~
effectivo.s. pagaB as grntifieuçõcs (Jo_s substitutos ·,pelas rendas
das custas.
·
'
'>.
'.·~·.
...
Onde convier
ArL Os professores fmllsLil.llln~< ela Faculdade ele Medicina ·do Rin i.l1• .Tuneirn. rJne rcgomi cursos con:i. trabalhos ele
JaboraiMio, olJrig·udos a ·r~mccionar em~eXIam~s Ollll; ~·rcq~JOncia
durun1)o tndo o •anuo lcctJvo. percebcrao uma gt·attfwncuo ex.·traordinul'ia ele 3 :000$ annuacs. ·
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N. i 56

Oudu convier:
:Àr~ Ficá o Goveáw autorizado a elevat' até mais
HIO :000$ a subvencão para manutenção da Casa. de Preser·- ·
vacilo do Districto I!'ederal (lcí n. 3. 451, de 6 de janeir.o de
1918 - tubella n. 37, tio i\Iinisterio•do Interior) o a abrir u$
uecessarios credites.

N. 157

.

'

· Onde convier: :
Ar.t. Fica autorizado o !'residente da Republica a abl'll'
us cl·editos necessarios para indemnizar a Santa Casa da i\líse·rico.rdia da· cidade· :do Rio de Janeiro das quantias ·por ella
adeantada~ em varios exericicios por conta do que cabia á
União na m.êtade das despezas de custeio do hospital-sanitario
para mulheres de nossa Scnho1•a das DOres, em Cascadum,
· conforme os documentos justificativo~
dispendios.
. desses·
.'
.,,

'

. N. 158
Onde convier:
.
Art. Fica restabelecido para o actual conductor de ser·-..
viço do. Departamento Nacional de Saude .Publica, o direib
que lhe era gantido, quando auxiliar teohnicl1 addido da ·
Inspectoria de Esgoto da Capital Federal3 pelo art. 13, para-·
grapho unico, do regulam61lto approvaoo
pelo decreto. numero 13.541, de 9 de abril de 19f.9..
' ·
.
,•

I

·,

,

,

N.1

'

'

,

'

tu• ....

Onde convier: ·
:, 'I'
· .Aft.' bs aottiltes !iscaes e ajudantes da Guarda Civil
passarlio a ter, respectivamente,· a denomfnaolio de .primeirQ~ ·
e segundos :riaoaea;
.. . ~ .
N •. ·f.61

Onde co.nv~er:
A.rt. .. "SOO :000$ para a construcoão.. urgente ,de cinco
predios destinados ás dez pretorias civis ·e oriminass. 4•, 5~.
6•, 7• e a• des.ta Capital, a juizo do Governo."
'

N. 1&2

Onde convier:
Art ... .Fíca resLabeleclda a Sub-Inspcctoria de Saude do
Po~to. de Penêdo, abrindo-se para isso os .necessario.s credito.s.
,.
Onde convier: ..
A~t.
Os esoripturarior, do. Depar~arnento Nacional de
Saude ,Publica passam a tor a dcnommaQ!io de quarto~ offiociaes •. ·
,, L'··
. 3
', i. - :Vol. :YJ

,

.

..
11

M

..
,.."'

(.

...
.-..
11
...

§
No § a· do art. ss d~ decr'eto 11. iõ.ooa, de 2i de
setembro de 1921. onde se lê: terceiros offiaiaes, leia-se:
q)lartof. ,offtcioiae~;, op,de se lê: esc~iptu~ar,io~, leia-lle:, funcOionB~4~S, e. . . ,
·
· ·
.,
•. } I·•

-

IIII

1

·' ·, N ., '1'64 .
•.1

••

.

•.

I

'
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'
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I

•
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Onde. convier:
.·
Art.
O secretario do Servico de Saneament(l e Propbylaxia flural do Districto Federal poderá ser designado pelo
Governo para servir nas commissOes de propbylaxir. rural do.s
E.stados, sem prejuízo do. cargQ que exerce no' alludid0 sex:.V_lQ.Q. •. . · · ,,,
·,
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MINIST~RI.O, DAS ULAÇ6ES U:T~OIWl ·.. : ·

;:.:·: ·
,
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· • I,

,

'

.

•. ;ii·._'

oU
0

,·,

·•

•

OnjJe .convier: . · · · ·
~·
. ·
· Ar't. · Fica Q 'Governo autorizado a ah~i/ o· ÔreditQ nocessaria afim de si assim julgar conveniente, . nomear para
qualquer cargo diplomatico· ou consular, dis{lensando. quaesquer exigencias 1egulamentares, o Dr. José. Pias Delg~do de
Ca~valho, Ul)ico auxiliar, da Mi~são Nabuc0 qu~ ·nãQ ~oi até
'lloJe. apr.ove1tado,, ·
· ,,.,, ·'' · · ... ·· ·.· ··'
·· ···
• I '.• .', •
.
, : •,, ,
, : ·.'.
,
· ': r.::';. :
I: '
. '
. <'i 1':' ' . )
..'' •• \ • ['
., ' ~'''
,·' ·.
. ..
... ·.·,·· .;N,• ''·.··. ...
'

J., ,: •

·;~ond~··iiónvter:
,

.... · · ~· :·. ,-

,

.~!"·.·

·:-:,~·:'·.;'~~.,:.·

,I''

','

!' ..

-··.,·~··'

'·I
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··i:.:

·I

'

:

'
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'

'
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:

Art.
Os actuaes addidos commerciaes, ainda que venham a ser aproveitados ·na ...,reorganizacão do serviço de expensão economica e propaganda· no estrangeiro, a ser feito
pelo Minislerio da Agricullura, não perderão .· por · isso, as
vantagens e direitos adquiridos no Ministerio. dó·'Extllrior, do
ql:l~l:.conlinu'rírãi)·J~'.tnze~;Pii~te •.·.. · ... ,. :::.: .. ·.
···..;.,.,, .
.
,,
.
;
::. ..;:
., .
'

'

MINISTERIO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COM.

MJ!;RGIO
I
lt~r~-r--~.,-- ....,-~r~~rrt-,,-, F1i N. 2 !-I !· ', '1.-~-(•~ ·i./~ -·i,,._.'.
· .' Substlluam.:se as' tabellas 'relativas aoe ~iitpregadoe du
portarias do ·Minlsterlo','dl'.~icult\lra, Industria·,'~ CommerOlo pela seguinte: ' ' '
' ·. · ' ·. · ...... ' ' · ·
·' ' · ·
Verba t•:
,
.r,.··~~.1(:.•.·
,.,.
···•·::·.:;.~rr,.
1

1

'

Secretaria de Eltad/J

I

I'

DIJ

'

..~-" "~.. /; , ·

' ·•

I
'
' ;' ' ' ·
~·r•
• • I · ., ! r~
Encn~~(lgado. ,da lnstallacllo'elllctriQa ..•.'.. ,.".~;.;;~j.·. 6:400,000
! · .

·'

',

•

•

'

t

Aju·dante . · ... · ~-· ......•....•... ·.. ~ •.. ••:• •.. •.•.:·:~·-· ...~·j
Verba a•:

Serviço de PovoamMto
,.

Porteiro ·.. 1,.

.• 1'. ' ''

.'

11'

'

•

.l:2~0100lf

• lo

•

I .•.~ ~·.•: '·'· ·• ·.····.I. I.-.• ,. I I I .• -••••.• ~...

6.:eo'ó$OOO,

Continuo :' ... . .~ ..
,.~
·~·•
:20010.00~
Se~vente .•..!'. ••J ~·· ~·:·t·,··~·l• •;•.•:·.·•···-· •;,_•:•A•:·~·••.•;•.•..:•-.•J~··; :'3.:0~~1000
I

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

••••••

.(

'

.---.
....
IIII

..
III

1

• : •· • '

I! I

••

'
'

i!t
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Verba 4•·
P.orteiro .•. .. •
... ,verba 5".:
I',"' I

Serviço de inspecção e Fomento A·uricolaa.
Porteiro •........•................ ~.·:· .......... .
Continuo . .•. . .· . ~ ,'. ·~· .. ·... : .. .." .:.··:. ~~···· ...... .
Servente
. .. • . ., .. ,......•.................. ·.••.......
: ·,J. r... .
•' .
; '· ':.verba 7".:

'

6:600$000
4:200$0UV
3:0008000
.. '
,.,. ·'

.,

Serviço Geologico e Mineralonico
Porteiro .•...... ~I.~·.·:· •..•·.'~ ..~··:·-:· .• ·:·.~:.·:~;~.~ .. •t·.
Continuo • .• • •. • .... ·.·". ·.·· ·:· •... ··.·~··· ·~·-··· •••... ,
Sérvetite' • . · •
,,. ·:· ..... •.• •:• •:• •.• .. •.• •.•.•.
Verba g•:
.
,, ··.·•·
Directoria Geral de Estatistica

....
'

'

. '• ' ..:··,··.

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

..

'

'

. '

Porteiro: ............................ ·~· ........ .
Ajudante de porteiro . . ............ , ........
· ·"
Gon 1/'J'nuo
.•
,
o o t

o o o o o o o o o o o o o o O lO o o o

t

6:600$000
5:400$()1)0
4:200$0ü0
3:000$000

o o o o

Servente . .. . . • .. •I.• ........... _••••.• • _••.• •••.••.• •

.' '· t '.

·~li; l

1':··

·-:·(~~·

·Tupographia

: : ''
~

Servente • •

verba .•u•:
·,

,''

i\

,''. 7.:~
,_,., ' ';"' ·: :~·. :~.:
-

.·.' · , .

lndustra PtUt()riZ
' : j ,. ~ j 1·:

'

'

'

...

Porteiro • .• • . , ._ .. · . _•..• , .•...•.....•..•....

6.:600$000

Correio . •

4:200$000
3:000$000

Continuo • _. . .....•.•...•..••...•......•.•. ,, ••. :. · 4:200$0(}()
1

Servente • . .
, . Verba u•:

•.

t

I

t

I,

I

~'I:~, • I ~-- .'.·'·.
1;11,1 f'_•

t

'• t

',~ ••',I I • ~-, , . , ',••.•;

"·' •:• 1,1 t I 1:1 t " t 1,• I f

•,1:~1

f,f

;I

L

., . '."" ' . ~.:.:·: --:. ;;-'·;'1[
·'-'i J:' ;;,;.•~
•·'I.,'Y!'I'·.u'i\.:•
I
•J·
,.,,
.,A o!· o~
·-\"'-i I~
.llftaeu
:~
".'

I

A

Nacional • -· ... ,..

··": ·,,, _., '

Porteiro
" •.
.
· · ~ . -.•.~-·~ ..•... ., ....~- ~ .•.•..•..• -. .... _ 6:600$000
orre1o
:
..•.•
4:200$000
C
.Guarda de t• classe • •.................. ,. ....... . 3:200$000
servente',
~
~·o' "~
a:oooeooo
....
'
I

••• •

• • • _• • . •

._ • • • • _.

·I

I

0 t.l

•

'• •

0

•••••••••••.••••.

,., '•' , •

t;l I

1

•

·

1 : 1 ICt 1 • 0 l:f I

•

4

··

•

1 ,.-1)

'.

Junta Commei'c1'al
6:6'00tOOO
4:800$000
Conttnuo· ..•.•.•.
~:·
···t·• .4:200$000
Servente ....•.• , .. _ ,'l''''·'·•i• ···-·~~-·•·-·,.· ·:·.•;·~·-·-·:.· •.•. •;•.:..•J 3:000$00Q

'Portejro -.• ·-· •.. · ·............. ;.·•.•. _.~···•·······\··~···

.A.iud!Jnte de porteiro • .. • •.............•.•......
,1

I

,

.;•.• • ••••

• • • • • • • • • • -._ ••• , • • • • • \ • • •

.·

J
\,
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·Verba 10'.:

~

•
•

Observado!' NaciOfUIJ

Porteiro zelador .
Servente • . • .
Verba 13':
...

5:400$000
3 :000®000

··········:················

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

de ln(01'1na6ôes

Sert~iço

•'

5:400$000

l'orteiro continuo
Servente . . •
Verba 15':

I'

~t!,•".l O I

1,0 l i I

a·:oooeooo

o 01'0 o o,o O O o,oo,Ool,

Swviço de P1•otecção aos Indio-;
Serveút1~
.

. ... .

o o,o

O

o o o o

I

O O

O

O

O

O O

o o o ', o o o o

3:00Qi000

O O I

Verba 16':
Di1·ecto1·ia de Mineralogia
Porteiro zelador · . . . . ............ _. ,.......... .
Seryente _. .. .
.. ·~-· ..... -. ...... -. .. _.... _... .
·.·:·
, . · Nerba 20':

5:400$000
3:000$000

Instituto de CMmÚ:a
1d
.
.
Pur t.etro ze a ar . . ·' ............. ·-·.· .·..... .
Serv-ente
·-:·.
11

I

O

I

I

1°

I

I' o O o o

Ot,o

5:400$000
3:000$000
. .' '

,,.

O I

o o o O o o o o I

,I I

I

O O ,O

.

O

· Verba 21':
Junta de Con·etores
:

Servente • . .
. rv~rba 26':

I'

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

•

3:000$000

o ••••••••••

,,

1,'.

PorLetro conlin.uo
Servente • • .

• • • • • • • • •_ • • . • • • • • • • • • • , 1 1 0 1
I

0

O. I

t' I

I

0

0

I

0

I

t

I

t 0 0 0 0 0

I

0

0

I

I

I

I

0

.· '5 :400$000

t,

3:0'(}0$000

Verba 27'.: ·

Institu.to Biolouico de

Defe.~a

Ag1·:icola'

Poi·teiro continuo . . . .. ... , ............ : ..

Correio . . . . ..........
Verba 28':

I

•

I

••••••••

,

••••. ,

I

I

•

5:400$000
/1:200$000

Sc1•viço lle ExpUI'IJO a Beneficiamento de ·Ce1·eaes
Continuo ·· :.•

I

••

,.,

•

,

I

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

··~··.,..........

'•:200$000
I.

\

•r

,.
I

nf.:
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!N. 3

Verba 3• - Serviço de Povoamento:
· Na rubrica Material, n. 8, accrescenLe-sc !l verba de
150:000$, para. a :fundação de um 'Patronato Agrícola, no J<:stailo de Alagoas, rle acctwrlo 1:0m a l.egisla~.ão vigente.
N.

~

Verba 3• - Eleve-se de :LOú :000$ a G' consignação do
titulo «Material~, para attender ú conclusão das obras de in.stallaçíio do Patronato Agrícola Vidal dr Negreiros, no Estado ela Pa1·ahyba.
N. 5 A

A' verba 3' - Pessoal:
Titulo I - Directoria:
Accrescente-se:
Ordn. GraLif. 'J'otal
1 engenheiro de 1' classe ..

7:200$

archivista-almoxarife , . 5:600$
ajudante do angenheiro . 5:000$
3 primeiros officiaes . . : .
5:600$
2 cartographos . . ...... .
5:60ll$
4:000$ .
3 segundos offioiaes . . .. .
3 terceiros officiaes . . ..
3:200$
1 interprete-auxiliar . . ..
3:200$
2 auxiliar~ de expedição
. de immigrantes . . .. . 2:400$.
1· continuo . · . .,. ...... .. . 1 :600$
· 1. guarda de archivo
1:600$
1
1

3 :600$
2 :SOO$
2:800$
2:800$
.2 :800$
2 :·000$
1 :600$
1:600$

1.0:800$000
S: ·i00$000
8:400$000
25:200$000
. 16:800$000
18:000$000
i4 : 400$000
4·:800$000

1:200$. 7:200$000
800$ 2:400$000
'800$ '2:400$000

N. G·.
Accrescente-se o~de convier :
Para· o serviço de colonização do Oyapock no
.corrente exercicio . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M0$000
Inoluido o augmento proposto na verba 3' - .Serviço do
Povoamento - sendo, opportunamente, discriminada pelo Governo a narte destinada a. «Pessoab da que for necessaria a
«Material,. .

N.

12

A verba 11' - Museu: Nacional:
Sub-consis·naciío: Dinrias, a,judns ele cust.o
cões re,gttlamentaros:
Em ~·ez d e7 :000·$, diS'~-so 2Q:000$000.

,

•!

subsLitui-

·r·

I

'
38

...
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lll

Verba H• - ::orviç~ do Industria Pastoril - ~Materiab:
Na parte final da sua >ub-consignação 9'', depois· das palavras «applicando-se até), onde ~se diz: «900: 000$~. diga-se:
570:000$ e tt•ansfiram-se para esse Jogar as CjllOtas de 90 con. tos de réis destinadas a uma fazenda modelo de r.riação em
Campo Grande c n duas estações de Monta em Poconé e Santo ·
Antonio do Rio •Abaixo e a quota referente ao auxilio á cria-,
cão nacional e imnortação t.lr; cavnllos p:tro sangue.
Na mesma suh-consignnn~o, onde ·SC diz: «Sei~ plantéis
de bovinos, de ·150 :0000$ cadá um, ele.», digo.-se: «um plantel
de bovinos .. com o, fim. de. preparar reproductores. de .alto va..lor no . Posto Zootechnico de. Viamão, ··especialmente: dest1,
nados 1í região servida pelo mesmo Posto; não podendo o
Governl.l retirar dalli para outras regiõt's sinão um terço da
respectiva producção.».
·
N. 17 .

Verba i!t' - Servioo de Industria Pastoril:
Sub-consignação 9• - illc~pezas com desenvo!vimento
da Industria Pastoril, ote ..:; Depois das pa!avrag «serem com- ·
mettidas ás proprias empro!.as de viacão~. supprímam-se as
seguintes palavras:· «e sendo para esse fim. destinad.a .a. importancia. do .300.:·000$000, .

o

. ':!'

•

.·

N., 2i

'·

·' i : '

·verba 19~ :_ Empr~g~dos addidós.:
' .
Augmentada de 16:846$170 ,para pagamento d& d!fferenca
de vencimentos' que deixiU'am de perceber nos· annos· ·de: 1915,
1916 e 1917, inclusive, os ·.seguintes funccionarios addidos. do
Ja:rdlm · Botanico·:
· ·
Luiz de MeU o Marques, chefe de secção ..•..... 5:380$860
Octavio Gaivão, ajudante de: secoilo ............ ,. 4:078$440
Manoel Pio Corrêa, naturalista viajante ........ . 3:079$080
Manoel .do Amaral Lopes de Oliveira, p11eparado\• , 2.:4S9$910
Augusto Jannes, conservador ....•..............
1:817$880
..\: ' ..
l ,
'' • : .
,

.. '

I

.

'

'

' ' "

' '

'

•

' '

,'

N.•. 2-l ,

' ,

9

...

!'l, 1(\

'

n

'

~

,•, .. ;,·.r

. "..

',

,.,:..1·.•

:; .:.

• '

A' verba 22~ acc~esoeilte-~e:
" . . . ,,' .' .
'Sociedade ~aulista de Agricultura, 20 :000$000.
··

N: 26
!A' verba 37' - Subvencões:
•A. ccrescente-sc:
Feder-aciio Rural do. Brasil ...., •......... :." •.

.

...

i5:000$000
I.

..
....IJil

'
I
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:-{. 27
I

,,

:

Na verba «Subvenções e :\ uxilios~, 22':
Jl;ugmente-se:
.,
I' . .
. 'r
. .
,
,·
.
.,
,., ·Escola de Commercio Feminina .de Natal, Estado do Rio
G1:ande do Norte. 6:000$000 .
.~· 28

Verba 22• - Subvencões e auxilos: ..
~scola Superior de .Turisprnctcncia e Commerc.io .do Districto
-·e~er~l 1 20::00P$000,
':

.'

',

..... .

'I

. . ..

·''

,..

'

'

N.

,

,.

J

'

··'

..

'

29

VerbD. 22• - :\~crescente-se .o auxilio de dez contos de
rris para a F'ederação flnral do Rio Grande rio Sul.
1

~ 1'

~

, : : •

• !

;'

:' I

I

'

:

: ' • ' • . :•, ·

!

1

:N~··

,..

! ' ,

30

-·:·

Verbá. 1 '~2 1; cSubvencl:ies o auxlliDSl>:. .

.
· 'I Para auxiÍiar a Revi;ta C~m11iercial di'J Brasil.
no Rio do .Taneiro, pagos de uma só vaz, 12:000$000.
11

,

' : 1.

t

,' ~

\:

,1

, ,

.

I

"i. 31

I

:

' ; ,

'

' '

: • •'1

'

.' ,

~

:coin

séde

1
, I ,

IA' verba 22• - Subvenção e auz:ilfos:• '
. Accrescente-.se: .. · ., .. .. .
., · ,
,.; ''«Pre.mio ao~ ·Dr. Fran~i~po de Pa]!lll .011iveira pela aua
olíra .'~:'lhneralogta do Brasil, 30:000$,, .sendc a mesma, Dbi:a
·lnipressp. 1:pelo ·'Governo;' pertencendo a este a. ,edição, ~a· qu'al
'imíf'egará
gf-atüitatnoríte ·àô.'' a[itor ·vint~
por ~ento'. ('lo~·.
exem··PlareR~·::.'
'....l. ·.:. -~........ ·•· ': .• -~.j ·-~~
: · . I , ···
, .. _..
·
~-:~·:1'
~
'"01/(.
>•
, •

·•..•

~~

1

' I

. ( ,

:

o :

,

,

•

• ".

t

: ·,

I I

I

> '

oI ,

'

I '

,_.

I.

'I,

,::,

.. ; ' .. -

,·;

!l'

:

': ,:•:'

-:N: 92 ...,: .: ...
rha'~si..:..:.:obf'ii:"· ··. • .·. ,,,~ :. ··
·- ... a...··.l-~ ·•·.' .•. -.<•,li ,, li''
'' '' . ~ "•11,

. ,· ~.;

··.L_ (-~ .

':·:v

:,_ ·~ .• /· , '

1

I.,':-''}

.. , .. ·

·

., ·

.....

Na consigmu;ão «Material:..; s11bstituam-se a~ palavras
finaes a parti~ de ccom'prehendendo:., pelas seguintes:
«Comprehendendo-se a àcq~isição do meteria! e seu
'transporte.!qt1ando ·se., tllatar. de ohra ;feita· por ·administração,
e tanto neJisa hypothese: oomo::na;.caso· de· •)bras fí'itas. por
contra~ to. ptl empreitada,, .o . transporte. de cperarios c traba'!nl:lorês·:;ér _do. pessoal. tóchnico · incunibillo ,in fiscn!iza'éão e
organizac!16 'de· plantas e pro.iectoiJ'., · ·
·
' ·

N. 3&
Verba·; .24•:
..
.
. . ._-_, itlll'.-,'.'

. •:.:.~~·--.;,,,-,

-....

·:·· '',.

·~("'

....

i

•'1•.

: EscoíhiNo~àz.
(Ah-tés . '(Officios
Wencc8lau
Br.a:.
' ...
' .·.'
'
.
.
. PR~t~~r:o .. _, .. , .· .. ·--~·~·~l'~~oc_ •.•••.• , •••.• ·~ •..• ••••.•••. .6:opo$OOO
'

'

'

'

;..'

Con 1tuuo .......... ,._, ... ,.........·..... _..... _.. . . . .
SC1~ente' .· -· ......·.. :·.. ·~.:._.;~ ....... ·: .. ·.~_ ...... ~:~,

,

'

'

·4 :200$000
3:000$000

i

I

.. ,

...
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N. 35

Verba 16':
Escola Supe1•io1· de Aoricullu'l'a e Medicina Velel''inaria
Porteiro continuo ... ; ................ ,.. . .. .. 5 :-í00$000
Servente . .· .................... ~ .... ·. . . .. . . . . . 2 :000$000 ·

...

N. 36

Verba .2.5• - Serviço ,, Algodão: ·
Na rubrica "Material» · accre!!cente-so, onde convier. .a
quantia de 100:000$, para a fundação de uma Estação Experimental de Algodão no E8Lado de Alago!ls, de accôrdo com
a legislação vigente.

-

'

N. 37
. A' verba ao• - Superintendencia do Abaster;mento
Consignacüo «Peseoal assalariado o 'diarlst!ll' :
Accrescente-se: «inclusive o pagamento de diarias aCI
r.essoal . incumbiclo cio policiamento das . fo:!iras-!ivreR:., . ·ré iS
t :800$000. ',

N. 39
Ao art. 68 da proposição· da' Camara dê-se a reda~llo seS'llinte ao· primeiro período:
.
· · ·. .
Aos autores do novo p1•ocesso mi:rto para •tratament de
m~nerio~ auríferos de que trata o decreto n. 12.2152. de 26
·de, outubro de 1921, ou á empreza. por elles. organizada, concederá o Governo .Federal os favores abaiXo especificad~
ütim de installarem uma usina com a oapaoi(ade" minlma
para tratar cem toneladas de minerió ·diariamente, uma \'ft
.verificada a efticiencia do processo no laboratorio.
·
O mais como está nas lettras a, b, c e ·à e S§ fo e 2-, ·
nccrescen tnndo-sc no final do § 2•, depois das palavras .oJausnla III ,o seguinte: abrindo o Governo o· necessarlo· credito. ·
'

!

'

,,

I

I

N.

u

''

... ,

Ao art. 36- Verba 3a- Serviço de Povoamento.:_ ~boonBignaçãc V, "Patronatos agricolas":
·
-- .. A11gmante-se .a dot.açiio. de . 150:0008 ,para a ·ftmdaolo· e
custeio dt1 um patronato agr1cola no Estado
de Goyaz. . ·
:" .,.
'

N. 49
Ao art. 56, verba !5• (Serviço de Algodli.o), na consilnaçilo 2•, do Material, depois das palavras: "fundaof.o e custeio
de novas estações experimentaes", accresoente-se:
·
"Inclusive 100:000$ ,para a installaQII.O e custeio de .uma
e~tnçüo cm Ceará". Eleve-se n importancia da conslgnaçlo
de igual .quantia.

1

'
I
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N. 51

Ao arl.. 56- Verna 14•- Serviço de Industria Pastoril:
Augmentc-se a consignação de 200:000$, para a installação r cn~tr.io de r.luaR r~t.acões rle monta no E~tadn de Goyaz,

Aó arL. 56 -·Verba 16' - EnRino Agronomico -. Subconsignaçãn VIII - Fundação dP novas Estações Exper.imenta,es:
·
. .
.
Accrescente-so a dotacão de 100:000$, para a fundaçiL)
de lllfi'Campo Exp~rimentni dr. Fumo, no E~f.ado de Goyaz.
N. 53.

Ao art. 56 -• Verba 22• -:- Subvenções e auiilios.
Accrescentc-se :
Pára o proiongamento da·· estrada de rodagem de Ipameri
a .Caldas Nov~s. cm construcçüo, até a cidade de Morrinho&,
no Estado <le1 Goyaz, entregará· o Governo Federal ao dq dito
Estado 60:000$000.
·
N. 58

Onde convier:
Art. Para auxiliai' a fabriea de artefacto~ de borrncha
denominada cEureka•. de propriedade do cidadão Miguel Bo. telho da Cnnha, em Belém do Pará, 100:000,000. ·
, t'

•

I

., ,

N. 59

. Onde convier: .
Ai-t. · Para niantor o Museu Goeldi do Estado do Pará,
centro de estudo e divulgação das scienoias naturaes e riqueza.~
do paiz, dé acàôrdo com o .Governo do Estado e directoria .do
Mulleu NaeionaJ "-•· :<~•01.

.,

.

.

lN. 62 .

O,nde oonvier: . .·.
.
, .. Art. ·. Fica o. Governo autol'izado a, depo'is de ouvido um
engenheiro · desiP."Úado pelo •Ministro da Agricultura, mandar
. construir á sua' custa a maohina de fabrioacio de assuoar,
invento a que se· refere a· carta-patente. n. 10.385, custeando
todas as experiencias que· forem ,julgadas neoessarias para
comprovaciio da effioncia do referido invento,
N. 64

Onda oonvier:
. Âr( ·.. Os vencimentos do porteiro, ajudante de porteiro,
oontinuos, correios e serventes da portaria e das directorias,

,

('

!

••
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··r

' '

'

1

"

•

,.

'

•1

I "

'

••

:, '

da Secretaria de Estado, do Ministerio da Agricultura, ficam
equiparados aos funccionarios de iguaes categorias das Se. Qretílrías de Estado dos Ministerios das Relacões . :Exteriores
e· i:la: ·Viaofii:i, fazendo~sc 'à necessaria' alteraç.ã·a· miii ·reS!Pecti..va.s.,ver):ms
e.tabella~:>
•. ,.
.,,.,_·· '··
·:,·:··
. .
'
.~

,

..

,'

'

I

'

''

I

N. 65
\
Onde convier:
· '·
Artigo·. :·. ·Fíca o •Governo autorizado: .
•
> ·•, ' '
'o!. 'A: d'espender até á quantia· de· '200 :000$, por mtet:medio do Ministerio da Agricultura, para crear, na melhor zona
.pastoril. do Estado· da Bahia, a .juizo.do.:Ministro;. uma Escola de. Lacticínios; modelada na Escola de -Lactic-iaios ·de ·Sitio.
no Estado de Minas. A Escola terá annexa as installacõ3s
precisas para o fabrico do queijo e da manteiga, mediante' os
modernos processos da tech'nologia rural e uma fazenda de
criação destinada especit.lmente ao gado: leiteiro. , . .
.
II. Fundar úrria' estacão eX])erimental de"algOdlio 'e juta,
no município de Jequié, na Bahia, podendo,. para. esse fim,
~brir os neçessari!Js creqitos .atú a i_mporta11cia d.eJOO :00$,0•010.
· . m ..·.· A realtzar a transferencu1 do· :A.prend1zado Agr1cola
de ·S.· 'Francisco, .na Bahia, para P.Oi:ito mais •co.nve:nientê .do
'mesmo Estado, desde que sejam aoados ·á Unj!io,' para:esse
fim, terrenos apropriados, pJdendo ser alie'rtos os credltog
necessarios á mesma transferencia att a importancia de réis
'

•

'

• •

'

.. '

'

100 ;1000$000.

,

1'' .-,~ I'

·.ond~.

'

'

'

.-!

''

'

'

•!•'·

,'

.

~~','

: • : •i '

N. 66
'\

; ,

:'~: ; ''

,

. ''

'j

I. ;\ ;

] '' }

cqn:v1er:
.... 1,c,.,. 1, .. ,
.,.
,,,...
..... ,.;, • . , ,
Art..
Fica:· autorizado: o Govàrnó a ·oonc'eder a Arlindo
J\.ntonio de Figueiredo, inventor do extiilctor de lformilgas
«Brasil~, o premio de vinte. contos de réis (20 :OQD$0PIO), bem
como a contralitar com cllé~ após experiencias definitivas do
referido apparelho. a exlinccão de formigueiros· nos:,1>0ntos
d'I<Paiz I1!Jiis. flagellados, abrindo para. qualquel.', desses, effei;tos:ps.neoess~Ioa . cir.~~~~os:
· .
Y,, ·.r.'.;> ,. ;'., .. · ..
.·:

1

N. 67

·

/r!•'· ·

:ltt 1 r •i •,;:! ,,",;.!di

t,

Onde convier:
Art.
Fica o Governo~utoriado a adquirir no sul doEstado de Santa CaLharina, em zona que julgarwmais:.oonveniente e a~ropric,p •. , terras de cult'~ra por conc~s&ão. directa
.dei .~.~tadó1 , :si. ~lli ·ast.iye~,. d'eycil ~t~à;: oú: p'o b.iitPP~~ :a'1J>,ar~~
cU lares para, fUP,dil;r )lma ~~~cqlil, _de 'LQt!icini~s 'e. 'QJ;n':,Pqf"o~
nato :Ao rico !a; ,:,l.nnexos 'ii. ~m1 1 Posto '·de :.Selecç4o c Adap'tqijll.o
·d~,,,tUl,ô.';~eZ(t.e~~? ~: .~'f. ,:4~1nq~;' • ~~r~~~R ~~~-~~~~.~~~~i'~s. ?.re_~~.t.?s.

r.

.

. 1'111··-.· •.

1j

··q:' , .• ;..

N.

•

;~,

·.:'1':•.1, ~;f, -~.:;~~~

,,·,-11'!•1•'•'1

1(,9

Onde convier:
Art.
Verificada pelo Ministerio do Agr)cJ.tltu,ra; .a insufficiemcia das, dotações correspondentes áe . consignucGes
XIX
XX, XXI,"e
·XXII,'1'',.,''
'do tlulo
''<Pessôal~, 'da· verba 14 11/'~er• ~·· 1•' ' I
·~:1.
:.:!. '
""''''i·~· .~·:~:•; 1::;,,•
',:;l':'

1,

·

1

·,
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DE AGOSTO

vlço de Industria :PasLJril 'POderá o Ministi·o autoriza•· o re. forco de qualquer d.as m_esmas ;cons(gnações J?Or conta rJos
recursos da sab-cons1gna~ao · IX Material», ela dita .i er:ta.
','•

,.

.:.

''i

''N'.· 70

·Onde convier:
. ,
, .
.
.Art · Logo' que se. encerrar a EX:posiclio Nacional • :do
Centenario o (lo.verno transfcril•á 'o: Ministerio· do;· :Agricultura ·e' todas -as· suas repartl'cões· e 'serviÇos ora 1 fnstall!idos,
na ,praia Vermelhtt,. para o cdificio 1'do ·antigo •Arsenal· de
Guerra o s·eus annexos ,' ·
.. ' ·
.''
.,
. § 1 .• Al'ém das reparLições··iicima indicadas•:deverão. ser
transferidas para o m'esrrio'' 'edificio 1outras deQendcncias do
.~i to, minjsteri() , que alli possam' ficar 1loca\izaqas SC!ll· praJUIZO para o serviço, e que actualmente esteJam· funcCJonando
em outros •iJrõprios nacionaes •ou em p~edios ou· salas alugadas
por. conta dás eofr.es pblicos. . ·
·: • · , ,. , . ·'· ..
· § 2;• Na parte' terrea do alúido' edifició será:-reser.vado
.eSP!iCO ,conveóiel,lte para o'.fu~coion~m~nto de.'·uma exposição
permanente de productos n:gricolas e· mdustr1aes nilo• . só dos
IJStàbelecimentos do ministerio · como de estabelecimentos. estaduaes~. niunicipa'es· ··ou particulares·· e dos· proprios productores oti ·fabricantes; devendo·· b Governo, •i:ara esse· fim, •ex~
p.eq!~ 9PP?ft~Ram~rtte. ~s .~~~e,f~a~i~s _I~s~ru,~ç?~s.
· ' •.
'

'

> ;

''

•

'

'

'

''

'

•

~

•

'

•••

'

I

.:'J.·:,··

··r·

'

•

~

I

'

' ,'I

'

' .'

'

' .

:.

1j' '

'.

N•.. ,7.2, .." •·1 ·.···~;~.:

'

"' ' ' '

,
·.,;'1, : .• o~''t;, ,I
·1
, :·· ...·;>I ,
. . . Onde .conv1er.: . , ,. . ...
.
, .. :: .,
.
.
·Art;.. -... Fica o •Governo nutori:;ado ·a. mançi3:Í' publica)!. na
Imprensa Nacional: o: trabalho de estudos e pcsqmzas do doutor
Theodoro Braga, intitulado «Dicionario de;·Historiíl;: G!Jpgra,phico, 1\Sonograi,hia, Estatistica e Biographia c!o Estado do
Pará, devendo o autor ~nl.rpgar ao 1\linisLerio da . Agricultura, gratuitamente, 50 exemplares da metma obra.
.,

1

. .

'.

;

': ' ·' •,' I

:!

"

~·I

.' •' ,,..

N. 75
'
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" '' . ,
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,, ::· o'nd~ convier: ' I :i I 0 ; · ' I , .
· ': . ' '
, ·
"l
:-~.·.:
;·~·
:~···
.,; ...~rt .. ;.,.,·,F~c~m. proro'gados po~ dous annos;:a conta~ d?data ,d~. pr,escnte,l~11 .os ·pra,zos. estipulados .no art,.. 1• 'dcs d~~
cretos ns'. 12,943 e 12.944.; de 30 de marco de 19f8, ·que
instituem favores em ;provei to da 'índustrfa · de extraccão · e
beneficiamento de carvao mineral e em proveito da industria
· ': .. ~
siderurgica;
•,·:
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. :Onda,convier~· :·.
· ·
... ··'' · .,.;
....... ,,
·: .. ;Art:· ·:.'!ica ~''Governo autorizado .a· ap_plloar ás de,sp~za:s
de.lnstallaçao 'dqs estaboleclmontos "de ensmo. agronomloo e
dom 'ais rep,nrtiç:õ~s reorgàrtiza'das 'de conformidade· eom a '.prase.nliJ, lei' ós' 'saldos .apu~lidos nns ·verbas.· riispeotlvas por n:io
te.rem sido. preench.ldaqlcsde o começo do exerojolo todos· o~
cargos ·prevJsto·s nos · novos· ·regulamentos/ · · · · · ·· ··
I
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N. 79
Ondtl convie1•:
Ar~.
Ficll o Governo autor.izado a conceder um empresUmo ntt! a quant.ía de 1.200 contos a Alberto P. Hoepf~er,
ou á em preza que organizar, para o fabrico e explora.ção. mdustrial do. calçamento de borracha pelo systema previlegiado
de «Cillçamcnto de borracha Ideal. Brasil», e .outros artefactos
da bort•llcha, desde que fiquem provadas pratJcllmente as vantagens do mesmo systema.
· .
.
·
§ 1. • O amprestimo terá como garantia a .primeira hypot.hecn de todos os bens .da fabrica que for montada pelo conceRsional•io. para o fim acima indicado. ·
·
§ 2. • A importancia do emprestimo será depositada pelo
Governo no Banco do Brasil, logo que o concessJOnario prove
.ter feito a ancommenda dos machinismos necessarios e será
paga em duas prestações: a 1', contrll ll apresentação dos
conhecimentos de embllrque. e façturas consulares e a' 2' logo
depois do recebimento das .machmas no local da installaQilo.
A importancia emprestada vencerá, desde a data do deposito
no Banco do Brasil os Juros de 6 o/o ao anno o será amortizada em ·tO annos, em prestações semestraes de .igual valor,
eomprehendendo-se em cada prestacão os ,juros effectivamente
devidos.
.r
•
. • .
·
·
§ ..3. o O concessionario, para inaior garantia dessa amortização, entrará para os cofres publicas com iO % do producto
das transacções commerciaes que· realizar mensalmente até
final liqu1daçllo do emprestimo..
.
·
§ .. 4. o Para attender á presente autorização o Governo
abrirá o credito necessario e firmará contracto com o concessionaria de modo a garantir convenientemente os interes:..
ses da Fazenda Nacional. . .
.
.
·

N.

SO

.

"

· Onde convier·:
Art. A Estacão de Monta do Serviço de Industria Pastoril cm Juiz de Fóra, passará 11 funccinoat• como Posto Zootechnico, passllndo . o encarregado da estaçllo a ter as mesmas attribuições e vantagens dos directores do~'· Postos Zooteehnicos de Pinl!eiro e da Lages; podendo o .Gaverno, para esse
fim, abrir os cr.editos necessarios.
·
·
N. 81. •

.

-··:

'

Onde convier:
Art. . A'~ companhias que mineram carvão naciona,t1 que
te~ha!Jl fe1to !nstall~ções de lllvagem em escala industrial, a
cr1terto da D!rector1~ .do Serviço ~Geologlco e . M:lneralogtco,
e. tendo receb1do aux1hos pecumar10s sob fórma· de. emprestimo, o Gover)lo dispensará dos Juros, .a titulo de premio.
desde que as mstallaQões de lavagem acima ·referida8 9. accessorios .e~te,iam ooncl~idas e. entrado em producQão industrial, vcr1f1cada pela D1rector1a do ServiQo Geologico e Mi.:.
neralogico.
·
\,

'
SlliSSÃQ. ~M

i
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N. 83

Onde convier:
· Art. Ficam elevados, equiparando-se acs dos seus ,lol·
legas das, Secretarias da Justiça e Viação os auxílios de aluguel
de casa, sendo: para .o porteiro da Secretaria, 150$ mensa&ll, c
os demais por·teiros e portell'U!•contmuos das repartições
subordinadas com séde nesta Capital e em Nither•oy, de "'éld
130$000.,

.

.

.MINJSTERJO DA MARINHA

N., 1

. Na vwba 1~ - n·epartições de Marinha ..:... Sob-consignação «Diversas quatas,, acoreséente-se ·depois da .palavra cConta.bilidadé,, as seguin. ·IS:. .;;e Directoria de ExP.ediente,; e em
seguida. á data de d 111 b as palavras : crespertado o preceito
do art. 132, n. VII, e seus paragrapho unico, da lei n .. 3.089,
de 8 de janeiro de 19:1.6,.
Na mesma suli-coll,8ignação iiubstitua-se a. ~tação de
28:362$. por 47:000,000.
.

N. 2
Faça-se .na · tabella e · verba respectiva a. · necessaria.
emenda, al'im de que «o porteiro, o ajudante, os contínuos e
os serventes da portaria da •Contabilidade da Màrin·ha tenham'
os mesmos vencimentos e dir'eitos ,que os de igual categoria
da. .Porta.J~ia qa Directori,a do Expediente do mesmo ministerJÇI). .

N. 3
J:l:leve-se a consignação -na parte referente aos auditot·es,
que jl({ o eram por occasiüo' de ser decretada a lei n. 2 .290,
, de 13 de dezen)bro de 1910, de acc~rdo com os vencimentos
aLtribuidos ·ao JUiz dos .F1eitos da Fazenda 1\lunicipal, ao qual
estão equiparados os venéimentos, .na qualidade do auditores de Marinha, em .face do art. 6•,. § 4•, da lei n. 26, de
.ao do dezembro de 1•8191, e do art. 21 da citada lei n. 2•290,
de 13 de dezembro de 1910.

N. 4
. A tahella do ''cncimeutOIJ do pessoal· civil do Hospital
.cenl.ral da l\1ari111ha, na parto relativa a escreventes, porteiros,
contínuos e ·serventes, fica substituída pela seguinte:
Esc!Jcvcnte civil ............................... '

Pol'teiro . . . ............................... ~ ..

ConLit1uo ..•. ·..••..•.•.......•............... ·

Servente n 4$ em 365 dias ................ , .. ..

,

3:000$000
3 :000$000
2:340$000
1:460$000

i

I
• 'J1
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N.:. 7. ,.
. . Au~men.le-se de 22,:890$ a consignação da verba 7', reiaá. ~scola: ..Nav,al ·de: Guerra, para pagamento·. de um· secretar·io.·, a ,.s.;.q_oo,$; ,um .. ~ • official a 6':Q.OO$, um 2" offícíal a réís
4:,200$. tJ um desenhrsla ·cartographo ·a 4:200$000. ·• · · · · · ·
.. : o.:ycnc)ment0 dó pdrteiro' dCssri.·escola 'contin'úa sendo de
3; GOO$, garantido; porém;' :i:' todos os funcciónaríos referidos
o drreilo que lhes possa caber a qualquer augmento de v'en.;.:
cimentos que o Congresso. vqte, de modo geral, para o funccionalismo da União.
·
tr~n..
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; , ~~P.P.ri!lla-~e nà.",: ~ub-~onsigt}açãb' · 40bras~
pà!avras:
q:e. pr)meu:f!.s .. desaproprracões~.
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•:: A~cvescente•so na: . sub-consignacão'.'
· cObras)
.. ,.. .. ., ...da verba s•:
a) Depois das palavras «janeiro de Ú'lS), as. seguintes :
4:1:l até 500 :000$ para melhoramentos da carreira e officinas e
reparos do edifício do Ar'senal de l\larinha do Pará;
. . b). Depois da~ palavras ·"Podendo t,aes dospezas), accrescenlem-se as· segmntes: · «e a que se refere á carrerra e offioina.S': do A.t·senal dê Marinha· do Pará:..
·
:, :, ":' ,;

I·;.,.·

, ·

•'

•

•

':·

· N. iO

.

,;i
, I

Commandantes das flotílhas de aviões e submersíveis e do ,tender> da floLilha de submersíveis, commandantes e immedialos dos sub.· . mel'siveis e .de aviões, .. instructores-pilotos· e
.iH!'.cbmmandantes .de esquadrilhas ·de aviões .....
O!ficiae·s ::diplomados .servindo . nas. flotilhas de
: ,- ~> í aviões e• submersíveis, offíciaes pilotos .eIV ob- .
..,.,l!ervadores;· com. exerJJtcto.. nas esquadrilhas,
·I\ .encarregádoS · dé cursos ~· .: ..·....... ~ ......... ~ ....
O!fioiaes com curso pratico ·de· motores' a,, comlbuslão e electricidade, na Escola· de Submer7
si veis, quando nelles embarcados ...••....•...
Officiues alumnos · das escolas de submersíveis e
de aviação, cursando a· pàrte pratica; sub,.. ,officiaes .e .sargentos com diploma de aviado-.
-·. ·. res; sub-officiaes aviadores 'tl embarcados' em
submersiveis 'e sub'-instructores '·nos cursos de
av1açao .......................... ·......... .
Sub-officiaes .e sargentos .cursando as escolas de
.,.,·submersíveis c .de aviação; sub-officiaes di~
,. ' plm'nados, servindo nas flotilhas de. a'vtões .e
'":'.'''subm'crsiveis :. cabos com diploma, lie submartnistas; praças embarcadas em submersíveis •.,
I
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15$000,

10$000
' ..
6$000

5$000

2$SOO
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s; desse artigo as seguín-

t~s .palavras :. ,.;e ' a manter para· os· funccionaribs 'da Directo:..

r1a ·,Ge~·al '-de' Contabilidade, ,. 'nos cargos correspondentes '·a
equ1p~acao '!le•,:venoilnentos ·cqm :os· dllJquelltr directoria~·~-' ·
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. Ao art1go 26, n. 5 da proposição - Accresoente-se d~
P.OIS das palavras ,....., <ou em. Joga~ as seguintea: cda bahia
ae Guanabaru..
~- ·
. ·
:~\.

~·.'

.d

,_;1,

·.•n:

.t:,:; 'J .•f.lOJiiJ.'i,j;.:.:J:

:1·,·

;Ji.,;j6~ '.• ! :ol .:,;,:
•::tc'., ··.
,;,r ,;,

• •';

·:!

'·l

.- .. -1.1

,;Ju:,Ao-.art,;)38<lo:.projeoto: ,,.,,, ·" ., '•I' ..
,,.
·,,.,
"'~:·: P~Mtg~','\:lJ~•. «abs · ~~tuaes. :~o.torjstás p~ri:!J.ittir-'se.:.J:i~'-'114~ .
contJnuerh a exer~ér a sua'· prof1ssãó'' com as cartas qtié · Jã
tiverem, mas serão considerados machinistas de 2• otass~.
diga-se «motoristas», em ve~:, de ·«machinistas,.
· Na 1• alinea do artigo, onde se diz - estes cursos serão
feitos - diga-se - ·este curso serã feito _.:;. ·e. on'de se, 'diz e:-os quaes-•=··diga;.se: que; .. ,·:·,,, ,.,f·.'· .;.,: ,,,,.
. i:J.
,.,, •·No~ § '1'\''em'logar:.de··....,; os· maohinistás•;.:_ diga-se: .....os
motltistas·-:·!:t~·:·.:.i._·~,c~··,

.;, .:

.'iJ.~;~iNa/1~•Jaliilea· ·desse

diga:=sa~::··aprenâiÚI.do-~.
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·paragrapho, .. onde: se .. diz ·,.;.o., curso. ;~
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N.. 17. ..
" "
Onde convier:
· ··
cArt,
Aos actuaàs ajudantes ou· sub.:.ajudantes' riiachintstas ·da Armada serã contado para, os .effeilos da refqrma o
tempo em .~que: serviram -como ·:maohinistas.. da .. Patromoria: ;do
Arsenal' :de.:Mnrinha. desta:-Capita!J.. ,, . , .... •·., · I! ,, ·.· . , :· .: ·
' " 1' :.. ;,',
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Onde Convier:
: ,.;: ...... · ·, !-;>:·:
Art •. · O Poder Executiv.o abrirá o credito neoessario
para o pagamento ao capitão de corveta Mario da Gama e
Silva da quao tia de 2 :800$, que a menoa recebeu quando em
oommissão na Europa.
,.,,,,,,;,, · ·:·•
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Onde convier:
· Art.
Os· actuaes macblnietas da Marinha Mercante denominar-se-hão primeiros maohinistns, segup.dos, machinistas
e terceiros machinisLaq
..
· · ·· Pflragraphô imiqc. Serão· primeiros. rnachimstas os actun~s
mach'inlstil's: sài'ãó 'segundos mnohínista's ·os aJudantes· macbl·
nistas
,, e t:eril'eíros' macltlnistas os 'sub.::aJudantes· maohlnlstas;

\

.~NNAES

DO SENAI:JO

<

· a) Sônío~te gosarão dessas regaliaH os machinist.as ajudantes machmistas o sub ajudantes maehinistas, que Írooare~. suas carta~ na Escola Naval e pagarem os emolumentos
exigidos por lc1.
·
b ~ Os exames pa1·a terceiros machinisLas, ·'conLinuai;ão a
SCI' fellos nos Estados, de accôrdo com o .regulamento vigente,
mas, á excepção dos ,feitos na Escola de .1\lacbinistas do Estado do Pará, todas as provas escriptas. dos exames realizados
nas capitanias dos portos soriio env1ados á congregação i:la Escola Naval que. as julga1•á em ultima. instancia ·e expedirá a
carta de .terceirbs machinistas aos candidatos cuja approvação for confirmada.
·

,.

· N. 22

Onde conv1er :.
· Art.
41E' revogado· o art.. H da lei n. 2.290, de 13 de
dezembro de 1910, na parte referente aos instructores e adjuntos dos institutos de. ensino do Exercito e da: .. Armada
mantidos os direitos e .vantagens por. · elle concedidos , aos
actuaes que estiverem. . no-. exercieio
.de
.docenta.
.
.das funoções
.
.
.
'

'

'

'

'

N. 23

Onde convier:
· .
.
..
. .
..
. Art~ · Aos machinistas e patrões,da S~.Pel:'intendencia do
Navegação do Ministerio da Marinba:.,:n<!meado~ em,vlrtude da
lei do Almirantado, art. 77, lettra Jj, Já eq111parados .aos .do
quadro , aetivo.: da Patromoria .do · ArsenaL de •Marinha, ficam
extensivas as regalias da lei n. 2.530, de,.ao de dezelilbro, ,de
1914, em cujo goso se acham estes ultimos, por força da

N, 25
. Onde convier: .
. .
. 'Artigo~ · Os vencimentos do porteiro, aJudante de porteiro;. oontinuos, ·correios .e serventes da. Directoria do ExPediente e da.Directoria Geral de Contabilidade do Ministerio da.
Marinha, tieam· equiparados aos. funccionarlos c{j.l iguaes categorias das Secretarias de Estado dos ministorios das 1\l.llações
Exteriores c da Viagão, fazondo-so as necessartas alterações
nas respectivas verbas e tabcllas.
I

'

, ' ,- ' I ',';
'
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~
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.,1\1,26.

'

Onde convier:
'' ·.
'
~No art. 35 - Depois das palavras «Directoria de Armamento:., aocresccntom-se 11 seguintes: •e serventes dos dopoeitos nav~.~
·
.lf., 28

I '

Ondll convier:;''
:J '
. . Art.
Fica incorporado ao 'l"adro effectivo da Pa.ll·omo~·ia do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro o actual pes~oal do quadro extraºrdinario e do ~li'!JUe. 1111ptuan.~... .
·
\
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.

N. 29

Oildr! convier:
O~ conLhmoH quo excJ•cer;;m as furwc.ões r.le porArt.
toiro terão, alúm ele seu.~ vcncimenlos, urna .graLificação annual

de 360$000. 1

· •

N. 30

Onde convier:
1
·/ir!.. · Os·' patrries que 'tiverem carl.ii de'' rhcsLn! drÍ pequena· eaboLagcm n o~ machinistas· das ·embarcaÇões da: Patr·omoria dn Arsenal de Marinha, quando trabalharem um scrviços·.arriscados e de' rosponsahílidàdê i'óra da barra perceberão,
além dos vcnc.imentos .cru e ll!es compete, ·uma ·,diariu de· 8~,
.(furatlte. o tempo llJI!' que permanecerem· nesse srv1ço. ·
· · •: Os demais·· tripulantes d.~s "embal'ca'ções · 'en1pregadas .nos
mesmos servir;os · Ler.iío uma· diaria de 4$000.
·' ·. '·
·

•

MINISTERIO
.. .DA
.. GUEII.U
N. i
·> ,'
; '
;

, I' , '

'

,'•,;,·'

•

!

:····

J"erba 1• - lntendencia da Guerra:
Onde se diz.:; ; . · , ... ' ·
o . , ' ' . · . '. ,
.. '

, . '.

•

'

,

;,

,

'

i'.9~~~t:~q;:mó:·; ~·iaria, 12$000 . ~: ~ .. ,: .. :: •••. .". · 4:380$000

,~,Q:;P.al.rq~~·. dJ~l'Ja .. 19.~~00

i>!;·:

•••

n~.:·. 7 ,.' •• ··,·,:.• • .- ~~:~00$000.

,pc,m!lC:~Jm~tas .. ~!nr1.1, 10,000. . '· ··~.·.·...•. :...
. 7 fogUJstns, dm!la, 8$000. . . .. .... . .. .. .. .. .
;~~;;~c;t;~l~~~p,:·~s, .dia;ia, G$000.
· . . . . •. . . . . •. .

~o:o50$00V
~O. 440$000
87:600$000

·

..... Diga~se :.
·..
.. 1 P,atrão,-mór: ·
·-I .• ...

,/''"'' '

11

O~deitadf) .
.. t 'j" -

G
.. rtl_.~

·.

.

.

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

,,

+' ' •

o

t

o

I

I

f

0

~ ! .'' ;·,

• ~::;:;7:.rnachinistas.:.

7:200$000 .

O f

,I

... .

' '

.•n:; ·,

3 :600$000
1:800$000

'.•·

'

1

.: ;,.

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

Ordenado. . . .

Gratificação. . .

2:100$000

... ·•••••••••

,,i,

i O patrões:

·n

·. ·4i8oo$ooo.

. .'· ·.·

. ·. ......
\ ..... ~ .··,' ......
., .....
.~,.·~·· ..... .
'
'. . .
'
Jc,a_cao ....·, ~.>'· 1
~
·.:·.~
~,. ',! •••••

0

0

O O o

0

O I

0

O O 0

0

O O O

!,

5 :400$001)
.

, I

·.

:3:600$001)
Qi:.(.)enado . • · ·. · • ,. ...•.. •·.. ·.• o • • • • ·, • • • • • • • •· • •
.-·· ·••
\•;
•'I
1·:800$000
t Jcnt.uo.
.. .·~-. ... ~·.',;,;~JI';:t·>·'
.... I, ...... ........
Gra't'·j''
I

I

o •

•

•

5:400$000

": :foguistns:
Ot•donadoo .
. . o.........•. , .. o.•.... ~ ... o.
Grntifion~.:.fio. ·o
• : . ' • ;, l

~·

; l, • •: •

,s.-Voi.V:

. , •• ,',

.~ •••••• o·,, •••••

I

•

i

2 :91i0$000
1 :040$000
4:000$000

··. 4.

...

50

ANNAES·DO SENADO

..

48 remadores:·
Orclenaclo. .

•

GI•atifica~ão.

..

•
•

• •

• •

' ••

o

• o •••• '
•

•

••• o • • •

••••• :

•

2:080$000
1:040$000

• • • ,• o •

•••••••••••••

..

. 3,:120$000

N. 2
.. 'Inclua-se. na:· ta.bella i", no quudro dos funcciouarios da
Intendencia 'Qa.. Guena, o. oucarr~=~~ado da . escri.pturacão da
Maruja, .com· o. ordt,mado rle .2 :40G~.. e. <I .grat.ifioocao do. 1 :200,,
vencimentos. anuuaes .ele. 3 :,li.OO$,, .e. diminua~se. um -l'omador,
reduzido o numero dos· diaristas ;rmnadol'CS· ·a•-47 c a.:: verba
respecLiva climinuida ·ele' .1.:826~ .. ,sem dil•eilo,. entretanto; ..para
o ,referi.clo encarregado, .. ll\l, .augmento proy.isol·io creaao ·.pela
presente lei.
. . . . ..• : :. ..
·
. · , ....... ·
"-~;
,.J

•,)' ,11-'-1

••t-0'

•

"

•

','N:.
,.,., '1::: ••• ·••
'
., ._,,,'

I·,) •.·:.
'

"

.. Accresconlc-se ao pessoài d~.· Intendcncia da Guerra, 0 ltguinte:
.
.
..:
, I "1

'•

•,

r'',

j'<

'

,•

0

I

'

•

o

1 encarregado de,, garage ' ' 6· cocheira, diaria, C!C . . .
. . H$00.0, . . ........... ~ ..... , ....... ; . i :Oi51000
•,b :cliúuttem·s, ·_di~ria, 9$000. · . ; •. ; :.: • : . .':. • • •. 29.:5&111000

5. cocheiros, d1Br1a, 9$00.0. . '•"~ ......••...... ,. :·· 16:42111000

f{,aJ\I~antc~, dia~in, 7$0~0 .. , . . ........ : . •• : ~.·.
I

',

'

'

'

''!.,, ..-:-.··,.r•

•,

,..

\'

··

.

'

35.:7,7010~0

.

I

Tot.al: ~: >.: ·:· ... .·. ·;··~ .... ;;~· .. ~ 8&:771•000
0

'
',

i

0

,

o

0

'.',

i ;'

.
I

'

;

Deduza-se da verba 24' dlaterialt .,.... Con8ignaolo -Di\·utsàs', dcspezas c sub-consisna(;ão ..:... Transporte·. de·· tropas;
etc:)·;•· a i!llPOl'lancia de 85 :770$000; destinada ao 'pêsaoal'.·•ta
i'Bl'B~f ~ :cocheira.
'~'
...
.

... . '

'•

'•'

· ·, ., , i1~

'.

N•. 6

'I'

''I

,•.

. ..
; :·..;c··,'

c,ônsi gnacíío para a Usin.a Electrica da D., diga-se:

i electricista .ohei'e. . ... · · · . •·• •·· ·· .• • • • .··, ~·.: ·:• ·,: :.

1001000

cfectricista ......... ,. ........... , · .. ~~~~
DiariaH· a· cada um d.os .dous ap~:end1zes: .·~ ·~ ... •:·, . ~
1 .njudanle de

. ..
'

'"

'

....

N. 11
··,.

,·,

: 'I1'àbrlca de Cartuchos e Artefactos de Guerra: , ·
· . , 1Ú1~ ·vez do ~·~utra-mes~l'~ de' electricidade .- dip-se:
chefe:.de gabinete de elec!rlcldade.
.....

\

··ti':

,,
SESSÃO

EM

:1.

DE AGOS'l'O Dll

,1922

N. 7

'"'. . .
.;~·.. '~ .,-....~. ?~

..

..,.....·:.' .,.
.. ,, N....

.,,.

~.·-.·'

'.

...

·Y( _):1~- -~P: '
s. : .;verba 3' I

l

•••

•

. .'

.

r.•: ..

• •

Justiga lllilitar.: ...·. . .. .c~.. .
··•' .•
.. ;·. ~ ',!.,_: ';
~
\
·--~·· - .·. ··.l ·~:: ·:;: .:~
•. ......
-~ Substlt~a~se P,elo::segiJ.inte ::. :- ..
- :. ,
~ '::
1
Para pagamento dos tres auxiliares de auditor de ;u6rra,
cujos cargos .não .serão •.preencllidos .á .medida que forem vagando, á razão de 't5:000$
annuaes, ILCada
um, 45:00QIOOO.
.•.
.... ' '
.
.• '
:.",
._~.

'

..

~~- ·~-

'

......

N. U.
... ; '
.
§ ·5.~.··· _;_ -Arsen'aes; Int&ndencia e ForLal~ill:
'

., ' -: '
' ..;r: ~ ·..;...,'·
.: ·.- •.· ...
: >· :.·-.·.:~. :::
. Ausrilente.;.$e de inais. fi 7 :OOQ$" annuaes.· :a dotailL) do
Arsenal 'de Guerra do Rio ·de~ Janeiro, afim· de. ser reorganizado·
o quadro'',dos resp~ctiv:os ·:runiicionai·ios.' civis; de' sua admlniatraoão da· seguinte :fórina :-uni· cbefe aa ··seoretaria (actual~: secretaribJ, l.res.. ~)lej'e~ de. ~.eccão, .seis primeiros oUJciaee, .seis
segundos officiaes.i quinze te~.oe1ros ..ofJioiaes, um· agente. de·
compras; tres aporitadô~~s;..-l.ilí'Liijudante· deste;"urn fiel ~o almoxarifadoi tres port!iíros,: 'i:iuãtrO.oontiiluos; .dous guardàa de·
dbpos'itos e um' reitor" ãó·:scrviõo" geral, ·os qtiaes perce*lo
os vencimentos constantes· ela tabella annexa e gos~ão do::911e
faoulta· a disoosicão contida no n. 3, da observáeio s•.~.. da
tãbella annefa ai) iiiióret((n. 240, ds 13 de dezembro de 1.1:11-l ••.
·..,

. ·r:·· ·
~-

...

·.~

7t:

l· .

· . . "" ··;

-~ ·~··

:

:.·

~ -~~

. . . ·" ·. )·'
~··,

· ' ·:;

:

. ...

..·:·.. ':. ·:·.. . '

'

.:: ,

'•

.

~··

'

"

,

.....

'••

·~·

:·L ;.f. :· . ~:: :~· ·.

·-·

·..._

...

.-...
.
.. .

,,
•.,

.

Quudldod..

Categorias

.

-

r.~;;.;~.;.rv.;i,i~.
Qow..J..· ;.""m
...~
,. mensal
. annual

· ":mensaL-.

~-; ~-~:_,~~ ~ ~- -~.:-

__ 7_ -- .:_:

..
.

Secretario .. ............

1 ..

Chefes de s=:·· ..••
Primeiros
daes .•••
Segundos officlaes•••.•
Terceiros officlaes••.••
Quartos officlaes ......
Agente de compras .•••
~ntadores ••..•.••••

. 3 :"

A udante...............

el do.almoxarifado ••
Porteiros ..•.... .......
ConUnuos . .-...........
Ouardas ... ...........

Peito r.... .............

.
•

...

'

.

.: ... 600$ooO

.'

.

:. 500$000 -

. . 4501000 .
400$000
. 300f000 .

2'
2' :.

4

.
• .

.

19
1 .

3
1 -.•
i ~.
3

-

1

-

.

..
.

..

.

.

:

'47.
•

.

.

-

-- ·,
.

.-

--·

.

.

- '600$000
45'J$000

700$000
.

.
.

1·
3'

. 500$0!)0
. : 4oo$000
'·
300$000
.

..

4<

..

2:
1 :: ·. .

..

-

47'

172:200$000
.. . :
.

.
. '.

.

.

-.

.

·.

.

~

.

.

,.

. ._.

=

300$000

~01000

...
-

-.

.
.

-

·············~~

'
.
- __ , .·- _- ·.'- .: :- .. .
.
."
Dlfferença ãnn~i~;.: . .-.. ~. ~-·-· ... . ~....... .-....~ .·.

. ..
. .
: .

.

-

-

8:400$000
.18:000$000
·' 4:800$000
- 3:600$000
14 :4(10J00tl
14:400$000
. 7:200$000
4:2001000

-

.

.

..

.. .

.

>"
~

z

>

"'
:-r.-

"'

o

.

m

~
>
,.
o

.

I

.

'

289:20Ô$000
...
.

"'Ol

.

10:800$000 _Actual secretario
28:800$000
·50:400$000 .
43:200$000
81:000$000 .

·.

172:0oo,ooo
2119:20()1000

.::

117:000$000

,__

-

' .

.
.
. .

.

.

..

--

A ctual •..•.•.•
· ·
_·~. .-· · . .· _· __ Co'mparrr-'6
._
...-o
Proposta._!!' ._ ••_......
, ·- ~_.••••
· · ~-·
· · · · · -. · .. · ..
-~ •·.--~·
• • • • :õ.••••-.
. .·• • • • • • • • • ~ ••
.

700$000

..

t•

.

. -·

6

.
1
3

..

900$000

.

. . . 800$(100

15

. . 259$00G . .3:000$000
.-

.

·.

3

6

. . 2501000
.. -459$800
·: 4001009 14:41)1)1600
. 300$000
.• --20Bf000 -· • 3:600$000
2:400$000
~- . 3891000 . 10:800$000

1 .

-

-

m
....
r.•.
.

v....
annual ":

.

:.
7:200$000
1s:eoosooo
10:8001000
. 9:600$000
14:400$000
57:000$000
.5:400$000

.. 4. ~ . 225$000 . 10:800$000
2001000 . 4:800$000
2· :-''

-

I

.

.

.

~i~

•

.

'

.
53
N. 1Ó

'Accl'csr.~ril:e~~~!· na r·u tu· iea 3' - .:1 usl.i~r~. ,\Iii ilar __.. RubI'Llbrica - Divf'J'Sa~ - a quanl.ia de 1 :OOrl~. p::ir·a ·o pagamento do l.elüpltí!lHl destinado aos i\l'inh:l,r:rr,; rio :-ittp!·~mo TribunaL,Milil.ar que. o. não tivormn.
·

N. U"
'' . ,·,

-~

. •

'_

\'

.. ·'

. !.1. •

i
I

. j ' .

t

''

'

·· ·"'''.Ye!·ba lt' __;·•Jüsf.rncÇü.o ?lltlilar -· ColhJgio 1\lili!nr ''rlo Uio
dA JanciJ·o.
Para u pagamento alrl 3V de'. maio do anno cor·r·cntc. aos
frmccionarios civ.is da pcrceutagem conllerlicla J)eJa !d n. :t!l!lO,
de2''de janeiro do 1920,'J.7:917$200. • · · ···
·.
• l ...

.... ·.··

; ,• .. ,

'•"'''1''
.. ....

;

~

·, I

.... ·, '

~~

. : V:crhn -i' - -Instrucção !\li!Üar ::~:!~,.\-~ ';

.

Dive!'sas v::nil.ogcns .-

. ,. . . .

....... :Onde se diz:
, .. ·:"' ·: «Para o pagamento ·do vcnci(nonto:; ele prol'essorcs,
de accur·do com o :u·t. 2ll ricota Joi, a nnrlit· dr -1 de julbo de 1922, 367 :200$000,; •:
· ·

· ' :-mga:.:sc·:
• .',l •_'

.. ~. :.

-~

'· · ·
· · (Pnt•tt.o J)agnmcnl.r)-:dc,vNtcimcJ1to~.rJe JH'Of,;ssorcs,
.'de. aecô'f·•Joccom o ar· L•.;:.o ele~ I a lei,- a p;u·l:ir· d•! i do ,ju•. '

r1

; ·• .

1no di:\

· · '·

; :

' · ,·

I,

, ·

HJ2:!,:;~1n :znoo~ooo).
:.·;

••

,' • :

•

·

.·. · .

.,

'

' , .,

·

:

.

•,

. N. J-l

. <t:A' .vr.l'ha
fnsl.nte\ifiÓ Militar - Escola lln Avlncão
Militar.: Na,,sub-.consignaç~o .:;:-:Vantagens do .;p(lrLeiro,. oontl-

tll,rM,-•r,).e-.,,,aer;resç,r;pt.e,.~.~- ·1n /'IIW~ . . •

·.

.

·

..

.

"

·

· _-:.. 'Agumimtada do G:420lll para diarias,· de' · nlimenLaçlio, a
r·azf~t·· d•-' ~;.)ii(IO. para
o r,n·!·l.r!il·i••: o ~nJüiJIIrO .._-,ík "'Jl'W'lllo:; da rel'•:r·irla r;:eola, :<em
projuizo das diversas vnnl.ag·cnH :coúsLantos· da -111'1-'SrmLe loi ,~
pnT'I:it•'fli''1 d•7'.iunh" de ar1111r eM:•r>ni:L:. ;i

:'1.

militar!

... : ' !1' (Tn;.:t.!'IU:IJfiD

. · •
' •' L

t5

I "

't

' ..

ot ... '

'

'

·. T.eill l'o n~ pr•Jfe~fiOJ'OS · em dispn11 ihi thlacl~•. ,,por
triais·t7:!:800$000.:
· ·'· ·
. : ,.
N. 16
,•,..

,,.

dccl'nto,
•····

A' verba 6':
Os escrovont.r-'s ela l~abrica · ile CaJ•tuchos.. e Artefactos ele
.Guert•a passn111 n Ler a dr.!norninação ·de- quat•tos . oi'ficiaes,

feita . a necessuria
· -.
. . ·emendu'.nn t.ubelln respeat.iva.
.

,

'

'

-

'

t

( '

•,

I

•'

ANNABS DO 'sENADO

''

N.
i7'
'

A' verba 6'-Fabrica de Cartuchos e Artefactos de Guerw
r a - Em· pessoal: . . ·,,
•
"
·
Onde ee diz: :' ·. ···• · '
i5 escreventes, a i :SQO$ • • • ........ ·..... · · 27 :OootOOO
Diga-se 16 quarto! otliciaes:
Ord ena'ct'o ...' ·.. ·... ·...
' ' ~.~·'
2:oooeooo
GraU!!caoão. :,· . ,,. . . .. . .• ·.;. .,.
t.:oooeooo
ol

,'

1

•

i

'

"=eoo•ooo

N-:
:

·

• •

•

'

'

'

t.,s

··.:

'

'

!1 .. '

' I '•

Na. Labella 7' - Servitio .d<l . Sande' ..,_ faca-se,
recçllo e addendo:
. · ·
. ' '
· ·
' i cocheiro, sem direito ao augmento provisorio
do nesta lei:
· · · .· : ,
·
Orclenado :. . : ......... ·.... ............:......
~rattficaciio
... ·• •'•...... ....... •.• • •.•

.. , '

a seguinte
· ·I .. ·
estabeleciw
.
1:9338333

eeeeeee
'

'
;

. ,·,

;'·.

2:8t9et89

:· ,:·

·-N. ÜÍ..,20
' :. ',.',•: .
.
Na verta 7• - Serviço de Saude - e respecti'Va sub-rubrica.- Deposito do Material Sanitario. onde se lê: dous encaixotadores a· 1:440$ de ordenado e 720$ de gratificação, cada
um, diga-se: ·2 :400$ de ordenado e 1 :·200$ 'de· gratificação,
cnela um, lotai, 7:200$, o~:sem direito;,'porém, a .qualquer outra
gratificação provisoria ·ou vantagem concedida por esta lei em
outro dispositiVo.
· ,
,\

'."'

'-

· · : ·nestà<nia-"sé á importancia de'3S:400$''da·ver:ba 4',"conllignaçllo dnstrucçlio Militar•, n';: H,· para" inolutr· ·na verba':.&•, ·
consiS'llac!ío «DivEtrsas vantagens,, af.fm de; Qocorrer a(l. parament.o dos vencimentos nnnuaes dos quatro.con!erencistaa:civis
que, de accôrdo com· o . regulamdento:. exercem t•o mag.iste~io
permanente nlv.! escolas .de . .inten en01a; ··, :... , ... ,,., .. ,
N.

(;

22

·Accrescente-se ao 'n; H do art. · 43 .'da,proposlção n. i, de
1922, e bem assim a fazer a melhoria da refórma do i• sar-.
gento reformado; do· ..Exercito, .Teronymo ·Fernandes de .. Carvalho, de accOrdo com a. lei n. 2.290, de f.3 de dezembro de
1910, sem direito n netihm11a vantaS'em 'atrazada,.
N. 23

Accreséente-se ·;áo rL H do art. 43 da 'proposioão n. i :
F.• igualment~ nutorii~do a cOnceder melhoria de :refórma
ao capitflo l'ofortriado. do Exero~to, Jorge Joaquim· da CUnha,
\,

•

I

'
55

considerando-o promovido por actos de bravura ao posto de
i• tenente em,i 7 de novemb1•o de 1894,' sem direito, entrcl.anto,
a qualquer diff~.renca de vencimentos atrazados, só podendo
'iOSIII :do~ bonoficios futuros
. . da nova refórma.:. ·
.

N. 24

· · ; :.,•,'o: . art. 48, aocresoente-se Ín fine:
., '
.' .
'•"!:1,,, .·
:... ;·sendo que para· os ofticiaes de igual posto do Corpo, de
Sliude' do Exereito, a exigencia serll de 35 ·annos.

IIi:

I,

· 1'1

N.

1

25:. ' ..

,:

•,

54 da próposioiio, s~bstitua-:se pelo seguinte:
· · Art. 54. Fica Q Governo autorizado a ábrir o credito uecessaria alé 600:000$ para attender ao pagamento dos officiaea
beneficiados pelo. art. 45 ·da lei.n •. 4.242, de 5 de. Janeiro
~t~t.
.•

' ·· ' b árt.

.

'

'·

N: 28

.
? .. ,,,:'Substituam-se as aot.uaes tabellas de vencimentos, 'annuaes
.

. dôs· 'iú'npregados das portarias dos departamentos do Mfntaterio da Guerra, abaixo indicados, pela seguinte, constituindo
.213 o ordenado e 113 a gratifieaçlio: . ·
',,
'

'

'

'

~

'

.

'

''' '

'

;

•

• 6:80!18000
Porteiro .
Continuo ......·, •.••·························~ 4:201$000
. Servcn t,p 'n' • • ,,,;..;!''~;· .,,·•·,•·•·•.• •• '·" •·•• • ,,., • • • • 3:0001000
•

•

•

•

•

•••••••••••• ' •• o ••• o o • •
'

.

'

'

''

tt:.:~,

I

•

'

•

'

'

•

• •

•

'

Gabinete ·de ldentifícaçtfo da Guerra

,'\•!,·,.:•;'''
•,' I•' :, ;.·

'

.

,'

serven~é''·

'

',,

'

·

'.

......................
.
.
.'·'·'.. ·.··· ••.•
... . .
I!Jêrvenfe
..
.· .
····························
.

Cr.~tlnuo
'

'

'

'>

'

.

.

'

'

~·····~···········~·!·······.
.

.

''

'

I .

~t1f.tflirp .~

''.·.,

, ..• , .. ·.·!

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

·,

.,,

:·

'

'

.
4:2o,oeooe
a:QOoeooo
:

', \

'

6':6001000.

. . J;lire~tm!ia ~ Ef1(1enharia

. 6:60111000
' ' ·. :··~~··~········~········· .. ~·2001QCO

Porteiro ,• .
Con~lnuo:

Serv·(ln t,e ·

.

. . . . . ' ........ ' ' . ~ '.. ~ '· .. ' . . . . .

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

3; OOO~OOQ

Directoria do ·MaÚ!!'Itá B~llico

Porteiro
COI)t'liluo

'

Se~Vérite.,

,

..

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

8:8oneooo
4;200$000

,, .. ~.,,,, . .- ... ~ ....~ .... ,~, ........ .

3:000$000.

. , .......·..................... .

'

'ANNAl~S

'

'

DG :'!lll\'AD(J

Deposito OentraZ

'' '

.Servente . . .

O•o o o'

O

o. o o o o o o o o

o~ o o

O

O

o o o o o' o

O

I

O

o''

D'irectOl'ia rlc Administ1·ação

.Po1•teiro.
continuo.
Ser "ente

. . . .... : .. ...... , .......·.. ; ....... .'. . 6·:600$000
. . . ............ ·..................··· 4:2ooeooo
• . · .~,.,,...............•....
.... .,, ·
.
· . s· :o·oo,ooo
-~· .• ·. • . . ...

#,

. ~ ' \ i

-

'

o o o o o o o o o o o

"' •,

1

_r:

'

' '

'

.

..' '

',i

Í ·.1

.·

1

.

,'

•

o'

•••

~

·'

•

.

:•

\ I

Pltotog?•aphico
·
'
'
.
'

Gabi?~ete

•• : ,

·SeJ.Wente

3 :000,000

o o o o o' o o o o o •O I o o o o o I O

'

i.:.l 'i!.''

J :' :.·

' ' '

~·;

Serven~&

'"'1,:·:

.'. - '

. Estaçtio de .4.ssistr-ncia
e Prophy/.a3Jia
·:: . ' .

•

~

' • ' '-.

•• : . ·• . • • • • • •

.'~

,;

'

.

',

siooO$OOo
:\:i:
'

• • • • • • • ; . ; ; • • • • • • ••

Di?•ectwia Ge,•al· de . Tiro de Guerra
,

I

•I •

·

,

'

Povieíro. ·~r:·r:'-,. .... _•.•. ~:·.· _;,. •••. ·.:,. ............._ G!Góo•ooo
continuo; . , .. ...... ~.· ..... : . ~ , ............... , 4,:2oosooo
Servente .:. ............, ....... ; ., .. ~ .......,. ·.~:,; . 3:000$000
I ,

Stand do Ti1•o Nacional

Porteiro.

•

•

•

•• o ••••

o o

6:600$000

• . • • • • • ' ' " • • • o, • • • • • • •

\1' ..

. f';

• 1,1,,"' I

JUSTLI;V, MILITAR

..

Su.prêmo Tribunal Militai'

. ., .
Continuo. . .
f$ervente...
.· .
.'···:··'
.

Pov~eiro.

'

'•

:.
o o 1, , 0 o o o· o I, O, O o

io \t

'

' '

I '

. :

'"

CqnttntlO o;

\'1,

;,,, • • • • • • • • • • • •

• . o •••• ~ ~ ••• ; ; ••• ; ~ ••••• ~ •••• ' ••

•

3,;,000.000
., ·,
·;

'

I

••.•

,,.

. ,·,

P.O,.\'teiro ..•
I ............ I~
. d~ll:
. t'e d·e ·por I.e1ro
. ... ;' • ..... ~.; ............. ·
..'A'l
~.P,
o'

4:2ooeooo

.

. E.~ cola M,~litar ,, · . ,,
o'

6:6001000

.. ;0 O o o 'o• O III O, 0 o , I o', O

···········.··.•·.············.···
o•••••••••••••.•••.••• •·.• •• o., •••...
'

. í·;' ;.

_Scf\"ento . • . • , ; .• • • •.• ; , .......... •· ••••••• ~ ..

.·'

6:6ooeooo
5:4ooeooo

4:200.000
3:0001000

• .Escola· 'VéteJ•iná1'ia' di/Ercercito
P.o·v-~ó-úio: :~ ·.
~~~),',~Çl?.'te :
O

·'

'

O

. . . ............................ . 6:6oo$óoo
s:oooeooo
' 0

' •• .. 0, 0

;

O ;

.. O'

0

I

O I

O O 0

O

O 0

O O

0• .. O O

t

0

O

o

o' •

"I•' , :

. Escola. de Intendencia . · ..
. ''

'

1·1 \ :,

'

'

'

.

Pol'ltei-r.o. · . • • . ••.••. • ..••.•.•.••.•.•••••••••..••

Continuo ....• ....................•.. ~., .......••
S~l'.vents .... : .
··············••.••••.•·••.•·.······

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

'
.

nm

RI~RS,iO KM
, ,

·

·, ·. · ,

.. ,

~ ~

'

r·

'57

·I 922

,\GOSTO DE

,1 ·

, ••

. . Colf.caio}lilitar do .Rio de Janetro

.P,ol'teiro.

1 •••••

6:60~000

•••••• ••••••••••••••••••••

4:2ooeooo
3:oooeooo

Continuo .. .........., .................... _... .
Servente . .. . .................. ~ .. ·~· ....... ~ .

BibUotheca do Exercito
Porteiro. · . . . . ........................... . ' 6 :60.08000
3:000,000
~~rv~.~.te...:~ .. :·...... ·:··· ......... ·--~·· .. ··~~· .,. .... .
r,'·.. ,:<:;,!

'

'

., , ; ,

;. ,.;:. c,,',< ARSI'..N.u:s, !NTENDICNCIAS E FORTAT,EZAS
''·•l.:[ff~l,),

' '

u;,:

:, :. ' !' '

I::. :,,

I'

+' ' :'

:i

I

'

'

:.\?'senaes·

• '.

'

,. ..

'

'

'

6:600$000
4:200$000
3:600$000
3:0001000
2:400,000

PovLCiro. . . . ........ ·..................·.... .
ContiJlllO
o'

ll,

..

•

• • • • ,· '-·,

•

o •••• o •••••••••

o •

o •• o •

Encarregado do se!'Vcnf.e .... ; ................ .
Se !'Vente do J' classe ........ ·............ ·..... .
Servente
de 2' classe ................
·.......... .
!
! , , ,· ,
'
•
' •
~

0'

I ~ ' ;I • •

J '

''_ I

~ •, ~

'

~

1

: ' •, ,'.

'

J

'

o '

' ,

l '

'

r ,•'

• :

.o . :

•

I

. . .. ,. . :F.ab'l!ica.de
.Cm·tuJ•chos e. Ai'tefa.ctoR
de Giterra
,··
' . ' .
.
.
'

'

1

'

'

'

Pol't'ãir.O: •::· .;.". , ·.:_.~:
6:600$000
AJt]dante 'de··porteiro. ~-. ~~' .... : ............... · 5:4ooeooo
Continuo.·. . · -. . ...... ·.... ·:-.. ... ·. ·.· ........... ~ · . 4:200$000
•

I

'

'o

.

• • • • • • ··.:,:., • • • • • • • • • • • • • • • ,.

t

\

'

SERVIÇO Dll SAUDE' '-. 'HOSP!T.Ü, CENTRAL

.· ... ,·,:

Na Capital Fedm•al

~bt;taú~d ... :~-~: ::.~··.' _.·,. :~ . ·..;. ~ ................. r •••• ·• ·; • • 6 :600$000
A;jud.ante' ·,qq. port~iro ......... ~ ........ ·.. . • .. .. . 5:400$000
Contl.nut ~~..... ~· ,~.. . ......... .: .......... ; . . . . . . . . .. · ·. 4:2001000
Serven e . . ·. . ..... ; . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . · :3':000$00'0
Lahoralorio Chl'mdco Pluémaceutico Mil'l1tar
.
.
'
P Ol't eJro. . . ,. . . .................. ·................

6:600$000
Ajudante do porteiro ..•............. : .......• 5:-400$000
Continuo.: .. ;····~,· .-.· .......
.-........ ·..· ... ·......... · · 4.:200$000
Serven_e
t . ... ~ ... ;.~' ..... .·.·~ ..... -.............. ~ ' 3:000$000
.· L'al,oratoi•io de Microscop·ia Clínica c BacteriologüJa
Povtoiro .~· . . . . . ~ .. ~ ........... : ........ ~ ..- 6 :600$000
'

''

I

~er~entJei,'tl

oO

o'

O 0 O 0 0 O O 0 O 0 o,o I O, o o 0 0 0 0 0'0,0

I

I

to'o I

O

3:000$000

,'; !;.·,!,:'.
'

'

.'

'o

Dejw.~ilo
I •• •

'

.PorLoii 0·,
1

,•<

•

rlo Jlatarial Sanitm·io

'

• •.....•••.•..••.••••.•••••••.••••

Sl'l'Vcnte •. . .

·······························
'

6:600$000
3:000$000

. Onde convier:
·:;•:L<\:rt. ' ·«Os ori'ioiaes honot•arios e os de .2• linha, que
~ervem' ell'l · commissiio permanente militar no 1\finisterio Iii!.
/

,

.

...
118'

ANNAES DO.SENADO

.. · :Ondo convier:
· : · ··~
, ~t.
0$ funccionarios du Directoria. de Snude· ·dfl
Guerra, com graduações inferiores aos .da Con1abil_idnde
passam lm· a~ mesmn.~ condicõts que. os de· igual.· calcgoria da
dita Contabilidade sem qqQ. dl\hi. resulte o direito .a quaesquer
vantagens pcr.uniarias n·ovus ou de qualquer d!ffcrnnça uil.
v-encimeJ'itos·;
'

,

I!

.

.

,

~:

' l' '

"

.

·'

N. 30

I

I

'

.,, Ondo convier:

' " ·' J,

:

d,' i,:~ ~-' ·: 1 ; '

1;

'•i

.. .
·: · ;,, .. ,.,:.:
Art. «Os cincr,· officiaes rle :1• ·classe I'!Ue ot•a fdzem n
serviço ~e escripta d~ .~'apric11 de. C!lrtucho>' .c ~\J,'t~;~actos de
Guerra, ·serão aprovCJtados · como escrevente~, faz~ndo.-sc .. a
rcducçíio no quadr.o .dos unxilia,rc,s c apren~li?.es de 1'., ;cla.s\l'r'
de·.47, para ltZ. ~ ,Jill7.0 rlll: :tdm)nJstrac.ãC), fJca.nd~:P:1~.0;Y:<l)i\J.I.'
IIUlOI'JZIHIO a abru· og crcdJlGS ll~CCSSl\!'!OS,
. ;:. I . I; .'I . ·.: I
• •,

'

• 1!

'

•

I 1-1 o ,- • " ' 1 ; • .:

•

!

I .

,N, 31:,

convier:
·... ,.'.
. .A.1.1t. F.icam conccdio!as duas <1 meia etapas ao ~~&r·
civis. dos instit.ut.o.s militares '(jQ r.nsino. obrigapos ao'''iie'p''de
llljliforme pelo drlcrel o. n: u: 5~~. de 30 de'. dcl.embl·o ·ae 1921!j
n. 8rat.ificaçiio mtm~al de 200$, . a tit.nlo de Pep\·est>lllt\~ltJ;' ·a
ccimet;at• d11 1 .rJc ,ilmho<ll!o corrente anno,
'" · · ' .,,
011dl!

..

'· \.•

''

· út~itde.' conviei'·:·
•• ' '

.·

'

.. ::.
n" :·

•

I

'

I'

• •

:,

'

···/i

",;lll.) I

E'icam conccdid!IS duas e meia et.a.pas ao~,. sa.r·
m) Asylo .do~ lnvnlido~ da Pl.ltHa; . · . ·,,., "· ·..

gente~· nsylndns
\.''

'

.
'

·!AI·t.,.

..

·· .··r·f. ·. 32

,·,

.

. ,. '

.

. ·:1 '·'' . "

',. \ '.:.\;:/ ....

· · N;. 33

: '.

.. :·

. :,·'

.Ondn .convillr:
~ ~ 1• t
.'.:'·'Ai· L' Fica 'relevada a prescripcão um qu11 1.enha ·•inoot>'2
rido o majol' rel'onnadco rio Exercito Jnsl.iuinno Fausto de
· A:tr·uu,io. J'::lal ivament~ nn tompci 'drJ· seJ•viQo que preston na~
1'ilcitus da Guarda Nacional, no Estudo tic Matto GT·osso,:por
occasiiio·. dn guerra contm· o ;,:c.vcrno do ,Put·a~'lJay. ..,. '!•
'1 '' '

•

'

·,'

'

1
;'

·''>

'r • ' ; ' ' ,' 1 ,."'(

I

~. 35

/

Onde convier:
··'·'·. ··:•:.
AJol. Os .ot'J'ioia8s supel·iores r. goncru:;g .tdo lil.."''erc.ito c
da Armada, se.iam e1'1'Qcti I'Oij ou· gruduadps, ,q.ue, contac~m: mai~~o ·
I,

I

•
SEBBÃO'EM l Pll AGOSTO DE 1922

.ae AO .annps de. serviço~.
'.' '

(' '

'

'

•

,

I

,

~

terão, desde ·a data· dasta I~i e até o
fim ·do ·corrente'· oxm·cicl o;· direito · á reforma;·· voluntarin ··ou
compnlsoria, com l.odos o~ ven(limr.nLos int.cgrues do posto ithmediato ao das sna~ effrct.ividades ou gradr,acões.
Ignal dir~ito ter·ão. no mesmo periodo de tempo, os oi'ficiaes em identicas eondicões dn postos e . graduacões,. e de
t~.~P.O de ~ervi()o,,. gue hn.i~n: sido,, rei'ormadp~. no C9,l'I'Cnte
anno, por· mQapacJdadc physwa
ou compuls•mamente,.
·
'
. '
.
'
· . N,.35·

' i'

· Dndo convier:
'
·Art.
O pessoal do qtiadro' da Contabilidade d!l Guerra
percellcr·li os vencimentos di:l acct,rdo com. :Suas . graduacões
milital'es pelu verba 8• do or•;ament.o, como .'1e. procede quanrlo
·serve·. nas ·caixas, mili lares, rcz-t•ndo-sc o '.'nf'cessark stipprJ.merito nos ta verllà C .:i supprc's's·ão da parte' correspondente da
.yerbn
.1• do.' incBmo
orçam.cu. 'lei'
da Guerra,
.· .. . .
. . , .... .!
.''
..
'
•
. '
', ' .
.
. '
~

,•

'''

'

·,:·:I

'

'li •

·N. 36

,.

·Onde convier:
. :ArL
Os vencimentos' (los: promotores de 2• entrancin
àa Just1ça Militar, tanto •:OS rloti f!IHJ serv,em •nil•,Mnrinha como
q~ ~9s~ qne. scrv~m no,.Excrci.~o •. CO!)l e;e~~icio .na 6• cjrcurn5Crlpcao,. PMAam a.S•Jr• :ele .!ti, l'(IJ\I.os de,.,re\s,. r.nnuaeil. ·.1•. ·os .dos
fJ!OnlÓLoJ~t;S:de 1~ Í)nli·un'cia, cc•m cx'ercicio •1ns. restantes. cirouriiséripr,ÕeR rnilitm·e·s SI.Ji:ã6, de ',10:800$. anriuae;·· .sendo
àous .,tr1!'ço;; d•) n)'dr.n.arln: .r um .!.erçn ele 'i;l·atificacãô,· 'nügmcn'tndo~ 'rio 21 :600$·.~ .o e ~!l :iloO$ as respect.iv;>s : col):'ignac.õ~!ol.
. Q nroc11!'ndor.· geral jnnt,o: :no .SuNem6 'l'r;ounal 111iHtnr~
será conse~vado ne.'l~e. cargn emqt1:l!Jf.O bem ~eJ,'Ylr ~ ·P0reehp,r,á.
comn o "proourn.dor geral da .TustH;a Local, o".!O DJsh•J.(lto. •Fe:clernl, ns venciimcnt.os annnn:~s de 42 :000$, .;(lndo · dnn~ t.crljos
do ordenado c wn Irrço ·de .. f!ratifiencão, feita a nr.cessarin
crnendn nu iahella 3", - .Tbstica 1\lilit.nr.
.·
"'~:'.,• •

, I·· r

, :N. 37 .
. ·:: . ,,
' ·. Dnde_con•jicr: .,
. '..
:r ,.,
..
,, 1, .. ·.
, , •
.•.· ',, ,,, .
. ,
,
'!'
. Art. .. ,: Fica, ext.cnsivo n.os officiaes .do Exercito, Mnrinha,
Policia e ·Bombeiros da.•OnJ)ilal . Federal. refOJ"'!l:ldw com~
pulsorinmento, ou~ por inr.np.lcidade physica e qur. , :tiverem
vrcstado servicos em> Canudo~. no .Acre, na Capital Fe-deral ,e
nns E~tndos ·rlo Rio.: S. 'Paulo,. Pnranú,,Snnta Cnthu1'inn, •Rio
·GI'nndo ·elo. Sul• n Mnl.lo Grosso, durante· ·os movimentos..-revo1ucinnn.rills clfl·Ul!l!.\ n··Hl\15; cm "tlcfc~a:.dn orrtcm !eg:\L.o Holclo
da luh•~lln A dn lni ·n. ~.-290, d"-.13 d~·dczomhro de-1911!,· ·.· · ·
I,

,

•

,:

'

'

N. 38 ·

Onde convier :
Ar!.. iNa execucãn do c.rt. 2" da lei n. 716. ~n· 13 de
dcr.omhT'O do 1000. Beriio obso!'vadns as disposil;ões do· decreto n. :13; 882, r! c Hl ne dezembro de 191 ü, proc~dOIHiO· se
dl!t•de logo (I nvisão rJo.>. actoJ .quo não tenham obed~cido ás
'·

,

,-

I'

.6@
J'C!ri'll8 non~ag1·adas n.r.ssll .(b<:rclo o no arl. s· da lcl rJe .18?0,
Sl('n1 .quo. .tl~lii ·.aodvr!nharn quaêsquer yanl.agel)·~ .. P.ecuma~1a~
atm?.adas.
. . . ..
•... ,· .. ,
1

..· N •. 39

· OndQ• convier :• ' ·
1

'

_

,I

"

, / ,

lo. a

' _

,

•

~

1

•

y;tnl.agcns pecuntari:iS aLra7.a(las,
devn ser coMado pelo ilohro, a toõ,)s os ofi'iciaes· •; praQas ·que
usüvcrarn promploo no servü;o. o pcrimJo rlr.cor•rJrlo rnl.re 30
de cml.uhro de 19!7 c 11 de novembro de 1918.
'AirL

"

Sr.rri direi

N. :4~

·..

,, . :

."Onde convier :•
· •. · :
.
• ..
. . A1ot: ' Aos officiaos, sub~of:ficiaes, inferiores c praças
de Exercito; :Armada, Poli ia .Milil.ar Corpo de Bombeiros do .
. District.o Federál, 'com mais 'de (I5) guinw annos inintert•u.
plós de servioo nessas corporações, será computado, s~mente
para os <Yffait.os de ·reforma, qualquer tempo de servJç.o federal quo tenha prest,ado. ·
:o

,1 •

•

•

1

: , ':

,

•

,

,

,

,

c

•

,I

:

,

.

11 , , .

:I

e

. •
N. 41
I· . ' ~ • '
!. ' ' '
·': .. Onde convier·.: .·. ,,
., ·
·· ·
. Ai.>t. 10s vencimentos ann\laês. elos auditores, da 1",' no
Pará; 2', no·Maranhão;''4', en1 Pernamlmco; 5', . rin Bnhia;''7",
oni Minas Geraes, c s•; em S., Paulo, Circumscripe.õcs 'd;f Jus~
'f,i'ca '1\filitnr, são fixado~ e.m 2'1 :O(}O!Ji,. constilninclo 213 OJ•donadi:J e i IS gruf.ifi.caoão, e os dos auditores da 3\ no Cea1•ú; fl",
nb Pnràná: e 12•,· em Matfo Grosso, 'ão fixadosóm IS :000~000,
· ~endo 2j3 'para ordenado o 1'13 para gratJficaoão. ficando as- ·
sim' aug!nentadàs de 48:000$ as dota.;::õcs para pagnnJenl o dos ·
3:Udit.ores · nos Estados·.
·
· "
··
' ·,·,·'' ... ;-:d' ' : '• ., .· •. '
I.

N.·

4~

Onde convier·:
Art. _ Os auditores rlé''Guerra da Capital Federal (6'
cii•cumscripoão) e do Rio Grnnda do Sul .(10' e H• circumscripcões judie irias. militares), to.rão os Vàncimcntos de
30,contos ·annuaos, dous tercos constituindo o ordenado e um
t.erco a grnti.fi'caciio, ficando" elevada de 81·· contos a · verlii{ ...
destinada' ao pagamento dos .quatro auclitOl'CS em. CXei'CÍCÍO :a
rios· ·dous cm· disponibilidade nesta ·cnpit.nl, eJ dos dous cm
exercício c de um em. dii>ponibi!idade no nio, Granel e do Sul,
cessando :dn data desta lei' em diante o para os futuramente
nomeados a e·quiparacão nos· juizes doE~ Fenos . dn Fazenda
Municipal, estabelecida: no. § ;i• do art. G e § i•, n. 2, do ,
nrt. 7•, da lei n. 26, de 30 de dezembro de 1891.
N. 43
Ond.e convier·:
Art Dn fé do officio dos officines que !'roquonl.arnm
cm 1921 a Escola ele Apr.r•.fcicl'lnmcn~o elos OfficincR do Excr·oito e que fqram atlingidos· pelo · § 10 do nrf,, 17, s~rá
.,

\,

I

; SllSSIO E:\I

1 l1E

,\GOS!l'O Dll 1922

supprimida a nota «sem aproveitamento~>, fazendo-se constar .
na fé de offiico as médias da sua respectiva .conta·.de. anno e
dos gráos obtidos nos exames.
·· · ·
··
'

.f'

.,

:,

...

..

'

Onde convier·:.
· .üt. · ·Aos c'ivis...que· foram c'ommissionaâbs em. postos
militares na 1\[issão 1\[edica que o Brasil enviou á · Frànca
dumnte a grande .guerra, .~ern computado, nos ca!'gos que
.actualmente exerçam e como d'C guerra, o tempo de servico
que· tiverem pJ•estaclo naquella commissão.
:' '
.. , ,'

.

·,
'

. I

' '

N. 45'

"

'

'

'·
'•

'

,(·

Qnde com~~er':
,,
.,
· "·'
·Art·. · · E' "relevada D. Zelinda Kelly. de ·:Â:lcincai· A:ruripe,
vi uva do coronc Ide infantaria do Exot'cito· ·Tristão· ·sucupi1·a
do Alencar Ara ripe. falleciclo por ferimentos em. combate em
Canudos, da pfescripção ern que '.incorreu para receber a dif·fer~noa que lho era. devida à titulo de .pe!lsão desse mesmo ·
of!Icial, não tendo s1d_o paga por te,r prçsc~·Jpto· ao tempo cm
ijUB. lhe. foi reaonh~cJd()_ o respecbvq direito;
·· ·;.
'

. -,...

'

'
''
'

't

: :
-r·.

..

'

,.,

~ '

.

.. ,,_: l

r

:,. Onje ·convier:·:·,·~
·... ·:·..
,; ...
. '-!~\r(
Cilntiriu'arn ·dispensudqs de concurso ·pai-a 'provi·;
.monto nos cargos de professor~·s · ad,iuntos 'do~ Collegios' Mi-.
··litares. de• accvrdo CL1m o decreto n. 3.556, de novcmhru de
1918, ·e pat·a .gosarem das J'_ogalias c- yantagcus· ncllo conccdiqas aos demais docentes os rile-strcs ·ele musica dos mesmos collcgios que exerçam as funcções de .seus cargos lm ma1s
de cinc~;,anno.s ,,,
, '.:: ·:·i.
.: ,
· ·
..

',.,·

,•

'

'

r

'·' ·

--~

,,

.'

'

'

· N. 47
·..• .

'!'

) Onde convier·: · "' ·. •;':

.)\:1·t: ·J.;;r~a.:.''J:él~\:ad~· ·'~ ,' pt•.esq~!Pe:rtp ..cm. que i!iilot~J:c~t, 11ó'
direito· dQ 'çapll.ao J.. u1z: ,:.rettaman1.I;.p~ra. ph~1tear ,perante, .os
poderes Exóéutivo· ou· ·.ruâiohlrio · rJcmtas·~m de ,ar;J,lit:.'lliaac)c, ·'a
,que se julga com ·direito.
·
·· ·-- · · ' · "·
·
.

N; 4B

• , , ·:."..· ',•, 'I ;

~

Ou de cqnvier:
. · ··
· ' ··,.
, ,.
A't•(.. · "OR venuiní'llnlds dn' JJJO:ílró onl' rlis]Jon ibíl idudc''·M
exLitlllf.ti" e:;çola' ~'ri'' arLHicr.~~ ·dó ·Arsenal d(l · 0ucrr:;1 :W' .'lHo
dll' .Tnnciro ·Puulmo Pt·atl!llse>~ ·Paes Bar·t,cl.>~;· hcanl' · IJQutpal'lldLiS ·aos-·· do;;d mc~Lt•rJs·:·(!o ·aoN~gio MiliLnJ', a pari. ir ·do 19·1 8,
1'ionndo !i) P6<1Ól' 'lTI.Xt~ml iVt.l 'nu t'Liri~u<ló a abrir os credil:os• ne-.
· ocssari os .l>'· ' · ·;-::
"· ·1 • ..•
I

c:
~;.: ANNÂES DO. SliiNAJ!O

: N. 49,., ·: .
·Onde
·· ' ··' ·
Art. Os actuaes alumnos da EscÓ!a MiÚt~~. áós quaes
faltem apenas duas -cadeiras theoricas do 2" nnno e a .respectiva pratica, serão. admitt!dos col!lo ouvinte? nas .aulas do
3•, ao exame de oll,Jas cade1ras serao submettldos, s1 tiverem
sido approvados nas materias,· que l11es f!!-ltarem .. para.· co!l)-pletar o 2• anno, em exames. ·que prestarão no. f1m do. setJ;m~ per lodo. , ·. : · .
· · · , : ,' "
' ·•
.'· ,.
. •.·'
convie~·:····
'

-

'. .

'

'

,:

',' ~

,.

N•. 110

•"',

~

' ' ·, '

:, ' I

'

. onde .convier: . . . . .
Art.. · E' relevada D. Maria Ignacia Ferreira da Rooha,
viuva do capitão .do Exercito José Agostinho Salomão da Ro- ·
cha, fallecido em combate em Canudos, da . prescripcão em
que incorreu para :receber . a di:tferenoa de que lhe era devido a titulo de pensão desse mesmo official, · niio tendo' ·sido
. :p&p :por ter: prescripto ··.ao tempo em que lhe- foi reconheci.:
ao· o ..,respectivo •direito·.- : ·. . ·
,. . . · " . · · · ... ,. , ·
I

:\ ,

' ', J;

~ i (I' r

I ' ; .'

'·,

'

I ,

'i

,>

'

~..

~

I

(,

I I

' '' ', '

-:···X.··H
-.. · ,·
... ,.
:1 r: ·
·. ,
~
, .. , Onde convie~:., · :· · .,
:· · ,,
· 1"·
Art.- Fica o GOvei·n·o autorizado a mandar'·pagar- aD. Max·ia
Luiza Vianna. de Souza, viuva do auditor de guerra do anti•go
fi• dMricto militar, Braz Florentino Henriques de Souza, a differença que for verificada entre·. os vencimentos que foram
pagos ao mesmo auditor e os que lhe competiam, em .virtudil
do art. 2• da lei n. 821, de 27 de dezembro de 1901,· .e artigo ..41, l'Ubrica 3' da lei n, .3, 089,. de ,8 de janeiro de, ,1916,
abl'indo .os necessarios . oredUos. ,
.
. , ..
··!;.•!

~~-····

•

1

.,

,

,

1

\.

••

.,

;

:;

1

·, ·

•• •

•

..

•

.,

',,

,,

•• •

f•'•

I•:':
' ' ~l ,\

;.:.·;:bndeconvier:-..
..· .,. .,.
·.·::.·
.·; ....
' Al'~. · Os netos dos of.ficiaes, effectivos, rer'ori'nados e 'h o~
norarios do. ExercitiJ, Armada e classes annexas, com aerv1ço
na· campanha contra .o governo .do Paraguay, .terão direito á
g1·atuidaàe quaudo .ill matriculados nos colleg\,'ls militares. Os
que ainda não o estiverem, mas a favor· dos. quaes já. existir"
requerimento de matricula e prestado· exame de admisaio no·
qual', haJam sido appl'Qvadoí( terlio. ta!Dbem direito á' mà&ma
. gratuidade; lndependenté' d~' novos iil:ames, de. nova. olaeslf1ca~
ção o de ·ou'tras formalidade~.: '· · . · ;
· · ·
· ·
l

• ' 1.· • '"· .: •

Onde comier:
Art. Os vencimentos dos porteiros ,&Judant.ea de porteiros, contínuos e serventes da, Secretaria de Estado da Guer-·
ra, Gabinete do Ministro, Estado-Maior do Exercito, Direotoria
Geral r;lo Contabilidade da Guerra, .InteDAiencia da Guerra e·Di-.
recto ria .. de. -saude ficam :equiparados •aos dos. emprlllldos do
identica5: caíego1•ias ;do Ministerio da Viaolo :e ObrU Publicas,
. taz~ndo-se as necessarias altera.QOCS:- na!! reapeoU'YU vedlllu

,,

f

. : ·' .· ··.1"

·

,,,

....

N.• 5'

'.

... ,, Ond~convier:··'·'·

63

· · :.
:.,, · ~o\r~ i
~ica re~GV!!-dO dá. prescl'i.pção em Q!le .porvent~J:ra
tenha.mcomdo o .. drrelto.do major de. cavallarra do Exercrto
João Torres Crull,'rpara pleitear perante os' .poderes ,~cut.ivo
ou.: Judiciaria. a C9ntagem de antísuida.de a que se julga, com ;,1
direito.
··
· ' ·.·
·
. · · ..
N,; 55.
Ond~ convier:
,,
. :'
· :·.,;cArf.,. ,. ·Fica .·o .Poder· Executivo. autorizado a mandar·
até•·o 'fim ..-do·oorrentc• oxarcicio .empossar os offioiaes. da
Guarda Nacional,, .:que, .tendo .. pago~ os emolumentos das . suas
patentes(deivaram, entrtetanto, de o fazer. no prazo legal.·:.
' ' i' 1J

(

I '

' ,, .

'

' , .• j-~

;

• ,.

·
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I

•

·• '

,

·

,

,
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.
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lf. 110

· Onde convier:
':':·.ví~. "~'Tendo

·o 'Laboratorio Chimioo Pharmooeuticó Mi-

!~Liu,' 'sl.<io' e9~ipax:ado' aó ·Hospital Ce!!-tral do Exercito· pelo. at·(âgo '69 (\a ler n. 3·,454, de 6 de'janerro de'1918, e este ultimo

á Direiítorià ··de Contabilidade da Guerra; quanto ás dispo.:.
sioões constantes dos art.s. 6", 18, 20, 24, 27, 28, 34 e 35,
do . regulamentO\ desta ultima rspartição, achando-.se, pois,
. ·equiparadas nas vantagens'. enumeradas nos. citados artigos,
essas tres rcpar·tições ·ficam para todos os efieitos igualadas
as ''vantilg·an's do' pessoal .titulado 'dOS dOUS. primeiros eatabeleáiinentos ·á's' 'dos funccionarios da Direet.oria de Contabilidild.e da Guerra, nos termos . quo se seguem: o secretario (ant!so '·llSCripturario)· ·c ·() àgente despaohailte ·do laboratorio aos .
chefes· 'das sub~directorias da Contabilidade da Guerra, manipuladoreo de .. 1" classe, arcbi'Vista ·e escrevente de 1• clasao do
Iaboratorio/ -aos. primeiros. otficiaes da Contabilidade; . escreventes ;e· manipuladores de 2• classe do laboratorio aos · scsundos ioflfioiaes·<da Contabilidade;· manipuladores de a• classe
do'•lab'ol'atorio aos terceiros otficiaes da mesma Directoria
de ·contabilidade da· Guerra, abrindo. o· Governo· credites paro
o seu immediato .cumprimento. e fiel observancia,· caso a despezo resultantP1 desta disposição não for, por qualquer motivo, incluida na tabella orçamentaria.
·
,•

,~,N .. 157.
..
,8ft

·

Onde convier:
.;

"

·. ·

'.Art': · · • Fica o Gov'eriio autorizado a nomear instructores

roil'ítares

de linhas de tiro e de escola!, ao.s officiaee da z· linha qu'ê;'tehham o' curso' regulamentar. e nelle' haJam demonl!trado zelo e competencla. ·· ·
·
·
.~·•

N. 58
, Onde convier:
'
· : Art. ·Fica o P.odcr Executivo autorizado: to, a conceder
prorogaçfio, até 31 de dezembro do 1923, do prazo estabelecido
para que os bfficines da. Guarda Nacional possam ssr tralll!&-

,,

•

•

(

rides para a 2• linha, mas tão sómente depois . de prestado o
respectivo exame, de .provada· ·a sua idonetdado ,moral, .c assim· rigorosamente .. satisfeif.ns todas as exigeneias rcgtilaine~
t~resi 2",' .a restabel~ccr· as Escolas. de •Preparação dosd~ffl
cmes da GuarâaNac10nal para a 2' lmha; sendo as-respecttva~
despezas ·auxiliarse pelo ministerio ··por· •conta da sub-rubrica
'\ ;..._ Diversos scrvir!OS, da rubrica s• ....,.. -~Idos ··e gratificnr;íSes.
dos officiaes..
•
· .. ·.: · ·
... :,,·~.:!.
..

..:O..t•.

N;, 59

Onde eonvier:
'" ,,
' • · ArL · iSeritCl• considerados de guerra os serviços pMstados
pelos empregados da.·Estrada de Ferro Central do Braàil,.que;
no período· da revolta de· 1893 a '1894,. tenham :reeebido. v:en:o
cimentos dobrados cm virtude de serviços extraordinarios ;•!'''i
.,

N. 60
.
Ondp conviElr:
;·;>'·'"'~u:, •. ~ ••. ,•
· ·Art. ., Os serviços do . pessoal .. do Exercito,. da Marinha,
da Policia.Milit.ar O)l Civil, ..e das,sociedades ..9e Ti~o d,e,!]uerra
em ..1910.. por occastão das revol,t.as da esquadra e. do.,Batamão
Naval, são c.onsiderndos de guerra, .Para· ~()s o,s, ef,eito~(.; ·'t ;,
·'"::.~J:·:·!o:~;v . .:);~·

N. 62

.. .· . . .·.:~· ·.: . .·. ·'···· .. ·::.-.~··:·'. . . !:ll:ii:·.':''
, :. Art. . . .E~ facultadó ao Poder Executivo.: cóm ;túâiericia
c accOrdo do Estado-11\Iaior, do Exercito, . dispensar do .. ciamó
de .. commando ele que tratam 1eis vigentes para .. ~ercii1 cpn-:
siderados· officiacs .·rlc .• 2.~. Linha ,.. do Exercito:;,os:officiaes.
supm•íor:e~ dil, c:"<tincta Guarda· Nacional ... de ,compro)·.adá .mo..
ralidade. quo exorcm·em pl'ofissão~ inLellccLual · :.,ha.•mais ••de
dez annos,. tiverem cursado por. três. ann'os, .. pelo. menos.: à /
Escola, 1:\liliiar da. antiga. Cõrtc, 'tomando. parte' nas manobras
annuacs; dependendo;·. porém .. o 1.seu aproveltamenta)JPara
commissões ·elo ·posto, do. cslagio de· •seis, mezes; ·a •:um•.ann()
em um dos oorpos·.da. guarnicão c. do·. attostado ·de. idoneidade,
a que. fízot:em. jús, do respectivo eommándante...., .. ,,. '.' ''• ...,. ;

...

~·(·O~do ·con~~ier:': .

.. ,

'·

'•,,,"r

.~·

•.,~·.::·:,l,o·•'J

. ;;·.;'N·.; 63>•' ·'·

:,
I

(;Jli:·~,..~::.',.'• .. t::·•.)· . w;
, .. ·i~'· q!!·j.:.
,(1 ·:.:

Ondo convier:
. . . .. . .
.
Art.
Continúa eon vigor ô· art.. 43 da• lei n. 4.242, de
õ ue ,inneit•o de 1921, cujo dispositivo devo ser.e~ecutado na.
vi!l~T),c,ía. da. P!',esontc lei,.}azcndo o poder coml)eLante a1,respectwa nomoacao., 11- CJl~~l fica. nss,çp;urn.d~ p(\rrq,q~os os .~lto.Jto.~
a contar da data das nomeao('ics ,Jdent1cas. de· que· tratá o cl'e"
crcto'legislaliV:o ri.· 3.589, do'.} de ~~e~embr;~, ~e ,.1\H~·: ',',. ·,:
N. G.í

Onclo convier:
'.
~\rt.
Ao~ officiaes do Exfii•cito que scrvil·nm Ua$ Policias 1\filitnrrs nos nnno~ de. 191.5 n 'l9LG, scrt\ •pago o ,solclo.
que ·dei:xm.•am de l'ecehel;, dl1s suas ·patentes, abrindo pn.ra
esse 'fim o Poder Execútivo o~ credil.os necessurios. · · · •· 1

•

<~:~.

..
'
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N. 65

Onde convier:
Art.
O Governo ó nut.orizn.do a adquirir até 5. 000
exemplares. d<t 3' edição do livro «Instrucções detalihadas
" sobro o Ahstamonto c SorLoio ~Ji!Har». de autoria do capit.io
Natha\iel •Ribeiro Ncv~s, ao custo rlc 5~ o volume o conccder111~ como estimulo 11m p1'emio pelo paLriot.ico tra'balbo pu. bhcado, sendo abertos os rr.spcctivos creditas.

.,

N. 66

Onde convier:
Art.. Os vencimentos do apontador e .dos guardas' da .Fabrica de. Cartuchos fi.cam :equiparados aos correspondentes do
,<\.rsenal de Guerra .do Rio 'dr, Janeiro, augmentando-se a
ver~a da necossaria . importunei a e feita ·rectificação neccs. sarJa na respectiya tabella.
N. 67.

Onde convier:
Ar L.
O porteiro 'dâ Escola 1li Jilar, ·cujos vencimentos
·já foram equiparados em leis anteriores .aos do .do Hospital ·Central do Exercito, é-lhe tambem eqúiparado, em honras
c perceberá o auxilio mensal dé 50$ para aluguel de cãsa, a
que tem direito, e.'l!-vi do art. 121 do regulamento approvado
pelo decreto n. 13.574, ·de 30 ..de a:bril de 1919.
.
N .. 68
On~e

convier:
Art.. • «Ficam relevados da prescripcão em que '·porventura tenham incorrido para. o direito no recebi·mento da
.remuneração· de 1. :000$ (um; corrto de réis) ;·.a que se refere
·o art. 10, da lei n. 2.556, · de 26 de setembro de ·1874, as
seguintes .praças: amanuenses de 1" classe, íJ oaquim Paulo
· Telles, João Leite do ·Nascimento, !\larianno 'Leopoldo de
Queir.oz, José ,Bezerra. Wlanderley (I José Lourenço de Lima.;
·ama.nuense de 2' classe, ,,TLllio José do Vali e, e 2' sargento
reformado · Jacintho ,.Feneira · d~ .Silva, ficando· desde ,iá
· aberto· o. necess.arío ei·edito. pará •HJCIJrl'ct· ao pagamooto ·da
remuneração acima referida. l> •
N•.69

I

Onde conviet•:
,
ArL. · O Poder .Executivo mandará pug~~. a partir dó 1 .
do janeil'O de 1920, até. 31 de maio uq ~xerctcto ~o~rent.e aos
funcoionarios e operarws das reparttçoes do MmtsterJO da
Guerra, tacs como os do Colletfio M!Jitar ... Intendencia .qa
Guerra e out.ras, e aos quacs nmdu nao fot abonada a. g·rnttficar)ão qnn ~,. Jlics 9nnc.erleu nos a!'ts. t:!" o 3", da l~.i· nu·. mo!'o 3. uno, do ~ de ..JUJJeu·ll elo 19120, abe!'tos pura esse 11111 os
.-cl.'edi tos· nece~sarios.

.

~

'
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'
N. 70

Onde convier:
..Art. Os funccionarios civis da Directoria Geral de InLendencía da ·Guerra terão as seguintes Jgraduacôes militares:
os ·Primeiros officiaes, do maJor; os segundos officiaes, de ca- ''
pitão; oB terceiros offi.ciaes, de i • tenente; os guardas de armazem, de 2• tenente, e o porteiro, de 1• .tenente, sem que
dahi resulte direito a quaesquer val}tagens pecuniarias ou a
qualqur differenca de ve'nci1Jlentos ..
N. 71

Onde convier:
. · ArL Da· .data desta lei em diante, os operarias, ser. ventes, .i ornaleiros, diaristas c trabalhadores dos Arsenaes
de Guerra e de Marinha do Rio de Janeiro, da (Lntendencia da
Guerra da. ·Capital Federal, da Fabrica de Cartuchos e Artefactos de Guerra e das demais officinas 'e dependencias dos
Ministerios da Guerra e da 1Marinha, .passam a ter vencimentos annuaes, divididos em dous tercos · de ordenado e um
terço de gratifi·caoão, expedindo-se-lhe~ os·. respectivos ti tulos e nomeação, e sondo-lhes . assim . extensivos em. tudo
uuanto lhes forem applicaveis. os direitos, as. garantia.s e ll!l
\.antagéns concedidas no art. 121 da lei n. U42, de 5 dà jaDfl.:ro de 1921, aos da. Imprensa Nacional.
·

N.

72

Onde convier: ·
tArt. 'Os vencimentos 'militares dos of'ficiaes effectivos
do ExNcito e da Armada e ola!lses annexas, da Policm Militar,
e do C'orpo de Bombeiros do Districto Federal pas~!1m a St!l',
dt1 data •desta lei em deante, os seguintes, flcand{) a~~im alteNdn P tnbella da. lei n. 2.290, de 13 .de dezembro tle 1910: ·
Marccnâf ou abnirante, soldo. annual ...........~. ~1:!:000$000
Oratif:cnção. annual . ,.•......••.... , ., .• .,.. . .. . Hi:000$000
. §
Do posto de major ou capitão de corveln, · inalu~ive,
ao G•) .gf'neral de divisão qu viae.-almirante~ os. nfficia~s tt1rão
o.; Vf>ll~~mentos do posto 1mmed1atamente suptril)r, •)unformo
aquella tabeUa.
. ..
· .
.
§... Do posto de capitão; ii!C:lusive; ao de aspirante, c.omo
no projecto.
., '
.,.. .
§ A melhoria de vencimentos estabelei)ida nllst.e arti~r· ·13
paragraphos oomeca a vigorar de i de junho do oorre:1te anno
F.J .estende-se tambem aos officia:es que, por -'qualquer motivo,
tenham sido ·reformados após esta mesma ·data.
·
··
. § O Goverl\O abrirá 09 creditas neceàsarios pelos respect.ivos minister!os.
· ·· ·
·

N. 73

,·,

Onde convier:
. Arl. Fica o Poder Exocuth•o autorizado a conceder aos
Ql!e o requererem, denLro ~~.um nnno,. matricula nos raspe..;
c~n~o~ cur.~o~ das ·Escolas. M1htax.:es, aC!!l' cx-alumnjl!l qua for.am,

•

··

•
\,
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excluidos pot• qualquer disposição do actual J:'egulament.o e
que obtiveram notas de bom aproveitamento r!urante o tempo
cm que frequentaram, as escolas.
N. 74

!

Onde convier:··
Art li:' o Governo autorizado a ordenar· a reversio á
1.\clividadc e aproveitar onde :lor mais conveniente, no quadro
de. amanuenses do Exercito, sem nenhuma vantagem de a.traz~dos, t.odos os amaUCJ!Se~ excluldos por incapacidade phy"swa e que tenham em· mspeccão de saude ~- que foram sub~
meltidos estn anno sido julgadospromptos· para o Rerviço.
N. 75
"
Ondo convi1lr:
· · r· .Art. Fica.m extens1v~s. mas sem direHo a vencimentos
militares nerr. a quaesqucr dil'ferencas de v~ncimentos decorrentes da presente concessão, uos funcr.ionartos c1vis do Ar·
sena! de Guerra do Rio de JaUiliro ns graduacões militares, a
e:o:emplo das concedidas aos funcc'ionarios · dn Secretaria da
Guerra, Directoria de Saude, Intcndencja· .e outras renarticões
deste mesmo ministerio.
•
'.

N•. 76

Ondo ·convi-er:
:Art:
Dentro da respectiva doíacão orr.smentaria vigente, todos os·. actuaes· diaristas, e~tranumerarios, inch.1sive,
da· limpeza e conservação do armamento porta til .do .Arsenal
do Guerra do Rio de Janeiro ficam, da data .:!·esta i'ei em de- .
ante, incorporados na officina· de pt•t>jectis t> for,ia~ do mesmo
arsenal, ,organizando-se para. isso o respectivo quadro.

N.

77

..

Onde con~er :
·•
· Art. O tempo de servico militar será !ambem computado para a concessão de gratificacões addicionaes, quando no
e::í:erciciô de cargos civis, aos cx-officiaes rle terra e mar que
não percebam soldo de reforma e· tenham x:restado sr'lvioo~
de guerra ao tempo de sua actividade militar.
•

•

-N. 78

Onde convier:
Art. Para .a primeira rorm!lcão do quadro .d~ offi.clnes
contadores fica o Governo autorizado a con!leder mscrtpcão
aos sar~ento::; do Exercito, inclusive am:mucnses, ~ue na prcimulgaoão da ,presente lei contarem menos de 3o .armas de
idade.
.
· Paragrapho unico. Aos amnnuenses do ex:tmoto quadro
pp_der.á P. ,Governo permit~it: inscrjpç!l.p nos conour.~o~ para

,

· ·7
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of'!iciaes. cont.ado!'~ti.! que se vierem a reaii~:n·. d~sdc quç. satisfaçam as cond1çoes regulamentares e não seJam matares
do 35 annos.
·
N. 79

Onda convier :
.•o\rl.
lr:cam c::densivus ao cx-ulumno>• do Collegio i\lilltar desta Capital, Benjamin de Oliveira. .Timqueira. ns dis-:
posicões constantes do paragrapho unico dn ar L i • do decreto n. 2. 36Q, do 4 de ,janeiro de -19:!1, coutando antiguidade
áa data de sua primitiva nomeação, sem direito, porém, á per. cepcão dos vencimentos ah·azados.
•
N., 80
Onde convier :
Art. · Aos officiaes mtendentes c con:.aflorcs rlr. Exercito com funcções de pagadorl3ti nos corpos e repãr,ticões militares scrú. abonada, a titulo de quebra,. uma gratificação
mensal de cento e cincoenta mil réis . (150$), correndo essa
despeza por conta dos cofres dos Conselhos .A!dministrativos e
sendo essa. quantia escriptura.da .como . despezá. feita pela
vei·ba de que os me~mos corpos e repartiçõe~ disponham para
custear os seus. servir;os.
·
N. 81

Onde convier:
r · Art Fica relevada a prcscrípção cm que incorreu o
\,\ <lireito do alferes-alumno reformado Genesio de Oliveira Cas~~~ tro, ;afim de que ·possa, perante· o Poder Judiciaria, propôr
; a· ~ccão de ,que trata o art. 13 da lei n. 22i, de .~01 de .. no: 1 vembro de :1:894; e pleitear a annullaciio de sua. ~efl'rma com
. i. as vantagens que lhe competirem.
J·

'

.~: .82

Onde convier :
Art. F~ca relevada a prescripcão cm que incorreu o direito do capitão José Pinto de Souza, afim df?t, que este .possa
pleitear. ,perante .os Poderes Executivo ou Judiciaria a nu!v
. lidado ·dó decreto. que o reformou.
·
.....

N. 83
tnde convier:
Art; :On off,icíaes de 2• 1iil)m cumprehendilos no ar ligo 26, do• decreto ·n. 14. 71L8, do 28 de marco de 1921, receberão vencimentos de seus postos pela verba 8• - Soldos e
..:rlliJficn.cões.ll.US'monto. dessa verba.
. div·ersos servicos.
. .
' Ar.rn
.
'

N•. 84·

Onde convier:
' Ar L.
Aos ex-nlumnoR 'da Escola Militar, de boa con1ducta, que jà goso.ram do anno d'e tolc~ancin. de ,quo t~ata. .o

i

,

..
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arL 13 ,do regulamento desse insLiLulo de ensino, será _facultada nova mat.rkula cm HJ22 c, si isso nãn roais fõr possilvel, em '1923, meclianle a concessão do mais um anno de
tolerancia para a conclusão do cnrso, uma vez que ainda satisfaçam a exigencia da idade, e.stimada em J•r.laoão ao anno
do
curso em que devem ser matriCulados.
i
•
N •. 85

Onde convier:
Art.
Ficam, extensivos aos empregados, operarias diaristas e s·orvontes do Arsenal· de Guerra desta Capital, ,todos
os 'direitos e vantagens, de que gosam os empregados do Laboratorio Chimico PharmaceuUco M,ilitar, excepl.o em relação
ao 'quantmri. dos vencimento~. · ·
.,

.

'

N. 86

Oride cónvier:
Art,.
Os aspiranLes a official qne tiverem um anno.·de.
serviço arregimentado, nesse· posto, .e cujo curso esteja incompleto, Leem permissão para prestar..na primeil·a. quinzena
de fevereiro,, os ex·ames que lhes faltnm para •concluir o curso
da arma a que· per~enoem.
,·
.
.
•

I

,, •'

'

'

·.

' '

N•.. 88

·'·"

Onde convier: ,..
Art. Fiilain ásseguradns ao coronel,graduado do corpo
de pharmaeeuticos tio' .Exercito, Bernardo Flciriano Corrêa de
Brftto, transferido, po~ deilreto -de 31 de dezembro de i 9i~,
do quad~o ordinario para a Q. F:, em virtude de amnistia
de 1895, todas as. vantagens· que 'tiveram os officiaeg de Marinha sujeitos a iguaes · tranBferencias, nos termos do art. i•
do. decreto
n.
·
.
. 3 ..aoo, de'15 de outubro de i'9'1!l.
.
.
'

'

'

'

'

'

N. 89
Onde con'{,ier ~
Art. 10: au:-<ilio ao~ Clnbs Militar o Naval, para ·a. ·conclusão das obras e adaptação dos seus edifícios :í.s exigenci1l.S
dos fes~ejos do Centeuario ·da Independencia a para a.ttender,
em geral, :í.e despezas IJOm as do· preparativos e :í.s de reprc..,
sentacão. será de 600 :000$, repartidamente, sendo entregue :i
directoria .de. cada um desses clubs a quantia de 300 :lo•ooe.
abrindo o Poder Exermtivo os necessarios creditas.
·
1

N. !liO

Onde convier:
'Art.
:os vencimentos dos auxiliares dos auditores de
guerra o de marinha serão do 15 :'000$. dous tercos de ordenado e um teroo de gratificaciío e o Poder Executivo abrirá
para occorrar ao respectivo pagamr.nt.n o;; nccessarios creditas pelos ministerios competente!,
I

'

.
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N:. 91
Onde convier:
Art.
Aos alumnos dos colleglos militares; que terminarem. o curso •este anno, será permiltido fazer os seus . exames finaes no período de 15 de agosto a 1 de s'etembro, de
modo a serem, aquelles que o qu iz·erem, transfridos para a
Escola Militar antes das festas do Centenario da Independen..:
ela. O acto solemne de '!lnlrega d!Í diplomas reallzar-se-ha no
decurso das mesmas festa~.
·
N. il2

Onde convier:
· .:ArL . E' o Poder Executivo . autorizado a abrir, pelos
respectivos ministerios, os necessarios creditas para occorrer
ao pagamento da differenca de vencimentos a que teem direito os quatro 'ministros togados .do Supremo Tribunal Militar, os mmistros do Tribunal de Contas e os representantes do
ministerio publitco junto ao .mesmo tribunal, os quaes estão
equiparados, por lei, aos desemba11gadores da COrte de -Apl)ellaQio.
N; 93 '

,· "'

. · Onde convier : .
. Art.
O Poder Executivo fico. ilUtorizado. a mandar
alterar no Almanack Militm· a eollonacão do 2• tenente da arma de cavallaria, F-rederico Leopoldo da Silva, pondo-o acima
do 2• tent>nte Nelson 'P·almeiro Pinto Dias, em vista de lhe não
haverem sido. applicadas, regular o ·convenientemente, as lct- •
tras do art.. 48 .do regulamimto da Escola Militar, de 19·18,. o
aviso. minist.erial. n. 54, de 17 .de setttmbro dc.'1918,. c o· decreto n. 3,•603, de 11 de' dezembro de:.1918,
..·...
·
.
'

I

'

,,

· N .• 9~

Onde convj~r : . . . . . . . .. . , . . ,
. .. .
IArt.
E' .concedido o auxilio' d·e 5 :()00$ á revista de
assumptos miHtares A Defesa Nacional, publicada no Rio de
Janeiro.
,· · · : ·
N. 95
·-~ · Onde convier:·
. ,Ar L · ... o. Poder Executivo fica, autorizadó ~ abrir, pelos
respectivos ministiirlos, os .creditas 'necessarios para"occorrer
ao rpagarilent.o aos officincs do Exe~qlto,. c da Ma,rinha que
exerceram cargos de cleic!ío rpopular, federnes ou estaduaes,
:Pelo soldo que lhes é devido elo exorcicio financciiro de i 915,
·inclusivo, c dos subsccruentos.
'
•··
'

I

(

>

N. 96

Onde convier:' ·
.
Art.
O Podor Exccutivo·..fica. aut.orizndo a aprovoitar
na vaga do preparador de physica-chimi.ca e historia natural
do Collcgjo 'Mil ito.r desta ·Capital o candidato que: · · •.
··1•; .lá tiVer concurso destas m'àlcrlas r.rcstaao em qual~.
quer estabelecimento federal, ciVil ou m!Ittat'; . · ·

,,
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· 2', fôr portador de títulos scientificos o houver sido distinguido em defesa de these ·
.
.31•; fôr o:Cficial do Exercito, e
4', exercer cargo em virtude do concurso que o habilitou.
§, Esse preparador Lerá as •honras de i; ten~nte.
,

'

.

·N. 97

Onde convier:
Art.
A. ·diaria do. pessoal da Ju'stiça ·JV!ililar ·que tiver
de funccion~~Jr em· conseltos ·fóra da séde da circumscripção
é fixada do modo seguinte: ·para c auditor, 20~; para o i)romotor (!·:o a.dvo_gado, i5$; para o escrivão, i2$, c para o offrclal de JustJca,. '8$000. , ·
·
.....

N. 98

Onde convier:
:Art.
Os officiaes do Exercito ou da Marinha que forem reformados por incapacidade physica e que não tenham
ainda attjngido a idade para reforma compulsaria nos. postos
em quG foram .reformados, poderão reverter ·ao serviço: activo '·
occupando os. seus Jogares na escala no Q•. F. o•t no quadro .
oxtraordinario, como si não tivessem sido reformados, si ·em·
nova. inspecção de saude de Junta Medica Militar forem julgados pr~mptos para o serviço activo, sem direito; entretanto,
aos vencimentos atrazados.
·
·
N. 10i

Onde convier:
·· Art.
Aos operarias e serventes do Ardenal de Guerra
do 'Rio de Janeiro é extensivo o disposto no art. 35· da presente
lei, em beneficio do. pessoal operarià dos Arsenae~ de' Marinha da Republica. sendo. igualmente extensiva e ~ppllcavcl
aos referidos serventes do Arsenal de Guerra do. RIO de Janeiro a gratifica;cão addioional de 20 % sobre o~ respectivos
vencimentos, ostabelecida na observação. '3', á tabella. 3', annexa á lei n.. 240, de. 13 de de1embro de 1894.
Po.ragrapho unico .. Os serventes de que. trata a parte antcri.or .do presente -.artigo gozarão, para todos os offeitos, dos
mesmos direitos e vantagens. inclusive. sobre contas-em. de
tempo do. serviço como aprendizes,. estabelecidos em- favor dos
. operarias e demais empregados . do referido A~senal de
'Guerra.
.·
·

·• .

N. l.02

Onde convier:
-Art.
O Governo fica autorizado a
do Exercito ·c da Armada os alumnos das
conoluirem os cursos no corrente anno e
tenlllam demonstrado rcai aproveitamento

1de 1922.

·'

declarar aspirantes
duas escolas que
que; a seu juizo,
aVó 7 de setembro

:-.

72

. ANNA1l8 DO SENADO

· . O acto solem~ne da declarac~o realizar-Se-'ha .m~quelle di à,
om commemoracao ao Centenar1a da Independencia.
'
§ 1. • O Governo poderá exigir dos referidos alumnós uma
prova especial ou conformar-se com as médias obtidas até
aquella data.
,
,
§ 2 :.• Para os demais a! umnos das duas escolas o Governo
poderá conceder um '[)eriodo de férias do dia. 5· ao ·dia i5 de
setembro do corrente. anno.
· ·
.. .- , .
.
N. 103

..

·

,•.

·' .
·'
·,onde
cónyier:
·
..:
..
~ ArL
Fica o Gov~rno autor!za~o a riJfo~inar o_ tenente. coronel Augusto Ferretra de 'Oltvetra Amor1m, por contar
mais ele 30 annos ele servico do · Commando. Superior da
Guarda Nacional e no Exercito de 2' linha, de accõrdo com
as disposfções geraes do decreto n. 13. O·W, de 29 de rriaio
de;19t8.

·'
··;_.

.

'.

N. 10...

0nde conviei':
,; . · Art. 10 quadro da officina de chapas c cinturões, freids
, ,esporas e estribos do Ar•senal de Guerra do. Rio de Janeiro, é
· constituido, do modo abaixo e fica, por esse modo incorporado
ás officinas do mesmo -arsenal; diminuida de 1 :793$ :i respe'otiva · dotacão orcamenta.ria: ·
1

..

·.

OFFICINAS DE CHAPAS E CIN'l'URCIF.lS, \ETC,

I'
'

,.~

Quantidade - 'Categoria -- Venciment~s ann11.aes
. i operaria. . . .......................... "" .
5:475$000
3 ditos de i • classe.,. • . .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . 9:855$000
'• · ditos de 2• classe. . .. ; .................... :, 11 :680$000 6 ditos de 3' classe;: . ; . :. :. . . . . . . .. . . .. .. . . . 15.:330$000
7 ditos de 4' classe. : . .... ; ......... ~ . . .. . • . . · 15:330$000
10 ditos de 5" classe .. ·................. ·: ....'; . 17 :25(}$000
H ditog de 6• classe ........ ; ........ .' .... .<· .. ' 20:-i40$000.
i de i• classe... ,.............. .'........... ..
i :095$000
i difo de 2•· classe. ·.; ....... ·................ ·
803$000
i ditd de 3" classe. . . . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. .. . · 584$000 ·
· 2 ditós de 4" clasw .. : .. ........ ; . .. .. .. . .. .
365$000·.~~!~·r

'.

98:207$000

N. 105

Accrescente-se onde convier:
Art.. A contar de i de junho des.te' imno cm diante, os
sub-officiaes, inferiores, graduàdos e dem'ais praoas dó Exercito, .do, Armada, do Corpo de .Bombeiros ·e Policia Militar da.
Capit.al Federal passam a percebet• seus vencimentos do accõr~ .
. ·do. com 'os pastoR, categorias, designações, graduações e obser~
vlicües constantes das t:t.bellns sob ns. 1'; II, III, IV, V. e VI;
'

~

/,
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.ficando assim, Jll'•\iurlic;wln n al'Ligo elo orçamento do l\lini'terio dn 'Fazenda. (art. 120: § 4, da proposição), na parte quo
diz rospeito a csl.cs sub-ol'ficiacs, inferiores c praças'
•. § L" Continuam cm vigor todas as disposições .unlcriores
que' não· coillrariam esta lei.
.
·
. .§ 2.• Para execução cln presente lei o Governo abririli,
desde logo, os· necessarios creditos, aos · r'especlivos minillt.crios;

TABELLAS ANNEXAS
TABI!LLA 1 ·.

.:Modificando a tabella a que se refere o art. 28 da lei n. 2.290, de
· · 13 de dezembro de 1910 e qrt. 75 da lei n. 3/J74, de 7 de janeiro
,
de· 1919 e outros

. Os sub~officlaes, radio-telegraphlstas da Armada, amanuenses,
enfermeiros; radio-telegraphlstas · do Exercito, terão os seguintes
vencimentos:
·
\

.

.

: ..

'

rn

'
'

.,

G)

.

I

§

Vencimentos mensaes

I

'

=
=
os

'

I'

.

'

Deslgnaçlles

o

.,o

'C

-

o

'
I'

.

.
~

i

~.

~-

I'

.

'

.

escrevente, iiel,
.. artlflce, caldeireiro, c~r·
r::elro, armeiro, serra·
ro, radlo-telegraphls-

....

11)

-.
!ll

.

•'.:

Exercito •.•....•.., •....•

..·".

.

\

..

..
'

'
.

.

·,

320$

I. .

-l:!

!-·

~

....
160$ 480$ 5:760$000
'

.I

Contra-.mestre, escretente,
fiel, .enfermeiro, arUfice,
caldeireiro, carpln~lro,
armeiro, . serralheiro l ra. dlo-telegraphlsta, mergu... lhador,· machlnlsta, a~xl·. · 'Uar e mecanlco da 4r·mada; amanuense, enfermeJro· e rí!dlo-telegiapblsta do Exercito .••• i,.
..

G)

3o

·c5

o

.

ta, m~r~lbador, mec~nlco ,· en ermelra. e seus •u .
equiparados'. da. Armada; .....
amanuense, ,enfermeiro e ·
. ..
radio· telégrapblata do

.,'

i~

-e=

·rn

'

M~tre~

., . '

.

•'

I

,
\

.I

.,.,
.,

-•.
11)

.
.

N

'

300$

150$ 450$ 5:400$000
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Ob8enaçDes

t. • Pica supprtmlda a gratlficaçlo abonada em virtude da lei
n. 3:990, de 2 de Janeiro de 1920.
·
.
,
·
2.• Aos funccionarlos desta tabella serão fornecidas cadernetas
de contabilidade pelas quaes ajustarã. o contas na fórma da legisla·
ç~o em vigor, tal como já se procede na Armada.
·. .
3.• Os escreventes, fieis, da Armada e amanuenses do Exercito
poderão auxiliar o serviço de contabilidade militar; substituindo os
officlaes aos contadores ou commls.sarlos nos seus Impedimentos •.
4·,• Quando em servko o t~ansporte destes .funccionat~ios
será,. por via marítima, cm primeira classe,, uma .vez .que ·nãó
h1aja segunda; c ·por via terrestre será sempre em. primeira .
elasse. Quando viajarem á custa rpropria gosarão do abati. manto. de 75 o/o nas passagens que lhes forem fornecidas .pelas
estrad~rs do ferro e emprezas fluviaes da:Unilto; e, do,abatimento de .q11e gosar o Governo, quando 'fornecidas. por.· estra,. ·
das de ,ferrll e emprezas JpartictJlares subvencionadas.·· pelo
mesmo Governo.
·
5.• Estes funccionarios teem direito ao accrescimo, de ·· .. ,
Hl % e 15 "'o sobre ·o soldo e· a gratificafio por 10 e :1.·5 annos
de serviço, respectivamente.
,
,
6.• · Os descontos· ·para os hospltaes e enfermarias, s·erão
feitos de accô·rdo cr>m as disposições em vigol', :perdendo a.
metade da gratificaoão.
·
.
.· · :
·
;7•.• O niont epio d~íxado por :estes ftinceionarios, set;á
.calculado sobre os venc1mentos da presente tabella.
·
18.• Estes fÍ.mcCionarios, qúando exercerem commissões
fóra de ~üas·reparti~:i5es, terfib uma diaria fixada pelos respectivos minis.terios.
9." Os amanuenses, enfermeiros e radio-telegrophistas
pertencerão ao quadro de ·sub-o.moiaes, que .fica. :creado · no
Exercito, a exemtP·lo do da· Armada ... :·
.:.....
·,::· ..·
·
:1.0. · Terão estes funccionarios. quando nos .Estados. do
Amazonas, Pwrá, Maranhão, Piáuhy ·.. 1Matto orosso ·. e Goyaz,
uma gratificação addicional de 20
sobro o soldo.e .a gratifieaçiio e quando no Territorio "!lo Aílre;· de·25. %.
· 11. Para os fins exclusivamente de roforma, será e:xten:.
alvo ás 1• o. 2• classes destes ·funcelonar·io~·: o disposto no ar. ·ugo '271 do regulamento que baixou com o .decreto numero
15.238 A, de 3Lde dezembro de 1'921.
,,, . . · , ··
12. :Para sua alimentacãci estes funccionariàs terão di-,
reito a uma etapa fixada na fórma d!i~;dlsposiç!les em. y!gor;·
recebendo o valor CO]'!'espondente · ·n, .mesma quando . desnr~ .
ranchados.
.
. . . / .. ' . ' . . . .· '
13. Quando estes funccionarios 1 forém· em objecto. de·.
ser.vico removidos de um Estado par~· outro :da Uni Ao, ·ser- :
lbes-ha concedido um mez de vencimentos a titulo de ajuda~
de custo, ficando revogada a ~~· obserVIloi1o da lettra B, do de- · .
creto n. 389, de· 1891'.
·
· ,·
·.
•.
·
\. · ·H. Os radio-tclegraphistas da· Armada,; constantes ·da
1 presente tahella são os sargentos doRsa espécialidade. ':Jilll fi, cam pertencendo ao quadro de subfoi'ficiae_s.
.:
.·
'
.

r;.

'
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TABI!LLA 11

,.

Modificando a tabella C, da lei n. 2.290,.de 13 de dezembro de 1910,
e suas observaçaes, a qur. se refere .o art. 25 da. citada lei

. Os inferiores em geral do Exercito,· do Corpo de Marinheiros Nacionaes, do Batalhão Naval. do Corpo de Bombeiros e da Policia Militar da Capital Federitl, terão os seguintes
vencimentos: ·
.··

Vencimentos mensaes

.

.

.

'.8uo

.

.=.,
.,

,o

=
.
o

·-

·~

..

.

I

Sargento:aJudante e seus as-

'

5

=-

~:I
Cll ., .

.,

· Graduações ·.

.,

'Dê
C O!

i

·~

·CII

>

.

1,·

semelhados •.·••••.•.•.••... 266.667
.

133~ 400$000 4:800$000
Primeiro sargento e seus aS•
semelhados Inclusive ar• · ..
'
cblvlsta, Intendente, mea- ·
· tre de m1,1slca, etc .•..• ; .. 240$000 120$000 360.000 4:320$000
.Segundo sargento o seus ss- ..
..
• semelhados inclusive· ·ln·
tendente, arUflce, saude,
veterlnarlo,cornetelro,cla·
rlm, et~ . ..••.••....•...•• 220$000 110$000 330$000 3:960$000
Terceiro sargento e seus as,.
'
·semelhados :Inclusive ln· .. .. '
..
.
tendentel.veterinarlo, sau- . . ..
de,· mus co de I• classe,
.200$000 100$000
;etc ..•·~· í
·~ ~:
~.
. 300$000 3:600$000
I

'

I•

'

'

'

'

1

••••• ;

....

.

•· ••

. Observações

1.' Fica .supprimido o fardamento e o ·quantitativo que
para o mesmo fim gratuitamente -recebem actualmente estes
inferiores, os quaes se fardarão d'ora em -deante â sua pro ..
prla .custa, ficando-lhes assegurado o direito de confeccionarem seus fardamentos nn Intcndencia da Guerra, de 'atlcOrdo
com ·as disposições em vigor; tal qual se procede com os
amanuenses do Exercito.
·
2.• Estes inferiores · quando .presos correccionalmente e
arranchados perderão a etapa que reverterá :lara os cofres
da unidade em que se achar cumprindo o castigo ou á que
lhes fornecer a alimentaciio.
.
·
3.' A reforma destes inferiores serú regulada pelo disposto no art. 27i do regulamento que baixou o decreto numero i5. 238 A, de 3-1 de dezembro de i'92i.
·I

76 ..,

ANN.\mf\ llO SENADO

•

·!1.' São extensivas n c:;l.es infeJ·i,11'CS as dis.posiçõcs contidas nos numeres 1, fi, 5, 6, lo e 12 rins observaoõcs da tabaila n. 1 (sub-offíciaes) . desta lei.
· 5.' üs sargentos ajudantes o os primeiros sargentos em
geral, quando em tempo de paz, terão o armame11Lo por conta
propria e, quando em tempo de guerra, por conta do Go~
verno·.
· ··
.
·
6.' A todos estes inferiores 6 garantido o direito de ser~
virem indeoendentem'ente de engajamento até completarem
25 annos de servioo.
.
.
7.' Fica tambem extensiva a estes inferiores a regalia de
se. !.t•a,iarem civilmente fóra das repart.ioõcs militares ~ quarf.eJs tal qual se procede actualmente ·com os sub-officmcs da
Armada e. os nmanuenses·do Exercito.
8.• Estes inferiore~ nãn poderãn soffrer · rebaixamento
temporario nem definitivo do posto por· faltas disciplinares,
más tão sómcnte de accôrdo cnm o Codigo .•Tudiciar10 Penal
·. ·
. ·
.
Militar. ·
.. 9.' Nenhuma praca do Exercito nn da Al'mada referente
nesta t.abclla receberá grat.ificacõcs além das consi.:;nudas na
presente lei, salvo aos inferiores que tiverem completado ou
vierem n ·completar os. diversos •cursos t.heoricos e praticos
de esnecialidudes taos como: .machinas, submersíveis. e
aviação.
·
10.• Os· primeiros e segundos sargento~ quando estive-c
rem e:~:ercendo as· funcçõe~ de sarg:ento ajudante .e 1" sar~
gentn respectivamente, terão a grat.ificaoão desses postos. .
.. · . 11:' Os sargentos designados para exer~erem as funcçõcs
de. auxiliaJ:es de escript.a, de accôrdo com a lettra f da lei nu~
mero 4'.028, de 1920;l)ertencerão.ao quadro de auxilía~cs ··de
escripta. que será const.ituido .sémen te de sargentos ajudan:-:
tes e primeiros sarg~entos, os quaes serão. e::roluidos dos corpos •
do tropa e inclnidns no rnf1mdn qundrn; medinnte concurso. ·

TABI!LLA IR .. ·

Modificando a tabella D da lei n. 2.290, de tf'de d~~embro
... ,: ... ,.
de·/910
•
·· ·As praças· do, Exercito e da. Armada comprehendidas nesta ·
tabella perceberão os seguhites vencimentos:
•

.

'

-

Vencimentos mensaes

.,o.

'

'
'

Graduaçlles

.g:
'õl:

'i'

,.

'

Ulã
'

o

'

L
!~
E!·
õ·

=

'11)

1'11

'l:iz
ã"'
.-:ã
uc

:I
o

c.,
·~··

:. foo

I'

.

Cabos e seus equiparados com·

..

~[~~::!~~~~ .~~ ~~s!~~~, ~~

•'

.

56$667

28$333

85$
'

1:020$

i

·.•
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. Vencimentos mensaes
·C/)

•

... -..... -"'....
- =.. . .
•o

COI

o

Graduaçl'íes
.

....
"'
u=

o

'C

o

rn

e=
·-c
<.>C

COI

o

!-'

>

o

.

.
, ..
Anspeçada e seus equiparados I
comprehendendo os muslcos
.
'
de 3• classe e marinheiros
de t• .classe."" ••••.••••• e • • • 46$667 23$333
Soldados, marinheiros de 2"
'
: ,classe ...·......·..·.......... ·~. 40$000 20$000
()rur.netes ...........•...•..•• 20$000 . 10$000

70$

840$

.60$
30$

720$
360$

•

. ..

ObservaçiJes

.. '
:.1• L Estas praças terão para .seu sustento uma etapa qu&
será fixada de ·accOrdo com as disposições · que vigorarem •.
2• - Terão estas praças direito ao accrescinio de !O %
c 15 o/o sobre o soldo e a gratificàção quando completarem
10 e 15 annos de serviço. respectivamente. .
. . · ..
3• - 'A reforma defisas praças será de accOrdo com .o.
disposto no art:t> 271, do regulamento baixado com o decreto ·
n. 15.~38 A, de 31 de dezembro ,de 1921.
•· ,
4• ·,__:_ :b'ica supprimida ·a gratificação que percebiam em
·
v.irtude da lei n. 3. 990, ·de 2 de janeiro· de 1920.
·
. ·· 5" -. A's praous que tiverem· completado ou vierem a
.completar os- diversos. cursos theoricos e praticos de especialidades. taes como machinas. submersíveis, aviação, etc..
sorá abonada uma gratificação extraordinaria, cessando, poróm, o pagamento das demais gratiifcaoões que percebem
actualmente sob quaesquer titulos como sejam de engajamento. comportamento, etc.
.
ü" - Terão estas pracas,: quando nos Estados do Amazonas. Pará. Maranhão, Piauhy, l\latto Grosso o Goyaz, uma
· sratificacão addicional de 20 %' sobre o soldo e a gratificação e, quando no 1~erritorio do Acre. de 25 q;,,
.· TABELLA IV

Modifica a tabella de vencimentos em vigor no Corpo de ·Bombeiros"
da Capital Federal

•

As praças comp.rehendidas · nesta tabella passarão a ter os seguintes vencimentos:
'

'

....,·.,..
.,
'

'
. I '

'

~·

t
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.,

-u.,=u

Vencimentos mensaes

•

o

...

8:::1

Graduações .
,-<"

Soldo

.

Gratlficação

·-g~=

Total

Cll

>

Cabo de esquadra e seus asse:.·;,
melhados, comprehenden.. .
do muslcos de 2" cla&!ie .• 105$667 : 53$333 . lGQ$000 . 1:920$
:. : i
·:;··
Bombeiros de t• · classe, ·e
seus assemelhados, com· . . . . . . ..
'· .~ '
'

'"

.,

'•

'

. :).' .. . ,,.
46$666 140$000 : 1:680$
.
'.
8~$QOQ
4Cl$000 120$QOO f:440$
65$566 . 33$334 100$fl00 .· 1:2QO$

~!~~=~::.n.~~. ~~-~~~~~. ~~

. 93$334

Bombeiros de 2• classe e seus
assemelhados •..• , .• ; ; ...
Bo~nbeiro t;ecruta .............
. '.,
' :·

'

...

'

..,

~

~ ~ ..

'

..

Observaçllo unica ·

<·

·• Picam extensivas a estas praças as disposiç!Ses contidas nas
. obaervaçtles de ns. 1e 5 da' tabella V da presente· -lei.
'

' ' I

'

TABI!í.LA V

.

'

. Modificando a tabeUa de vencimentos em vigor na /'oUçía ·Mllttar da
· . .
. .
Capital F_edercil ·
. .
' .... '
. . 'As ,praças comprehendldas nesta tabella· passar!o a ter os se-

:·.
,.·'

guintes vencimentos:
.

·....

.

•''

'

.

.

'

~Vencimentos

.·

..

mellsaeà '

..

o '

-~~

~!11
·u=
' ulll
=1:1

Oraduaçoés
Soldo

.

'

Oratlfi·

caçlo

Total

>

.

.

Cabos e seus assemelhados,·
comprehendendo os musl·
cos i:le 2• classe, etc.:... .106$667 53$333 160$000
Anspeçadas e seus assemelha·
dos,· comprebendendo os
· muslcos de S" classe, cornetilros e clarins, etc.,
etc . ....................... 93$334
80$000

·soldados, .. ,_...•.•.•....•..• ,:,

.··

..

45$666 14S$00fl
40$000 120$000
\

1:92Q$

1:680$
1:440$

••

.....
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•

Obsenaç6es

1··. Estas praças terão para seu sustento uma etapa que será
nxada de accôrdo com as disposições que vigorarem.
· 2•. Terão estas praças direito ao accresclmo de 10 % e 15 %
s\)bre o soldo e a gratificação quando completarem 10 e 15 annos
de serviço respectivamente.
·
.
· 3•. ·A reforma dessas praças 'Será de accôrdo com o disposto
no art. 271 do regulamento baixado com o decreto n. 15.238 A,
de 31 de dezembro de 1921.
4•. Fica supprimlda a gratificação que percebiam em virtude
pa lei n. 3.990, de 2 de janeiro de 1920 •
M

.,TABBLLA VI

Modificando a tabella de vencimentos em vi'goi na Arnitzéta para os
· . · . · . fogulstas extranumerarios, pela seKuinte . . · . . '·•. .,
..

' .

'•·.

'

'·

. ' ..

.

Vl

.

o

·De.slpaçrles -Postos
.

.

o

.

o

cn

I

i5

.'1:1

,,

..

Vencimentos mensaes

'

.

-

J!lo

I

!-o

.

'SfB
li> ai

a=

'Sei
c:~ lã

~

.

Pogulsta extranumerarlo, cabo. 140$000 70$000 210$000 2:520$
Pogwsta extranumerarlo, pri• melra~~ctasse ..•. ~~··. : ........ 126$667 66$333 190$000 2:28a$
Pogulsta ext:anumerarlo, segunda classe ..•... ........... 93$334 46$666 160$000 1:920$
.
Fogulsta extranumerarlo, tercetra clasae ....... ~ . ~ ...•.•. . 861667 ·43$333 131il$000 1:500$
"

..

ObsenaçDU

i•. Terlio estes foguistas para seu sustenta uma etapa que será
fixada de accôrdo com as disposiçl:ies que vigorarem.
· 2•; Terão tamberil estes foguistas quando · nos Estados do
Amazonas, Pará, Maranhão, Piauhy e Matto Orosso, uma gratlfi' açlio addlclonal de 20 % sobre o soldo e a gratificaçiio e quando
no Terrltorio do Acre, 25 %•
·
·

'

\

-·

'.·'·

(

.
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\

..

MINISTERIO DA VIAÇAO • E OBRAS pUBLICAS
N. i

.•\o art. 73 -.Verba 2• -. TiLulo "Material" - Sub-cÓnsignaçfiéo "Transpdrl.c ·dr. col'l'cspondencia c· malas":
·. ,
Aup;mente-se de SOO :000$, para pagamento da differença
l•I1trc' os pre(1os actuaes e os .que tiverem de ser pagos, para
que o. transporte de malas entro as ·localidad'es .servidas, por
linhas regulares de automoveis seja;: obrigatoriamente, exeC.ll ta do por este rapido meio de. transporte. , . ·
' •. :I'
.,'i

N. 2
,'

A' verba ... 2' '

,/

I , •. , ,

...

Correios:

Sub-consignação -· "Serviço Postai·· ein Geral - acereenente-s,c, in · fine:
Para· elevação ele elas~ e àe agencias, de accôrdo com os
Pl'eceitos regulamentares e. com as necessidades do serviço, .
500 : 000$000. .
. .' .
. N •.5
.

Ao art. 73 -

·• .

\

Verba 3.: -. "Telegrapboa":

,,

AugmenLe-se de 150 :ooo$ a importancia da consignação
destinada á "copclusão e construcção de novas linnas", para
a conclusão da linha em construcção, para a cidade. d'e Ja-·
:.tahy, no Estado de Goyaz.

, ..

. . 'N. 6
A' verbá 3' -· Material dos Di~t~ictos .T.elegraphico~ 2 b) ..
Comignaç.ão "Construcção e consolidacão de linhas, .etc .." accreseense-se no · fim: ·inclusiv·e prolongamento das linhas
de l\larianna a Barra Longa, de Ponte. Nova a Villa Rio Casca,
Abre Campo, s: João -de Matipó e Manhuassú, 'cte S.' Domingos do Prata a Alvinopolis, em Minas Geraes - ·elevando-se a
.·. verba material a 950 ;000$000.
· ,.

. 'N. T
'

'
'

.

. :Na verba 3' - .Telegraphos '"'-- .ReconstruCÇão e consoll(JaÇiio das linhas e mul~iphcação dos conductores,· .i.nclus.~ve

,,

.,.'

')
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conservação o custeio da rêdc telegra,phica adquirida ao Rio
Grande do Sul: .
.
Onde se diz - Pessoal, 150:000$, diga-se 359:000$, c
Material, 850 :000$, diga-se 650 :000$000.

N. 8
Vcrba 3" -

Repartição Geral dos 'felegrapbos;
Acuesccnte-sc onde convi"er, a verba 57:104$300 para a
consti·ucção de linhas tclcgraphicas, no Estado de: Alagoas,
em l~m total de 163 ldlomcl.ros, de accôrdo com a .. seguinte
diSCl'Iminação: 23:100$, para a ligação da cidade de Porto
Calvo li de Leopoldina; 11 :572$ para.. a de Porto Calvo a Porto
de Pedras; 7:813$300. para a de Ca!naragibe a S. Miguel dos
à'li!agi•es;: 886$660 para a de. Pão de Assucar a Bello ~onte, e
13:782$400 para a de Traipú ·a Porto Real de Colleglo: passundo pOI' S. Braz.
·
N. 9...

'
Ao art. 73 :.:..-vei•ba
s• (Repartição Geral dos·Telegre~

pIlOS,\ : . '
11ara o fechamento do circuito telegraphico de .Santà Luzia em Goyaz á cidade de BOa Vista, no mesmo : Esta'lio,
!í00:000$000.
.
l
..
(

•

N. HJ

A' verba 6" - Estrada de l<'e1·ro Central do Brlisil: ·
Ao cnvcz. de quatro, diga.~se :· éínco medico!. . ·

•
N. H

.

"•

Accresccntf:-so ua consignação "Pessoal". da ~Estrada de
.Forro Central do Brasil, a ~cguintc: sub-cons1gnacao:
J!:scrcvr.nLcs das diveL·sas divisões, !.116 :920$000. ,
Dimiuua-~u da sub-cousigna~1ão
Diaristas . das diver::as divisões, 1. 004 :040$000.
·
N: '12

A' Hrba ô• .:...; Estrada dtJ Ferro Central do Brasil:
o actual official dn 1." divisüo· (Secretari!ll t].a. Estrada
1le Ferro Centml do Brasil, passa a Ler a denommaçao de subsecretario-geral. · ·
• Is. - :Vol. V.G
6
,

N;; 13

·-~

-,
'

.:

11-· BBTRADA DE F~O OBIJT& DB .MINAs

~slrli(\Ções approvadwJ

POf portaria de "t de outubro~:de 1.917, do · pllSSOal e C~~têrial para o tr·af~o do
trecho da ~t~da de Ferro d8 G9yaz, ineó_rporada á E. F. Oeate de Mi~

:·

P$SOAL·:

-

Primfiira· dwi6ão

- Administração Central :
diréetor . ,. ............................. .
i i,judante da i • divisão ... ,... ·.. , ....... .
i-~

.

-

-

--=-

--.

·_ Pessoal jornaleiro ... , .. ; .-, .......••....

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

27 000$000
U IOO$p_OO

.......... - ..............
'

>

~

~

u:ooot-- ·
1_8;000$

i:;
59:100$

Secretarial

{s'iie~tario ..... :"'.~- .... ;, .:. ; ........ :; .

i primeiro escripturano. , ~. : . .. :, . Y••••

segundos escripturarios .._..•....... :·.
t ·terceiros escripturario!>. ,............ :.
Zauxiliares de t•_ classe .. :-............ .
%

:::Pessoal jornaleirll ......:. ; ....•..•... :.

..........
·i:sõõsõõõ

4:200$000
3:000$000

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

~-·. ·~···

."'
o

~

9:6oosooo

5:100$000
9:600$000
8:400$000
6:000$000

"'t:i

39:000f
6:000$

45:000$ .

Thesoumrla:
i

·.s i

...._....... : . ............. .
do · thesoureiro ....• -. ............ .

~.t.hesoureiro

~fiel

~

.........

;-

..........

fO:S00$000
10:800$000

""
•)

i escrivão
3 pagàdores'··: :· ... ·... ·. .'..... .·: ... ~ ·:.. .. .':
:1 t!lrceiro . escriptura1'io ............•......
:1' áúl:iliar:Jt.·
·(Je 1•.· classe.:
..•.......... '"" .. .
_.,.
: .. ';;_.
6

6

,,..,,;!~;_.;.•

6

6

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

~-

, ~·; ~\Í)oni> pa.):'a {Jueiiras·.: ..... :.. .' ... :..:....:..
·- T

• . - '_. , • ;

' •

f '

,

.. -

• ' .

-

i chefe da contabilidade .............. ~
i iiiáJ.'dá:.Iivi'os · , . ; , •, :: ...:.~.-- ............ .
1' ájúdanté de guarda-livros ............ .

i contador ..... • ,.;.;~.-.;;;i.·.;~ ••••
i ajudante· de· Cônladoriá ..· .. ·;·., . , it'.'• .•.,
i fiscal de contadoria ...........-... ·... .
i encarregado. da. estatistica .............. ·
•o o . . . . . o

5' &eshndós 'csci-iptúrários .............. .

6 terceir'ós ' escripiurariós ............. :.
7 quarf..os · ~script.íii.'ai:-ios':: .•.............. , ..
·

-" _ ·

,

-

!

·

'classo ................. .

dé 2" ''clâssii:. .•.........
·····
I:
·

·

·

·

·

~--~

•·

~ ~ ~.\;~;

.::xr-/~ú~

"!;· ;

; ;

· •

- -

• : _- :

..

t

· 5·= 4ôõ$óóir
4 :soo$oóo'
4:2óbSOOD
3:6!)1)$00!)

3 :OOO$hllO:

2:~oo*O&·
:; .
-~:ttl<•i.!\ô

; PbJiiaí''jorriiltéiró::::
::::.:: ........ ::
, .. .

.I

3:900$

9' :'o'00$00o'

'7;:200I00o
9:000$000
7:200$000
-.. 7 :200$0.00
.9.:000$000

~! ;õg&CS&8·

.

"'cn

"'
·>•
i.._O

--

;ti

-~

~ :~.) ~ ·=

,"'/-

;~; ·1: ·s -J

:<::~

_. ~~:

't'l

..,>
"'"'
·o
o
.

·o

n ::tóoiOOó
~~ ~~~~-~::.\::;:_;

·9 :'oooióóo

-lf:400$00if
10 :800$000'
4:800$000

"'

20-i:600$

>"-

<C

90:0008
-~-~~-~

5,:400$000

Ul

·-

<< :.

. 25 :2001000'
25 :20Qiooo:
12,:0óQ$OI)O:

•••••••••••• o •

i almóxarifÓ'' .'.';:':.:::: ... :: ........... .
:1 agente. comprador;_ ..................... .

6i:500$

...

Almoxarlrado ·e Agencia de Compras
na Capital ·Federal

2 priir)'eiri>s escrjpturarios ............. .
i se~undó 'eséi'ii>lurario. ~ .............. .

'57 :60o$

:·

f2-:1IOOIOOó
I

~

-J;-,L ".$

i:;·; { .

~- • ; ·• ;-. ' ' '. i !

...... ·-· ...

::j: :-:·,~_:f:-:ri~

';;·_-\.'.~·;)

• <• [;_"-

J

• ••• • .• ":'·"::";.a •,_.", ~--~

j

o ..

s· prihleiros eSilriptUrai-ios ............. .

6. auxilia'rel!

..

·.. ··-.. -·
.. . ...

- ! ! i i :..·,. .-''. •\f

~

4 auxiliares 'de t•

8:400$000

:r: ... ,,

·, :• • ii ·co~(abüictade:
'
..
-- ' . . ·~

. .7:200$000
_21'\:2001000
_. 4 :2PI;IIOOO,
-~ 3 :O,I;I()~.I~p~.

.

._

t<>

29-i :600$

t-:>

.....

·:;.-1 :{_,·:·;

: •)i.

~l'!_i~- :<_..,.-~)]·

..,_

Co

2

.;

tero~iros

escripiurarios ........•••...•

i ~arda-arnaazenn·
~ .................... .
- ' -

Pessoal jornalêiro .... ~ ~ .............. .

f

2
3
3
5
4
5
.6

8:400$000
. 3 :000$000

.......... .·- ............

Seuunda divisão'
Trafego:
chefe do trafe~o .• : : : .•. : .• : ..•• ·...•.•
chefes. de secção .de cscriptorio •..••.
6:000$000
primeiros escriptlirariíis. ; ......•....•
5:4ootQoo
4:800$000
sãgiiridos csilriP.tumrios ..•....•.......
Leréeiros escripturarios .•....•........
qúàrtos esci-ipturarios: •...•.•.•.......
t~~881&&8
áuxiliares de f •. classe ....••.•..•••... . 3:000tOQO
classe.~
.auxiliares
.
. . de 2".-.·.
. . •......•..•... 2:400$000

..........

-

....
..
Inspectoria . ao Trafego. Illuminação e
Teleg:rapho
: '-·
3 .h~spéOtores·_ ~ .. ~·· .. ~ -~ .. . ~: .. ~ .. _.. -. . _._-.. -.

___;.----.;._·

ôO

30:~

:~~~&&:m:&

21 :00.0$000
H:4001000
15:0001000
t.l":400$000

__,.-,.,--:.·:.:_'..:.__:_;

-.....--

128:100$

655:200$

Pessoal "jornaleiro ..........•·:.;:: •••••.•••

...........

43:200$000
38:400$000
58:8001000
399:600$000
.66 :0001000
60:000,000
'· ..

'

..

128:1001

m

t:l

o·
m

r;·

5:400$000
4:800$000
. 4:200$000
3:600IOIJO
.3:"'0001000
.2:400$000'

!

~-

1':1

.

agentes de i • classe .......•..••••..•.
agentes de 2" classe.-.......•...•.••.
agentes de 3" classe_ ..••...•.......•..•••
agentes de 4" cla9se ..•..•..•.........
~onferentes de f • cla!Jse .... :...· •••.•.•• ;
conferentes · de 2" classe ....••.••..•••
-

515:700$000

~

'

79:200$

-.;

74:'008

2t :0001.000
t2:000$000

:g;:&81888
_,

.

""'

-\·\ :400$

9:600$000
8:400$000

.

6 sub-inspectores
........ ~. ................
.
.. .
.-.

8
8
H
86
22
25

4:200$000
•• • . • • • •• •

'

'": -

,.......

:

;

_

·._-_ .,,_.
": ·-~·~·~

•

• :

: •• --1

•

742:320$ !:397520$

o

..
1
12
1
2
12
31
3
G

io
12

Inspectoria do movimeJ1to:
ajudante do chefe do trafego ..•..•.
sub-inspectores ··. ~ ; ...••...... ; .•..
desenhista de a• e lasse •.•.. : ..... : •
chefes de trem de 1• · élasse ..•......
chefes de trem de 2• classe ........ .
chefes de trem de a· classe ......... .
lelegraphislas de 1• classe .......• ; .
telegraphistas de 2• classe._., •.. , ..•
telegt•aphistas de a· classe ..... ' •...
telegraphistas ·de 4' classe
. . .........
. .

., __

---~---.

8:400$000

• ...... ~:..;L-.
5!400$000
'4:800$000
4:200$000
5:400$000
4:800$000
4:200$000
3:600$000

;;

;

!4:4001000
i6:800IOOO
·4:200$000
32:400$000
57.:600$000
88:200$000
16:200$000
28':800$000
42:000$ÓOO
43:20()$000
.

Pessoal jorrialeiro ... . _.............. .

Diarias aos chefes de trem qüando

. cn1 ,·iagem . ............... ~ .. .
Addiciouaes de 20 % (zona insalubre)
.'
. .

i

1
1
t

3
2
2
!i
i
1

4

Terceira divisijo
Locomoção:
chefe da locomoção ............... .
c I1cfe da tracção ..... ............. -.. ·. !
engenheiro auxiliar..•... ·....•... ·... ·.
chefe de officinas de classe especiaL •
chefes de off;cinas ........ ·.... ·.. ·..... .
electricistas· ..... -. ............. -.. -.. .- .... .
mestri!s de officlnas ................ .
chefes de depositas .......•......· .... .
fiscal geral da tracção ........ , ...... ..
armazenista. de i • classe ............ .
al'luazenistas de 2• classe .. ·...... ·... .

..........
• .• !' • • • • • - • •

. ... ....
........
'' ..
7:2()0$()()0
~-

~

6:600$000
5:400$000
6:000$000

. ......... .

~:200$000

•

. . .. ·. ' ...... .

21:000$000
10:800$000
. 9:000$008
7:800100(}
21:600$000
ta:200$000
f0:SOO$j)OO
30:000$000
-6:000$001)
4:800$000
16:800$000

UI

&\
3U:OOOI

~

473:820$

"'Is:

o

38:8881
8:000$ .

""
t:1
884~508$

------

2;390:~81000

M

I
li!

""

"'

~

81

1 chefe. de ..secção. de escriplorio .. , , .. .
1 desenhista' de.:f•. classe ....·'.· ......· ..

2 primeiros ésqdptu~:adps ..... ., . ·... , ..•
~ segmidos:: esc'riptl.lrat•fos.·. o' •. ·. ·.. ·. ,, .·. ·..
2 teréeii·o's ·. eset·ipturários......... ·.. -..... ·. ·. ·. ·
..- quin;toi eseript:uraiios o •••• •• •...... ••• ••• •••
5 auxiliare~ de f.• classe ..·.·.·.·.·.·.· .. ·.· ..
s auxiliares., <le; ?~- :clp.sse.•..•.... ;<··· .; •... ~H mach!nistas .• d.e·,1~..classe.· ...·.····.:.:.·.
21 machmislas de· 2~- classe..... "········.·
37 machiriistas · de 3~ classe.............·
57 maeliinistas de .. 4• . classe ........... .

4

· : · · ._,.

'

~

6;000$000
5•40QiOOO
10;800t000

•_!•-.•_t•···;

. . .. . ..... .

I

'

·5:400$000
4·' 6()QJQOO,

.

.

..

;9::~00$00Q:

4:~(){),$000 j

8: :i00$000'
1.4 : 400iQOô.
1.'5 :Ó00$000 .
19 :.200f001}.

3-:~00~Q~,

3 :.OO,P$001),
2:400$000
5"400$000
4:800$000
4:'200$000
3:600,000

.,

75:6óo;o·oo
1oo :8·oo,oo·o· ·

155 : 400~Po'o '
205:200$000.
777 :600f

---.

'::-'

~!

!<('

z.

•.

Pessoal jornaleiro·,.:;. ; : .................... , ....... : ....... . 2.096:715$
86:250$ ......... --.
Diarias aos niaehinistas, quando em viagem .................. .
c\ddicioiiaes' 20 ' .o/o. . {zoiúl'
']nsàlúlil5c)':
: .. .. : ... : . ... :::. : .·. :. :
12:000$ 2.972:565$
..
. . - . . ......
.
.

·Qúai'ia .DiviSiio
. Linha e ediflcios:
· ···· · ··· •
:1. chefe . de linha ....................... .
W· engenheiros residmitcs.·~ .. :. ::::: ~:. · 10':8ootOOO'
8:400$000•
2 ajudantes' de résid!mtes': ... :: : : : . ::
1 désenhistâ ·'chefe::., .. : .. :;:.:::: . :::. · ... ~'; ..:~~-;L: •• '.~~~
t' chefe de ~eé'ção: de escriptói;io'.' .. .'.'.' ...-.. ·...... ..
!' desei1 hist.a 'de· 2•': éiâssrl: '.' .. : ::·.-. :. : ::. · .. :. ..:::=~:·e~~~;~=-.
5:: 4·oosooo·
2 primeiros: escdpfúrarios: : :'; ·. ·.. ·. ·. ·.. ·. ·
12 ~eguridos ·· esc'riptürarios::.- ;;; ~-. :. : : :: .. : · 4': 806t000';
.a.. terceiro~ ; esci·ipturarios'.. :. :: : : : : : : : : . 4:2ootó0o·
2' quai'tós
i>sêrípturarios.:.:
:·:. : ::. .. .'. · :,:1?~~·11:..-::·1·---,...~~.-.
;·o.'·~-,--~,,- ..•.
···1·mr•: .. d-'
·
aux1
e
·
c
aso
e.
:
.
:·
.
·;
.. : . ...... .
1
2:400$000
_4 auxiliares. !ie -2• :clasf!e.·•• ;<·: ••.••••••.•
; :

•

~:

- . j_·

'i_··,-,

21:000$000

1os:ooosooo

t6:800$00ó'
•t: 200$000'

'"'! --~ "(,Ll)~,;

>"

""0

~-

2.972:565$000

o

m'

~
.

--·

"6::ooo$ooo.

·.' :- . l . : '
-

~ 4 :800$000'

1.0':800$000'
9::600$000·

s:4oosboo'
7':2bo$ooo··
a:oooiooo·
9:600$000

\

:-.~~·

/

8 annazenislas de 2' classe .•...... ·~·.
4:200$000
8 mcstres-'ue linha de:f• ólasse,'.~:.-;.:, c 5:400IOOO
6 mesh·es.de
linha'.·!le 2' ,._
classe::
~:·.::· o ·4:sootooo
-· .. --.....
:_ , .. _- .. - ,
·-·
.~

__

33:600$000
:.t3:200tooo·-. ~
76:8001000'- · ' 366:000$ .
-.:

~

Pe~soai·- jornale!roe~:~_.·: .... ;~..~~-:~. ~:-. ~.-~ ..--.- .~: ;_~~~ .•.... ·....... ~-......... -~~- -2-.-6.,..49-:2_9_0_$._·

.\ddicionaes 20 %~ (zorià insàlubre) .. ~:·:·.: ... :~ .... .' ..".........
·--~---:=-~----~:~::·-_----~~·,:-

-,.

-:

40:0001·'3.055:290$

,;

3.055:2901000

Dim·ias: .
-,- - ~ -~ 'c.:~, =~
De ac1~ordo çqm as leis e regulametiLOs em vigor e·cobservailo rigoro- ~..
salilenl!l o disposto no art.~97 ..dã lei n._~_3.232, de 5 de janeiro.

ro

de "'19i7
.....•..
: .....
-:.•.•..
-:. .. ~-.;:,.:,.._-_~~.,;~.-•.•.; .•..• .~ •..•. ; ...... ·- ......... ..
_-,
,.:
-.
-··:-..

""

U1
U1

40:000$

o>•

til

~

.MATERIÀL

~

-.

,:..

Aluguel. de casas para agencias de estações_' e escriptor~os/I~vagem de ~
:de toalhas e. roupas de~ cama, -,~espesas de -prompto paga-.

"'
"-2

1nentO, ··etc . ...... ~ ~ .......--~. ~ ... -. ~ .._.. ~- •.: .•--.. .-.-.. ;: ......... ~-. ·.=-. ~- ••••••. -·

>

60:000$
40:000$.

<· ... ;:, , ; •. ..

JIIUll1ÍUUÇão; energia· eléctrica :'lS. eSf.aCÔéS :e_ Officinas; ..
~·_
Com!Justivcl e~ acquisiçlí9- de ·lenha directamente aos fazendeiros e ; = ·
. ~ indusJriaés situado~ ã margem' das 'lin_hàs da estrad.a. -~ ..... ·.. , 2. 200:000$
o. necessario ·ás divisões desta estradá e: para proseguir. nà. con~ ·
~trucoiio até final do ramaf de Barbaeena .. ; .... ·;.;;: ..... ·; ~1.900:000t 4.200:000.
-

EVENTUABS
-: .

(~

·.-

'-,;.

.

-

Para occórrer ás·· despesas imprevi~tas"diui· qU.atro divisões d~· estrada~
Del'pesa,s -com pessoal_: e rimterial indispensavéi.s á reconst.rucção do .
-_ trecho de F9rmiga a, P~trocini~, da ex-(ID~panhia · Goyaz .••••

. -

8

./

Dotação da \'e"rba: ·...•....•••....•• _••.• .••••.••••_.

..........

til

U)
~
~

78:000t

........... t . .&SO:ooot 5. '180 :oootOOO
.......... ............ . u.'113 :893.000
:•

•

'

~~

21,

'I

88

· ANNAElS DO SEN.'\00

Ns. 14 -· 15

, 'rorba 10", Subconsignacão - .Pessoal:
.
· ·Fica· restabelecido o ·cargo do chefe do Laboràtoriod a
Inspcct.o!'ia Geral ele Illuminacito. ele accôrdo com o ·act.ual l'efl;utamcnto, rJuc;_ baixou r!om o rlecrcto !l· 12.020. de ti rlc abríl
r.1~ 1911>, t.ar. '· pai'a n>·~uas at.J,riblllções.
·
N. i8

Supprima-se o n. 26 do art. 99.
N. 19

·. Supprima-se o art. 59 da proposicl'ío da Camara
Deputados e seus §§ i" e 2•.
·

dos

N.: 21

· Ar I . 7'1:. Accrescenfe-se:

. «Para augmento do material rodante e de tracção e
acquisição de material de linha da Estrada de Ferro ao .Rio.
dn Ouro, ·L OO·O :000$000 .l> • . · • .·
. .:
I

;..;

•

'·...

'

•

'·. N; .22,

:Aoa~t..; 74

- :Aécres)J~nte-~c:
. ··
.· Estrai:la .de Ferro Cratheiís.,.Therezina - ·construcçllo ·do::
trecho entre" Therezina c; Alto :LOngá, 3.500:000$000.
'

.,

•

(~

,.,

•••

'

..

'

••

t

•

'

,:..

N. ·2-l

.

: Ao:art~:79. Rc~ija-:sé seu primeiro período pcia: seguinte. fórma: :
. . , ·. · · .
. .
. . .,: ··• .·
: «0 Gove_rno ficá autórizad<? ·.a contraclar. a construeçllo e
arrendamento com a Companlua ·E. F. :Minas S .. Jeronymo ·
de :um ramal da .ligação da sua linha com a rêde :da Viação
Ferroa •Rio-Grandense, :n~ .ponto.· mais conveniente1 : sltuãdo.
na margem ·esquerda do r10 .Jacuhy e o prol~ngamento de. sua
estrada .de:::r.erro, a partir 'do. actual kilometro ·22, demandando
as ·bacias<. carboniferas e as de ·minerio: de ferro· e outras,
na ·direcção da ·serra: do Hcrval, de accOrdo. com os .. estudos
definitivos e plantas feitas nessa extensão e. approvados pelos
decretos .. ns. 883, de· 30 de maio de. 1892; e 389; de 6 de.
maio de' 1893, tudo no -regímen do decreto n, ·12.478, de 23
de maio de 1917, que autorizou. o contracto de construcçllo da
E. F Tubarão a Araranguá,. gara servir as minas de carvlio
do ·Araranguá, no Estado de ::santa Catbarina, abl.'indo para
r,sse .fim os necessarios ·creditos c emittindo as apolices dentro êlns seguintes condições.
'
Ao n. '39 do ar·!.. 99 :
Accrcscente-sc:. <~ niio podendo ser augmentados para o
'.rhcsouro Federal, nem para os cohsumidores, os onus, taxas
e proços, nem l.ão pouco tpodendo ser alterados, cm prejuízo
do mesmo Thcsouro (l dos consumidores, nerri com dcsvanlag·em pai-a dlcs o modo. a fórm:a <l os ;prazos ·dos pagnmontos,
n supprimam-sc a~ palavr·as: «devendo as I axns ser 1'i~aclas
.

l'm

moeda corrente,.

:1

I•

SESSÃO EM i DE AOOSW DE 1922
'

Onde convier:
Art.
Fica o Poder EXecutivo autorizarln a dar Mvo re- .
guiamento para reorganizar todos os servicns da ·Estr!lda de
Ferro. Central .do· Brasil· e restaurar os. dimitoFe. vantagens ·
instituídas pelo .art. 32,. n. XLIC,: da Ie Ln. 2.356,: de 31 de ·de~
zembro diJ 1910, para todo. o pessoal da mesma ferrovia.: Para
esse fim •mantet•á na nova regulamentação o~: cli.~posithos dos
citados numeras e 11rtigos: da. mencionada lei e do · regula,. .
menta que baixou com o decreto n. 8. 610; du 15 de marco de
·1911, observadas entre ·outras, :necessarias. aos seus ~ervicos,··
as seguintes disposições: ·. , ': · . · ·
' .·:
·
·
·.
I. Ficam .sUbstitúidas . as denominações· ele .· officiaos de
divisão pelas de seéretario de divisão~ passando o secretârio a ·
denominar~se secretario geral e. os· escriptorios a officíites,
com os· v'enéimentos· das tabellas .annexas. ·
· ·
· ·. Il. · :Os. actuaes . quartos secripturàrios · passarão a ter a ·
denominacão e categoria di:derceiros officiaes; c os actuae~
auxiliares de esoripta a. de. amanuenses, 'ficando extincta 'a
t&tegoria de. quartos escriptui·arios .. Os escrP.vimtes de i • e 2".
classes serão auxiliares de escript.a de i • e .2~ classes, com >li\
vencimentos das tabellas .annexas. . . ,
· . · . . ·.
·
IIl.. Os escreventes de 1' classe,. assim como os de ~·
classe que tenham cinco annos .de, servi()os ·prestados á E~-.
trada, passam• desde .iá' a auxiliares de. es1:fipta de 1" 'classe,
indepenílent~ de concurso,·· e os dem~.is. escrevent.r.s constitui- ,
rão, tambem independente de concurso, o nuadro dos auxi- '
liares dé escriptade 2• classe, embora sejani" extrlmumerarios,''
IV. Ao porteiro da. Secretaria será abonada' a ·quantia·
mensal de 150$, para aluguel de casa. .
· · . · . ·
·
V. Os escrivães da Tntendencia e da 'I' besouraria passam·
a cccupn'r .os cargos de chefes. de secção e o~ ajudantPs de. escrivães. os de primeiros offici11,es, com os ycncimeritos dn's
tobellas Jtnnexas.
.
·
·
·. ·
·
VI. Os empregados addidos á cscripta, nas. diversas divisões, passam todos' .para o qlladr~ de auxH!:lres d~ r.sc1~ipta.
de 2• classe;
.
.
· .
· . . ·
VIT. E' creado na 4• Divisão o cargo de· encarre'gado da
úcripturacão do' material, coni os, vencimentos. constimt(ls da
tabella .annex.n ·
·
'· · ·
·
·
cstaoõcs :Ma!'itimà .e S. Diogo,.
VIII. Fic~n1 crcados
cs lagares de encarregados de · rrianobrll.s, r!cvenrlo ser apro- ·.
v~itados .p~ra taes l~gares os 6mpre.g~dós que .ilí dcscll!penham .
e~ses servtcos nas c1tadas estações. .
.
. . ..
TX. Os· empfegados cujas oofu_gol'ias. actualment~ · •. ~ão
guardas de t•, 2' e 3• classes, passarao .a ter as denomma~~oes
de guardas-portão, guardas-rondant.es, guardas dr estncão . c.
snardar-aP'ar~adores,. conforme as ·suas. funccões. .
. .. : . ·
' X; . Os aJudantes ·de compositores pns~:~rão á categorm de
gunrdas~reviRfas. ·
.
·
. · . ,
. ·
. XI. A actual. officina e reparacões do trafego .. e rospcctivo pessonl, cont.inuará · subordinada á 2·• âivisão o . sob. a
dmieoão do empregado qe actualmente a d'irigo..
·
XH .. Os composit.ores e. guardas de armnzem ficam su-.
Jeif os 1\ · fi:m~a dn t.abclla nnnnxa n serão funccionurios tiluladoH.
.
.
.
·XIII. Os conferentes, q'unndo substituírem ps age.nt.es,
t~riío direito no abono· T>ara ~lugnf'l dr ca~n. asgim" como os

·.nas

I ·~ '

I '. ,

·agentes não perderão esse abono, qnanclo Iic~r\Cii~dn~· Dór'~motívo· de molestia. :.,,,·~·.~,, • ·.. '' ·.· ·,::· ... , .. ': ,, · ·:
· ·J
·. X:tv. q,s: encarr:egados de •postos :e est!\CÕes n!l~' cla~sifi.;.: ·
cados "POderao ··,·accurnular ·•a:s '!respectivas'' funccões;. ·rned1ante '
proposta 'do sub:..director• do Trafegó, appt'cvada· p~lo'·dlrector;· •
. . xv.,; ··Ficam: (lreados '.os•:Jogares ··de· !Jilht!teiros· :de estacões· ·
·espeoiaes; •devendo o • respectivo• ;quadro ··ser: constituld~> ·pelos· ·
conferentes 'que já trabalham nasi ·bilheterias, e do~· ·que •de;,
clinarem·•da · promocliío! :a· agente de 3' cla~ee; ··uma ·vez··que·.·
haja: •vaga para c?mpletru: o· quadro,l •quo ':A~~á d~ 30 ·bilhete!'-';
ros, com o~ venCimentos das tabellas ·annexas. • · '• • ,.. . · ·
XVI. . Os encarreg11do,s, de, postos, ou .. o~.tacões .não class!fjcadn~, · qi1e accuníúlcim, fl!I,IC.cõeR, 'será:.' apanapà. ·uJria) ;gta- ..
tl.fJcaclio· mensal de JOOIB, a.,~1tulq de".exce~~Q.çlc. m~·1co... , 1 , .
XVII. Aos empregados. l,ie&JS'Dai:lol!.r pa.m li t,r\lba. har tem:'.·.
porarjamente cm sub'stitiiit;ão,.·. nos.:,~ogó.resJ que .não, . possám ·
''~r . ~íar.iam~n'te)\lt; B!J&S: r.~side.nrfl!-s, · ,ise~á., ,ê,oncédjd!}. : ,úxn,a · .
i(IJaru~ de. se1s mil . réJs ... , .. , ·:•:·.''' ·,, 1. .. ,: , .• , ;,,, ·; . . , • .
Os ,empr,egad,qs &.):'~CCI\.48dOfC1'!,. ,qu~,.f.ISC,81J2em, as, .
rl.'n~as•. terão,, da; renda eventu,at,, por: .elies, a!'rO~'lda,aa ... 20..%
a tltulo de ~,rem10.
· . XIX. l•1cam subshf.tndas. as cat.egoru\~ .,P. ., ~rnnmlna!)õ~
'dr bagageir.os, lli]áf.da~-'~reio~, ,o, gr,\).Xeiros, ne;lll,2: :k,titiis •!.·:
tt•em. gnada~ de, .rem, ~,lqq~JfJca~gres.... , 1, ,, 1, _ • • ,, ,
,XX. F1cám substJtmdas· as actuaes .. denomm~oes .d(;s
coild\tctores. de,,{~ e 2' claSSi!S, ,pelas ,de', c~e~~s .. de 1trem de .1~..
e 2• ·. r.lasseil, e. as dos condu(ltores .de 3~ e 4• ·classes. e dae. dos :
praticante~ adrriitti.dos · at~ HliS, ..,.de :contormida,tle .com a léi
:10 IL2:;o til' Si rlo dezembro de i.920,.',pelas de. ,aju:hntes de

I

I

I

•. xvm.

o

o

.:.

·:

.,,,,, · ·'"''··/·

·.:

•

,•

•

•• •. . . . , ,. . . , , . . .

~•.. 2he1 :~· ·.~:s~e:áu~an~e~· ·.;~f~Úb~6k\r~'' ba~:i~eiró~ · teuio .a .
denr.minaclío. de...fieis.; dtLtr'em de· 3' élasse,. ·, ..fi~ ando · as,~i(n· ·
1

fundida à réSpectíva classe com a dos bagageiros .de, 3~ classe;,.
:. XXU, . Para, os carg(ls de ,ajudantQs:de .tr:tm rl? :,~ d'ri~:::e
sei·iio. np;•.Nr·itado~··os, praticantes 'tte: cónduotor rle tromi,· ~x
tramlll)l•rartos,' que jã' exerciam ·esse "cargo anl i'~ · tla_.plil'ol:~il,- .
cl'i·• rlt• d.-·l1r.cto .n. 3.,454,. de 6 de, .janeiro de ..i9i.'.!. : : ·,: ' · · .
· .·. ~xpr,_. Ps ernprer;radoi! !ios',"trenA e mâchinistP.S •:j:tándo
em servlco nn int.erlot· Otl fóra do Distrlot~'\ Fedêrn1 .. 'perca.:;
b~rão; a~... díar,ias- 1sP.Imintr• :., :S~ para...Qs .. cJ:pfrs· ele trem .· ·a
mar~h,inista de· ~~ .~ 2• cla~se, ~~: para,.qs .. ~.ltJda:n~es .. J!~is e .
. atpp,lul,re~. macbm1sf.as ,de,. 3~. ,1~. e.. 5~ c1D·s~(·~ ... e ~$,.pa~a ...,os,
. shllrdas.'' de trem: ~ormlt.Orlo~ •• ;Íill!'U.I,St~s -~ IL~ hr,~t!c'adqx:e$. ;..
· .. _XXIV.... Os. fe1t.ores de. linha.~. ,telegraph!CRf! pasam ·,a.· ter
a' .d~nom)pacfiÇJ de' rresf.res)le ll~lúis t,elê~raphlcas .. ' ;>·. . :
, .:J{Xy. Os prat.Jcante~ ,ct~ectlvp~ 1 • do •. tele'l'I',!}Dho t~a:q~fe,-,.
r1dos para prnt.!Qanf.cs . de conferntes, poder.ilo ,, rr;v.e;rter .. ao.
quad~o, Of,\, t.eiE!~a:phistas ·~e 5•. :~lasse;: \ltri:(,V~?··; que, i·e:quei.:.
ram ao rl1rcctor. · Os pratiCantes extrnnumernrJOs serão, au:xiliarrR ri e telegrapllisf.as. ou .do .confercnt~s, ·...·. ·, · · '· ··'
XXVI. ·Para os .. cargos .de mostres .i:! e· illuminaclío electr!ca crn car•rcls, guardas fios: de telegrapho,:.~lsina .olectrica, appa:.
npnre.lhos bl.ocks. 'feitorle.s. ·de. ,fm~mns,. ~~ipcr,ín!t:in~cntes rins·
relhos saxqY,. a,luda)'lfc do s_uper.m~enoqlqnle,·... n~mazem~ta;s. mest.rcs de offJclnas r. encarregado rlc montagi:mm, machm1stas de
5• clas~c c de1pais crcados, o.u .que paSS{\ntn ptulados, ,deveruo ser nproveJtados lodos.o~ emp1·cgados ,que Jâ ervcm nesses.
cargos; com as mesmas ou outra d'enominacões.
·
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..;.,JCXVII:;: Nos ·.Jogares de encarregados· l!e' oabine ··serão
npro':eitados (IS o~to :'empregados QUfi' · exerce!)'! e•!n, )uncollo
c· mlll~rquatt,oroabmeiros•de d:l classe. •os quaes sPr!io · promo-.
vidos de. 1·aoc011Cio. com .as.: condi e/los ('estabelecidas no regularnento.que.fOr expedido;::• ·:,:· · 1• • : ... , • • .. • • ···' ••
·· · Para •a co·nstiluiclio 'do' quadro de cabiríei~oa ilii 21'.'c!álisa
serão incluldos 1:ós ·trez-e :!oab'ineiros "de· s• ·classe· e cinco' auxiliares.rde cabineiros •que ·-tenham mais antlguida(J'e. na 'classe•.
· • · !Para .a· ooristitu~êiio 'di) 'qtjact,ro .de cabinêiro(d~ 3~ ·c.Iane
deverlio···ser··aproveitados.
o~ auxiliares de .oab1neiros e os
actuaes ajildil.ntes 1de cabhreiros. · "
· · ...... ,,
., ,:~ .. FjÇajll çon.~lq·erado~, para todos,: os;,etféitos âm~
nl,t!ll!Se~ os .au!li:Illar,es _:,~e depos1tos,,; enoarrel!'aidOI'•. de· esorlpta
e a.lt!dantes 'de encarregados ,de ·esor,Jpta,da· 4",dl:visllo;. com ·os
venc1mento.s da tabe.lla ,anneD. · ... ·, .·.::: . •i''• u::: ·"··
'·· '. 'XXIX."·,Ji'ioam ·;e:rlinotas·:as oategoriu:de,.aprendlzes: de ·4•
e ,as., aJudantes .,d&.. 1•.. e 2~ .cJ.asse•. ,QUe• ,passam. a.· api'enCiizes de
~~.·Qias~e ~;,op~rarioà,,de 4~."1asaa. das resp6Qtivás •dlvJslles:: ·.
, : ..'.,XXX, ..'\; ,pJ1~mooft!:! . . de .aprendizes ·de' :t•· ;ol.asse •das• of!loi.:.
nas. dar-se-ha Immed1atamente para a categoria de operarlo
dG:·~· :l.ll!lfi~e; •.e para ~~sa promooão ~erá computado·. o' .estàA.io e
a compet.enct_a,;adqumdaina. aprendizagem;::,;;·, .. ,,.,,~. •-.:1:. .. ·
1 : • • XXXt.::Fioarn -creados,.osdngares de•:tres aPontadores ·e
sete aiudant.es na .4• Divisão. de\o'endo o qmdro •i!eroioonstf.tu id9: nelas,. cmll11eii'!I~OS ·que ';ÍIÍ trabalham· na turma de pontO
das offioinas.·e•traoollo· "'''"'' "f'' ,.·· ·. . ,.,.·"·' ··::· • •· "' · .•
·.,.: .:,.xxm ..os>foii'Uist~~ •d~· ·1~:~· 2••cl~s~·ii~~'m .oonstituidos de
uma:só•olasse: com·:ai:·diat'ia de•9$· e-oom direito de j>ronio()lio a ma•nhinist. as de 5" classe. . .
. . , .· · •
· ..•; xx~mr•.O:posto·•medico na•!ooomooilii''.(:t• 'd1,vi!il1o)' serã
oon~tifmdo dA't.res.mertloos e tlm 'enoa.rregado de pharmnr.la,
.sendo. aprovAI!Jatlo!FOS· d.otls··medfcrl!i 'e' 1 t:~·<iitléarrégado ·de. ·phar:m'acla1 ttnm"iár;!llerve'm ·naquelle posto·:· ·.•\o:.: • •' ., · •· :: •:·., · ·· •' ·
·•• .· ·• 'XXXfV;: ::Fic.a· ~·~té~rJrll'ti~ 'c()~. ,de ''ei~~~~ ·. in!lo'~tore!l. :~e.
traoolto:rque-r!sArá•:en:nst.ftuldo: peT.o~ ·. D,lMhlp,tAta~ tle .. t•,. class~
nue l:enham pelo menos .nm ~~f9Ctnlo'·<te·~!s.' ~~. !O• a:nnos na
·onndnellllo de milobln'8s; ·"' ,.. • : '· · ··: . '·. · ' '·. .
· • ··
· ''''Paragrapho: urif(lo: ' p~~f.i'(. ris .defere~ ·de~se( lnil~l)ctore~
·auet seri\•·:reltulainenf.ado ·pelo. dlreofi(Jr, dPv~rll.: ffMt)'ar ·o de
pa_rt.icipar.. cnmo peritos _TIM 1!\l!tterlt~~s ,ndm,l.nisfratlvos. Mbre
·ncoli!A111AA·do trens-•ou·maoblnils; .:: ·· : ·. · · .
.
· ::-' • -~~i' "OiHúido •fór..' in!it,nlladâ · dMh\it.lvamérite · t.rac(illci
nlêdtrfea':''devero'' àer':cirgàni~ado '.úrii. déplirtamento . analo~ro 90
'd~ t.ri1JOIJ!íO a' .-vapor:~ com'' -H' qtindrô'' do plissonl' neco~R!Irio ás
fl:tÍil'Pncias do Afll'VÍÇO , C. COJ!l O, A~ VAIÍcf~~ntri~, em 'f.~,a)df.llrfê de
... . 'li911e
. . li C~' ,,..,. :. ";:.· ....,:.~.:' .... . ' "
' .
·r,nn. d' lf'luA8,;
1
_, •: XXX'VI •• Os lútxillare~- f.rr,hmcQs o prnbçant,As t.l'chn.H:os
·rins~nm -~ ciiilst!t.nir 't' cl~o:i~ês .disf.i'nétas .·e . sedo .til.ü lados'. com
:i!l '<ti:iiniilinnMes .de· núxlli'iu'és. f:!Jc~niéosde 1~' c. 2• 'olaAse~: a
MS~ qu~dro ~~v~~ãn .~er in?,nrp~~il~o~ ~~,·.l;l.'!Hlrr.~adoii, qun telihtlni" 'n rlen~tm!nacilo r'! c' n ]ttr'lanf.os de cnmpn. qu r pn~sam a
n.uxiliili;es t.ei)linicÔ~ de .'2•· élaf;Re;. dád'o. 'prrfrrencin :1ns .fluo
f,ilnhitm r,lmhr.ch'norif.os,' t.ecbni~<os. '····. ·: .. . ·, · , • .
· · ,·XX'X.Vrr.. \o\Ds:·ornbra.g-odn~ incumhido.s do nronnr~. rln scrviCPR 'qn p~r(l~i\~' dobrndns .na, Cnnt.n.dnru\ c Coni.Rbt!Hln~e. é
')l'nrnnf.idn 'li'. grat!fi!lilCão m·cnsnl ele 1(){)$ Q. permnnente,. aMm
de seus vencirn'entos.
·
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XXXV:LII. Será de accesso ao sempregados da a• divisão o
cargo de contador.. e -chefe de EstaUstica;.
.. ' · •· ··· '·
XXXIX. Ficam creados 14 inspectores de ·servi~os nas es.tacões, sendo s.ete do. trafego (2". divisão);. e ·sete· ·da · Oontabihda.do (3• divisão), para fiscalizacão .das . rendas , e• deinaia
l!ervicos das estações, que serão .. exercidos em. com missão, e
subordinados. aos sub-intijlectores>da ,2• ·6 a• divisões; . .
· · N~ proyimen~o dessas designações .. poderã9 .ser aproveiLados os actu11es. mspectores, o completadp o quadro com empregados da :a• djvisão, _obedecendo-se o cr\terio _da ,escolha
de um fu!WOJonarw de cada uma dessas divisões,.. no. caso ·de
vaccanoia.
.
.
.
. ·.... '. · .. .- , · ·;;·:· ··., ..
.•·. Essas •comm1ssões s·erão: remunex:adas com uma.: gratJfJcacão·.·de ·300$i>mensaes, ·além '·dos' ·vencimentos quÇ perceberoem; 'l indicadas pe.Jos :respectivos'chefes ..:.. · . ·.· . .. , . . ·.·.
. XL. Em cada divisão, de ·accórdo com as instrucções do
Ministerio ·da ·Fazenda: sobre as ·:pres·tações: das oontas 'das. es~
tradas de ferro·da 1União; haverá• um 'encarregado 'da' escriptà',
com o- titulo de· ·ajudante• de guaroa-Jivros; incumbido. de fornecer, :i ContabHida.dc '•os· :dá dos· necessarios:• para a escripta
geral · · ·
· · '· ·.· • · . · ·.· · · " ' .. ,, .. ,_. · · ·
· o' ·, Paragrapho ·unico. ·Ess~ 'Jogares serão providOs· por em~
pregados da estrada que: tenham aptidões' •precisas ·e' t.el'ãó ·o~
vcnciU}entos·-. equ.ivnl:enteR ao ··aJudante ··de •gtuivda-!iV.ró~ da
Contabilidade.
· ·' · . . ·. '·: ,. · · ·· · • ·· · ·
. , . XLI. O1 provimento· 'dos .Jogares .na• primeil1a.· Clltàgoria de
titulados será sempre feito mediante coricurso,:•ainda quando
se trate de, cargos technicos-; ·Para as nomeações .terão· sempre preferencia: ·os empregados da :estrada;" quando· approvados.
'
,., ,. /·.~.:~r:\~···.·: .. :·
·''
, · XLIL .Os concursos. serão .realizados, anuualmente · de accô~do com à.s ,inst~ucções- que. forem orga:nizadas pelo director.
.. .· XLIIL. Na .execução•. da p,resente lei,·. salvo ·os· casos· nella
especificados, não poderão•, .s.er , 81Proveitados. ·ou: tramferidos
para os.. diversos. quadros do peascial 1 titulado· ·empreg~~~dos de
:outras , categorias ,ou. divisões, . nem .admittidas ;pessoas ··estra•.
nhas. ao.pessoa!,.da,estrada.:.,.
· · ~IV. Os aotuaes praticantes. de . confenentes, conductorcs e te!egraphi~tas ,q.ue..já tenham sido appl'Pva<1os, em. exame
de habilitaoão ·ficam isentos :de ,quaesquer .outras provas para
futuras promoções.: ... , , .. ·· , , ... · :. . . . ·.· . · .. ··. •·
·. XLV. Os encarregados da., arrooadação, · escala, · einpreS'&dos, da imJ!~essão. de· bilhetes; .linqtypia e .revisão •de·iprovas ·
Rerão aproveitados :ois que .actual~erite occupam .esses ..logares.
· · XLVI.. Os· impresso•res de .bilhetes serão .os . que servem )
como ajudantes de impressor. . .· ' . . . .. . '
·' •' ,,
XLVII.- Os candidatos a Jogares nos qua•es. seja preciso o
conhecimento ou.,percepção .. de signaes, não póderão ser nomeados.. ainda que .. appro;vaidOS Bill COtlOUrSO, Si não provarem,
po,r documento. passa4o.;por. profissional, que ·não .tecm·,.defeitos em seus o~gãq~ y1suaes .. , .
, ......· . · , ....
· .XLVUI. O pro:v1mento doslogares que vagarem dar-se-ha
scinpre por accesso . ,dos cargos immediatamente inferiores nos
quadros das divisões em que se .verific·ar a vaga c .isso dentro
rlo prazo max-imo de 30. dias, C(intndos da dat.a dn' '(aCI'a·neia dO
cargo .. Nc~se prov.iment.o será, ·o~servada inva:lli.ayclmento a
rcs:rn scgumto: metade. por ant.Jgn1dado de ;ndm1ssíto na classP.
r mr.tnrl,, por merecimento.
,, . ·
.. ; :
1
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XLIX. Uonstituirú merecimen~o para a'sr prbmoci5es nas
-'diversas clasàes· o"·coneurso que os empregados·'tenham pre-

~·Stado~·

·J./ • ·.;·,

;~

~

,

~

. •

· · ....

, '·

,.:,;

,;

~-

.

macqinis~as .. que t~nham .c'onhe~inientó. élà' nomenclatura 'e construcclío · das locomotivas e · salDam reparai-as,
devem. ter preferencia' nas. promqções- por, mérécimentó; ·. LI .. Só~~nt~ "9m', cas9: _de prdni;ocão. pOr· nier~ciinento deverá ser .ex1g1do .do~;prahcantes, conferentes .e agentes··o exame pratico de telegj:'aphia:. ·... ..· :, .. · · · . : ,:
-__ · ·
.- · LII. :os;,servent:és :cte' 1•. _elas~ .terão' direito ,ao .acc.esso. nas
,vagas .. 4e ...Ci_pl;ltinilos, .obseTVados -. sempre 99 )dispositivos ..• Q118
regulam .as .promoções ...,_ _ . _·
- _. . ,
_ .,, ,
~III. .os I empregadOs -poderão aposeritar~se, desde .que
_.fique. pro:va~a -s11.a, in~alidez1 .,cpm,. todo o ·.ordenado, quando
contarem 25 --annos de ,effect1vo. serviço, _e com ..todos os vencimentos qriândo cônta:rern 30 annos. -Aos' em-p'regadcis sujeitos. a tr.abalhó :diurno· e nocturnO será contado, para os effeif,os_'da apóseritad_9,ri~;.,o, tempo .desse trabalho com o accrescimo de um terc·o, ass1m como tambem será. contado o tempo de
serviço ..prestado aos ,Estados. e União, sendo o interstício para ·as aposimtaéloriàs de um annó tão l'lómente. · · - - LIY ..Todo o pessoal sujeito á remoção ter.á direito a uma
ajuda de 'custo' correspondente á metade dos vencim~ritos de
um rnez, quando a' remoção ·se. der em .caracter definitivo on
por prazo .inferiot• a 3ü dias,.- .devendo .O. !ijllpregado removido
cumprir ·a· ·o-rdem .no, prazo ma:x:irno, de- sete .dias,., a' contar da
data da sua. notificação ..A família dó remóvido terá· direito
.ao .transporte grâtuito. das suas passagens e bagagens.
·
, .. :LV. :'-A ,:gratificação addicionàl. será. calculada . sobre . p
tempo de' serviço, descontadas as !altas. O tempo será contado a partir .do ,dia)mmediato ao em que o. -funccionario ou
.ope-rario houver. cornpletadp. o. prazo para o: direito'. ao .addiCional correspondente •. ,: : ,
.
. , . . ..
LVI. .As diarias.: deis· jornaleiros .que estiverem sújeitos 'á
J,>restacâo de fianoa não poderão ser inferiores a .7$000.
' ' _· LVII. -O .expediente dos e-scriptorios. das diversas divisões
será das i'IHI2 ás 16 noras, em todos os dias: do. anno, excepto
aos domingos e ~eriados •· Em caso de necessidade, poderá ~Ser
pr~rogada. pelo. d1rec~or: a: hora ~o •enc_!l'famento.do: expediente,
.. ::,rPel,o d1a •em. que, t1ver hay!do ·p~orogaoão de exepedient~,
p_or ,rna.1s ,do uma -hora, os funcmonar10s •,per~eberão-,uma· grat1.
fwacão c.orrespondente- ·a um teroo .. do venmmento 'total. ,
, .. LVIIL, Para os. df,lmais sei'\'.iços.:ás horas- de· trabalho se1 .rão .. tixadas _pelos.,-regulameptos c instrucções ,,especiaes, que
fo1•em expedidas pelos.~ub..,dlre>ctores de divisões .. ccim a, approvacão do director, não podendo exceder de oito horas por dia,
ou ,48. horas, por .semana. devendo ser pago. como extra_ordina~~.io, na proporção; qc t~ll! -terco 'das di.arias _qualquer excc8so de
tempo de trabalho -cx181Jdo pelo serv1ço. , ' ., -. , .
, '' . LIX;. As -faltas meramente. discipliuares, •commcttidas p1Jr
empregados, não constituindo crime definido na. Iegislacão. vi- ·
Jii·ente, serão punidas, segundo a gravidado. do .caso e, depois
do julgllmento;,definitivo e,final proferido no respetivo.· pro·ces~o. pelá .autotidadc ilicumbida da applicaoão da poua, pelo
modq· ,~egu1pto: . : _.
·
. ·'· I, ·-advertenoia;
. · II, ·roprehensão;
··
· .. UI,, suspensão ·até Hi dias,· n~ maximp·;
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LV dem's
ã-- · · •.;1~1 . ·· . ,,!· ,
. lS.u,'
:>'1:,
··.···'·•H 1 'j',1 •.'
.:.1• J;u\.: '() dlreétor' :Jioderá ápplióax; ·llS;~pen,al)d~des s,up!a );n~
dicadas a· qualquer funccioriarlo, ·excepto a· de · demissuq,~. ao
- de ;rn1ms
. . . t ro. ,.... ,,..· .... · · .. ,......... , · . : '
dc nomeacao,.
· . '; .. LXI;.. Os; 'su)?~dirootores' 'pqderã~ :. ap'p_licar: :~ps. seus sub,ol';
dmados, a,s .:pt~nas de. adrve'):'tencla, repreben~lio c, suspe~s~o ate
. .oito 'dias ~: ·os;.demais,-·cbotes,;at~ tr.~s ·ar~~·;.:,.·:.\-.: . ·
_. , :r:.~; ·~~ra ps·! ~ogârcs' d_e ,inspect.o.r~.s,,de-.ll~~~s · .telegra.phiCas ·serllo'' aprove1tados os· ·autuaes .1nspector.et~~ Ali vagas
que. se :v.erif.icarllm., de .Jn~pec.tQres·.do: Tínl)~~ t.~legraphicas 'sc_rão preenchidas ·sempre •por' accesso dentro. do: respectivo qua. dro. Os''cargos''de' mspectôres 'dê trem setio' ··~ercldo's'· ·em
commissão em igualdade de condições ao~·: inspector~s:,',!le :'<'~
,tacõ,es (2' divls!o).. ''·'··, .'':·· '.:: ..... ,~·; ·'·'''!~·'''' ,''.'.:::·· ..
'' · ··IJXIfi~ A'diarw. dos mspectpres'·'e'ma!s empregados ·de
fiscalizaçãO nó serviço· do' ·interior 'será: 'de i0$000. ·. ,·; ,. ···: ·
. LXIV. Pára" o effeito'. da ·contligeni· ::cte •tempo · liquido· de
se~viçO' ser[o contados os dhià ' eni' ,que. 'o'S:' em~regãdos aguar_deni ordens ·.em: servi~os · d~ )r~mpti.dõ~s rpa~a,'.'a: sllb~t!luiçi\u
de··empregados •effect!Vos:' .. ,., .. " . .·: ·· · · · '. ·· · · ·. · ·
·LXV;· Nó oaso-·'de inquol'itos oriundos· de acc1dentes ·ou
:. de qua~squer ·irregularidades;' ·o .funccionârib ' indicado : como
responsavàl 'terá' o >direito 'de! ·acompanhar· 'as' ,phases ' do iuqueri~l) ., ii.'· que ... re_s!lond~r; · J:l~dendo Jaz_ e~-se ·. r~pfé~el!-_~ar .~iit•
P.~ssoa·de Bl,la;:escolhn{sl :l,ss.tm o. pref~rtr .. , ':.:':· · :.'·:· ·'
: · · LXVI';· Aos ·funco10nar10s" contribumtes· (lo, ·montepto, derverá ser' oobrad.a .a· differenóá. de joia e. ;meli~alida_de;· c_or~8.
.p~mdente aos· ··vencimentos ' ·das. tabelliis ' annexas; ·. .· ·. ·:,
. .LXVH; ·' 08 aposentad~s · ou·perision'i'~tas·Jerlo, ii!IUàlmante
direito ao passe com abat1mento de,15 % e •as·pessoas de sua
:família eom··50· o/o. ··'''· · '· . ; . · · .· ,... '', '· : · ... · · · ·· ', ·•
'·': .· :LXVIID:' •Aos operario.s·'~a"Esttaiia',:s~r'o 'abóiiad~s, ~s;'~ia~
r1as constantenla.s ·tabellas· anneus' e 'às· :referidas d1artas ·. nãn
poderão ser reduzidas sinão em virtude de"'ailto·. '!e\idslnti'vo',.
•. . LXIX,' I As ordens expedidas' ii elo' direótoi,' :e: sub-.directore~
serão. transmittidas.' ao. pessoal; ou: répetidas~ ·por· intermedio
do Boletiiifda,Eiti'ada 'de 'Ferro Ciintrm 'do'~Brasil, 'que' .fallá
blicao_5'ó" (Julnz_ enal ou .- semanalmente;', ó9.~<!rme_. . ·a n_ ace~sí~
dade ·do ·serviço· · · · ··· · '-' · , , ' · · · · .. ': .-· · · • .....
',' §,.t,o o' bóle~lfu' ficará· a .·cargo· 'dê tim''funbéi'otiaricr d&' 'Es~ ·
trada,• de ·livre n:om811t;lo'do"director ·e pasl!ari'a.l'serV.ir junto
ao secretario• geral; •percebendo;' além' 'dos· '•: seus · vencimentos, 1
uma ~atifiolícAo''níensal>de:'i'50$000;' .~:r·•l·.·· · : · •' ' .. '·'::::. ·. ·
· § :2;•:0' Boletim;• no •:primeiro mez de· cada' 'atino' publicará
o· resumo· <Cem, minU:oio8os •indiiles ·de' necessaria dÍstribuiç!o
da materia das••ordens·"transmittidR~;· de ·caracter permanente,
'durante o··anno'-'anterior•-. ... .-......,, "''"' ··· ...... F .,.,, .. ,.,,, .. ,. ·:: .. ··:
.':LXX; ·Os ·operarios' iórnaleiros~"diaristas ·e ·tràbalhàdore5
pertencentes aos··quadrDs· das·· diversas ·divisões' :·da: .Estrada,
gosar!í.o de .todos os direitos: e 'vanta·gens, inclus~ve de· ~posen:..
~adoria, 'gratifleaó!Q' :addiclonal;' 'liceri~a, e férias,· de''. que já
gosarem! ·ou' vierem''& •gosar ·'os fliriolllonarios ·'(li.t · empre~iios
.Utullidos da•·mel!ma,·'estrlldàJ ,,.,, .\'. ·. ,··~'·.'~ '!'''! •J:~·.· . . ·,: •. ,...
· .,, : § ·t•• Além ·dieso;rdentro. de'·90.'dh~s,' 1 ii6Iitado~ 1 d&.:•jjro'mul.:.
gaoão desta:: lei;·· o· Governo· regulart'ielitara'• Calxá -'do ' Pensões; .
instituída no n. 20, do art. 32, n. XI:II, da lei 'n.t: 2'.356;· de
1910, e art. 89 do r!l'guJamento que baixou: oom.-o,decreto numero 8. 6'1·0, de 15 de marco de i 911., modelando·)& . r.espectiva
.o.rganizacão do segur<J .mutuo entt·e,.. os•. pperar.ios;·-jo;rnalei~os1
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diaris,Las e..trabalhadoras do. Estado o uelle instituindo uma
s~cão .denominada. Caixa.de .Empre~timoe ... ·.il · ·. ~.: . • . .
1
•• ,
()s juros dos ·!l,mprestlmos nunca poderao. ser :·superJOtlCS
.. a i2. %·ao annQ. :. . .
. . . · ,, ... , ., .. ·.. :···: · "·
<. ·: N~s· OB!>OS 'de· ~cctdente. e111 ,serviço,·. appli<car,.sc.,..hiiô' as
· 8!1J.anhaa e dispositivos· do n. I, das bases .. oonstantes ~do artigo 32, n. XLII, da lei n. 2. a56, de i!HO, e art. 81, do dc·croto n. 8.610, de 15 de marco de i91:1..
~ LXXI. D~ntr,o ;de .llOcrdias, :cantados 1$\'àiltli da promulgacao desta _lei, deverã.o ,ser .orsaniz,adosc. os regulamentos, os
queas serao acompanhados· i:los qu'iú:lros do pessoa.! jornaleiro
para a approvacão do' MinisLerio da Viação.
.., :. ..-.
11
' :· :···. 'BX?CII. Os empregados, que arl:·ee~d~r.eiri diilheirP·.ou: ti:ve•l·;·e~ obJ~eLos ou v~lores sob.sua·guarda,·p~!lstar~o uma. fiança
:correspoíidenle
a ·1mportanc1a"la· sua: ·responsalnlidade
sendo:
,(l<.
~
f, ~
i~) /tbes,our~iro .............. : ...................... :·fio::o00$0~0
) pagadoJ ,. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 50.000$000
c) mtendente ................ , ... , ..... , . • . . . . 40:000$000
' '" .. ·....
' ,',;·
.·. ..
' -,.•, •.........
.' _,
d) Sub
.. -Pagado).·'.',,,·
-.... '20 :000$0 oo
, .e l.~ ,fjClS, -do thesgureir:o , c pag11dor ...•..... , .. : . .·10 :000$000 Jl . . ,a.JY,dante do ~ntende~~~~~··"ri•··•···· ..•. '. ,,•.;;;,:.,... ::10:000$000
,;o:J..,,agentes espeé1aes e encarregados:·:dai · arreca.: .:.'• . ·: ...,. :
· -~ ·.:·ctaoão .·.·:.:::;:·.:::.:,.,, ..:: .... ·,·, .....
iO:ooosooo
:~) )}eis, da inte~dencia ._ ..., . ; , ...... , ..,.• : :.: .... : , . 5:;000$000
· ~), . ~~dante. do encarreg!ldo d.o: deposito,,_,,,'!; ..•. , ! , 5 :000$000.
J) .armazemstas · .. ,........:.;.:., .. ·....... :·.•. ~ ;,, .. ,., : 5:000$000
'.t.:L,.fieis. recebedores '.e de armazem;,, ,,. , 0 ,
I;' ,5:000$000
'
l) agentes de i •; 2• e a• ·classes e ·bilheiteiros.. . 5·:000$000
.,TI'f}, c~ef~s. de trem de· i • e 2• classes ........• ; . 5 :000$000
· n) · arch1v1stas ...... .".......... ·_. ... ,, ......... ,. .
3 :000$000
o) ajudantes de 'trem dé 1•, 2• e a• cl.asses •.. ;·. , ·. 2:000$000
,;pf~:~OJ.lfe'rentes c' ajudantes .... • ;;,: .....•.•... ,,, .2!000$000
,,q) f1e1s de trem de 1", 2" .e .3" classes ..........! .. · · 2:000$000
~).: au1mares do trem e fieis. . • . . . . . . . ... . . ... .
1 :000$000
s) ·auxiliares . de conferentes, éompositores · e
guardas de_ armazem .......••. ...:,,...... 1 :000$000
I
c~ ' '.
'. . ' · '. ~- · ·- • •'. \ '
Para outros· cargos, que estejam sujeitos a fiança, como
. sejam: os de guardà .rondantes,. de ·revistas, ·ap~&rtadores, :de
''!)Ortão;: as fi ancas. serão· fixadas pel{) director.. .. :, .: 'I
· •.,::LXXIII. São .extensivas o .applicaveis .aos ·addidos. de ~gual
•ca~goria ; ou cargos . equivalentes,. as· tabellaS ·abaixo> :,os jnspectores•.Jaddi.dos terão .a categoria;: as vantagens:·o os vencimentos 'de ajudantes dos ·quadros; cargos que J.he' são equi''Valentes;!·. . . . . . .. ·:~ . ' ..
. ...,.. ··. ··•
'-'''' 'LXXIV. Os armazenistas··crue não residem em ·proprio da
:estràda terão direito ao .abono'-de uma. quantia para aluguel
de' casa;· segundo. a. importancia do· ca11go e .cta· looalidade,, ficando obrigados a residirem. tanto· qu-anto passivei, prox1mo
á ~estrada:
·..
···
Ao· arma~,enista. ·qu·e· serve ·como· encarregado do deposito
'de•material da a~ divisã{l ·será abonada a ·quantia•:.cte 150$000
para' aluguel de oasa, .por não re!Jid)r em proprio dá •Estrada.
LXXV. Os cargos de inspecLoi:•es de linha e apparelhos se~
rão preenchidos por telegxapliistas~chefes, de i' ou 2• classe,
de ro~onhecida oompetencia, a juizo do chore do telegrapho e
tenliam, pelo· l!lenos, 10 .annos de ser,VlOO .serli~ cons~r
yados ··os·' teleprap,\list.as ·que Já exercem esS'eS callgds •. · ·
:
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LXXVI ... Os vencimentos, caf.egorias e· quadros. ·dei '.pfls~

.·.

soai da EsLrada de Ferro Central do Brasil· serão·. os constan~

.. tes da tabetla abaixo, ficando cxtincto "o augmento . proviso~
rio concedido ao pessoal lituln.do .c jornaleiro,' eni virtude da
lei· ·n•.- 3, 990,• do 2· de· .i anciro de I 920, 'nO: impcirlancia . .total .

·de 11.1S3.:0S0$000;
. I

'

·

.. ·

·

·

·

,· ' . '

·'I

.

'

'

,;· ESTR.\i)A DE FERRO CENTRAL DO BRASIL' :
• '·' · ·
1

1

'

0

'I

·: ·:·:·
f

Administração'

•

0

I

)

.. ,

·

"

j I

.,·,..

·cmit1•al·~
I

•J

I

'

• '36: 000$000
.·' ..~O.:S00$000
.. · .iS: 000$000
5:400$000
. ''4 :800$000

'. · ' · · ·' I''·, ' ';:
· ·l'l·iuwira Divisão (Sec·l•etaria) . .
•···. 'i·. ,:-;
"Ub - ú'1rec'lor. .·· ·.·...... ·.....·• .:·:::
. . .:·;. ... . .'.. . . . . . .. .r '
~~:.·'

I

•

'

•

•••

•

•

•

.

•

'I;,·;:'

O O o

t

O'

....

.

,

. .I

,

; . 36.:000$000
7:200$000
4:8001!1000
4 :sool!looo

••

· Thesoitraria e. Pàgadoria ·
......... · ....•......... :....•

i Lllosour~iro
'i .pagador ... ~. •I• ••.••• ·.••• .- ••••••.•.••• ~ ••••
.1_ .sub-pagador ... :. ........ ~ .•......... : . .•
, i chefe·. de. secçao ... · • ................ ; ..
r; fieis da ,pagadoria, a 9:600$ ••••...•...
7 fieis da ·thesouraria, a 9:600$ ......... .
2 primeiros officiaes, a 9 :600$, ....... ..
2 segundos offi~ia.es, a 8:400$. ,,,:, .... , .; .
.. 2. t\\t'ceiros officiaes, a 6 :QOO$ ............. .
6 · amanuenses, a 5 : 400$ .•..•...... · · •.•..
5 auxilíat•es do escripta de 1• classe, a
5

au:xili~~~~Ol!l do .c~ci·lp~ •. ct~/z;. ~iâssc:.. Ô.

30:000$000
l:S00$000
15:600$000
'24:000$000
. 19:200$000
. i6 :SO_Q$000
24:000$000
/13 : 200$000
.
..
21:600$000

O o O o,o o o'oO O O o't o o
I

•,,.I

.. ,,

•

·.· 1. auxiliar de. gabinete, .gratificação .. ; ·...•
1 secretario de. divisão .. '; ·. ;; ............•
.•.. 2. •chefes de seccão,·a·12:000$ .... ;.; .....
9 · '!Jl'ln18ll'OS
. . •
.
· ...,
Off'
. ICIRCS,
a 9 :600$ ...... , ... .
:. <12 · SQb"Un.dos .officiaes, a· ·s :t100$ ..... :: ... .
<4 ·torceiros .officiaes, a 6:000$·......... ·•·.
· 8 amanuenses, a 5:400$ ... :';: .. : .....•. :.
: . G auxiliares de. escripta de 1' classe, a ·
·..... ' ... 3:600$ ........ ;· ............... ·.. ~·.
12'· auxiliares de .escripta ·de 2• classe, a
3:000$ .. ··,
'' '
h' • t
.
.· •
I
·-· 'l. :·are !VIS a. ····· . ·····'o I.' ••.••••••.•••• o.•.
· ·1 . ajudante. de .ar~hivista. ... • • ........... .
;1·· ·continuo ............................ : . .... ~·
.
.
,:,

24:000$000
· iS :000$000
.12 :O'l0$000
12:000$000
67:200$000
67:200$000
19:200$000
. i 6 :800$000
12:000$006
.32:400$000
18:000$000
'

,'•1

-15:000$000
9:600$000

l·ntendencia ·
. :t. intándente ... ·,· ............. , . ~ ......... .
1 ajudante de intendente· ... : ......... ', ..

t24:000$000
18:000$000

I

3 :000·$.

o

I

;

I

O O

.~'o

O

O

0

0

O

O

0

O O I

I

0

1

O

O O

··2 eontinuos, .a. 4:800$ ........... • .........
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ajudante de guarda-livro~. . . . . . . . . : . .
2 ch~fes. de secção, a 12:000$........ : ... .
3 pr1me1ros officiacs, 1,1 U' :600$ ......... .
4 :seg·undos of1'i0iaes a 8 · !100$

· 1
~

15:000$000
:000$000
2·8 :800$000
.33 : 600$000
. 30.:000.$000
(:;.i :800$000
~í

5 terceiros officiaes: a 6 :'ooo$ .' .' .' .' .' .'::: :.:
12 ama:n.uenscs, a 5: .WO$ .. ........... : .. . ·.
:.!0

aux1harcs

ele cscripLa

. 3 :600$ . .. . .

30

de 1" classe a

o ••· • • • o • • • • • • • • • • \

12:000$000

o •

de ~" .classe, · a
3:000$.' ............ ~ ....... ·.
1 despachanl.e . . . ~ ........•.....•.•.. ·..

.auxilial'es de esc.t·ipta

!JU:000$000
9:600$000
!J :ti'HJ$1)0(1
15:600$000
l!J:200$000
H :400$000
7:200$000

i e~carregai:lo ue car;;·a o descarga ..... .
descarga, a 7 :800$
a. 9 :600$ .. . . .

.2 ~! u.dantes de carga. e
. :.! . h_eis da Intendene~a,
. 2. aJud?-ntes de fieis a

7 :200$ . . ; . ·.

1 arch1vista . . . . .................•....
. 1 encarregado da officina auto.-typogra·. · phica • . . . ..... ~ . . . . . . ...... •

8:400$000

: · '.j udante da oí't'icin:i auto-Lypographica
2 ,motypistas, a 6 :000$ . . • . . . • • •
· 1 revisor de provas ; . . ............. ·. : ·
1 ajudante de revisor- . . ·. . ......... .
1 coD.tinu·o . . . . ..•........•.... , ..••.
i guarda geral· . . . . ..:.. ~ •...~.... ··· ...... .
,•
•
Labor{!to1·io de emaios·

.

I) : UiHJ.ScJOO

12:000$000
5:40081100
4:8008000
41:800$000
5:4008000,

'

,r;•1, chefe do laborator.io . . . . ... ·- ..:••

24.:0001000

Se1•viço de inspecção medica

5 mecl!ocos,, sendo um oculista, a 9 :60Dt ·

. 48 : 00010001

Segunda Divi&do
i sUb-direotOf . ~·, . . ..
· 1 auxíli!lr de ~abinc·te, grati1'icacão . . .
0

••

:

• • • • • •• • • •

a
•

3 ajudantes de divisão, a· 24 :000$ • . . . ·
1 sub-ajudante de· diYisão • . . · .. , ; ......:
1 secretario de '<iivisão . . :·· ....... ·
. 1 a,iudante de ,guarda-livros . ; . ·. • . . ·
. 2 · chefes de secoão; a 12 :000$. .. . . • .
8 primeiros officiaes, a 9 :600$ ; · •••..•.•
1'2 segundos oi'ficiaes a 8:400$. ,·, ;: .. ; .. ..
12 terceiros o·ficiaes, a 6:000$ ........... ...
'32 amanuens'es, a 5:400$ ,, . . .........•.
10 auxiliares de escripta de i • classe, a
3:600$ .••.•• , .•.•• ".

20

ooo.

tO

o • • • o.

30:000$000
1 :800$000
72:000$000
18:000$000
15:600$000
. :15 :00(}$000 '
. 24:000$000
76 :.800$000
100:80<1$000
·72: 000$000
l:72 :800$000
. 36 :OOO$QOO

auxiliares de oscrip!{l de 2' ()!asse, a
3:000$ '. •

o

o

o

o

·• • ; o • • • o • • • • • o o o •

i arohivista . . . . ..
2 continuas, a 4 :SUO$ . . ............ ..
· 7 agentes especiaes, a 12 :·000$ . . . .
25 agentes de .'1' classe, a 9:600$ .... : .. .
105 agentes elo 2' classe, n. 8:400$ . . . . . ..
o ·o o • • • • • • • • • • o •••

22r.í agenLcs de 3'

S. - Vol. VI

clas~e,

a 6:00/01$ ......... .

60:000$000
7:20080001
9:600$000
84:000$000
24U:000$000
546:000$000
l. 350:000$000

7

,

/
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30 · bilheteiros espéciaes, a 6:000$ .... .
35Q conferentes, a 4 :800$ . . •. , ......... .
200 ajudantes de conferentes, a 4 :OOG$ • ·•
4 fieis recebedores, a 9:600$ • • .......
6 fieis ·dé armazem, .especiaes, a 9:600$ .•
6 ajudantes de fieis, especiaes, a 7 :200$

180 :IQ00$00 0
1

t. 680: oooaooo

800:000$000
38:~00$000

57:600$000.

43:200$000
360:000$00Q

guardas de armazem, a 3 :600$ • • • .
encarregados de manobras da Central, a

100
4

-6:600$ . . : ................ ·-·.o

'

26:000$000

· 4 ajudantes de manobras da Central, a
,
-4 :QOQ$ o ~ o o • • • o o o o o o o o o o o o o o o;
i. encarregado de manobras do Norte., ..·
3 encarregados de man~bras da Maritima,
a 4 :000$ : . ·. . ...... , .·, .......... .

t6:000!000
6:aaaeaoo
t2:000$000.

,.3· encarregados de manobras de São Diogo,
a 4_:000$

o

·,

•

·f 2 :OQ0$000
. f6 :2001000
72:000.000
7U:2UOf000

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

3 guardas geraei, a 5 :400$ . . •.••.•.•
iõ.compositores de 1• classe, a 4:800$ ... .'
22 compositores de 2' classe, a 3:600$ .....
,,, feitores de estaclles especiaes,, a 5:4.00$
i O. feitores de estações de . i • classe, a
•' r,•,

8:600$

, •

o

I•

o

O

O o•O o

I I

I 0'1 I I

I

0 0

0

0

.

. 87 :SOOIUOO
36:0001000

I

·. t:;mestre de. ot!icína de- .Reparação. do
Tr~tego_ ;~ . .. ........ ·:.• .......... : ... '!. ••

tO:SQ0$000

Movimento, telegrapho I) illuminaç4Q
oI

',~"

•

I

'o

' •

· i chefe do movimento . .. .. . . . .. .. .. ..
i suh-chefe do movimento . . .. • .. .. ..
t cheft: teleg. e Jlluminacno • • •.••..' •• :.

sub-chefe teleg, e. ílluminnção . . • • .
'1"enrarregndo auxiliar do movimento • •
t al•xíliar technico de primeira classe .
7 primeiros offíciaes, a 9:600$ : • . . .
&.segundos o'fficiaes, a 8:400$ • . • . .,
i2 terceiros officiaes, a 6 :\0,00$ ....... ; ; •
20 ,nmanuenses, a 5 :4QO$ •. ; .. , ; .... •:· ... ;,
i O.:auxiliares de escripla de i• cla9so," a ·
. \•: . . 3 :600$ • • • :... .. .. .... .. • .. .. ...
tO auxiliares de escripta de 2• cladse,

24:000$000
i ti :ooo,uoo 24 :OU0$000

tS ;ooo*ooo

o·. i

.,

a
• ..... ~..-...... ·..... ·.•

· . , · s.:ooos • • .•

· t5:000tOOO

9:600fOCO
67:200$000
.. 67:200$000
72 :000$000
tOS:OOliiiOUO

36:0001000

·.

• ... so :aooeooo

. 'ii·:desenhísla, encarregado do: graphico ..•.·! ;;, ·,t2:000$0Cl
.:1, encarregado do Deposito. Geral .........,·c: ·,
· 9:600~000
'l:ajudante do .Deposito Geral'~ .•. ,.,.;~~·:·.
7 :1!00$000
t continuo
I~·.- :.·:~ ~.
':,sooeooo
5 ivsP,cctores de linhas e apparelbos,·· ··a
,t

I

I

I

I

I I I I I I I

O

. .

I I I

.•

...

12:000$ ............... :. •.• • ...
4 tell'grnphistas chefes, n i a:900$ , :. ; •
50. telegraph is tas de 2' classe, n 8:400$.. .
25::tel'ogrnphis!a de i• r.lns~c. a 9:000$.,..
iDO' tclegraphistas de 3' classe, .a 6:000$...
HtO tt;legrnphistas de 4" classe, a 4 :ROO$ • . •
150 trl~graphistns de 5' classe; 3 :fiUO$ • • •
f chefe de offícina telegraphlca . . . . . . .
1 ar rr•nzcnlstn de 2• classe· • · • . . • • • • • • • •

a

'

o'

.i:'

60:000~000

43 :200~000
420:000$000
240 :on0$000
. 600 :000~000
480 :oon~.uüO

. 5-10 :000$00U
O:tll10f!líl!l

7 :20U$000

I

.,
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25 fiei.~ de trem de 1• classe a 6:000$
~~ f~ei..; de trem de 2• classe: a 4 :800$ : : :
o? f!.~is de _trem do 3' classe, 4:00$: ...
3 foltores da limpeza de carros, a 4 :20QS .
:16 guarda-dormi torios de :1" classe · a

150 :000$000,
120:0UU.OOO
250 :00().'11000
12:600$1100

a

3 !600..;"' • • •. I' •• •:· ••.• •·•.•.••••
.
I
,., ·-· •
50 chefes de trem de 1• classe, a 9:600S .
65 chefes de trem de 2' classe, a 8: 4GIJ~ ..
115 ajudantes do 1" classe, a 6:000$ ..... .

· 1.110 ajudantes de 2•
5'0 ajlJdantes de 3•
·.· 1 encarregado de
. 1 er..carregado da

99

57:000$000
480 :'OUUiOOO
546:000$000
690:000$000
lí76:00ilfOOU
2.160 :U\ll.fOOO
1:-l:OUU:jiUOO

classe, a 4 :·!lOO$ , . . •.
classe, a 4:000$ . . . .
Escala (em commissáo)
Arrecadação · (em com-

. missão), . ._ •.. •. , ••. :--•.••.•.•.•.•••.

12:000~0110

1 megtro \da usina5 electica .......... .
. :l mestres· da USina de gaz de 1• Classe,.

7:800$000

a_. 7 :tiOO$ ·• ·.•.. • ••.•• ·;· •.••;_ •••.• ·-·~· ·;

i5:600fOCQ
6:000$000

i ajudante met~tre • · . . ................. .
2'ajudantes mestres, a 5:400$ · • • ...••,
. 1 ·mestre de illum~nacão electrica oos car-

. ill:~ooeooo

· · . ros . . . . ..... ._: . ..:..• •l•h •••••
7:800$000
3 mecanicos electricistas, a 5 : 400$. . ..•
'16 ::.lUOI!iOOO
8 ajudantes mecanicos
electricistas, a ·
. 4:~00$ . . • . . .
33:600$000
.. 8 mestres de linhas teleb'Tapbicas, de 1•
. •. . :. · classe, a ·6 :OOO$ . . . .. ..........
48:000$000
· 8 mestres .de linhas . telegraphicas de · 2•
· classe, a 4:1:100$ .............. .
38:400$000
8 telepbon~stas. a 3:QOO$. . .....•...•.
.... 24 :OU0$000
.·L encarregado do. servico .chronometrico.
5:400ijj00l)
3 a.iudantes do serviço .cbronometrico, a
• , . ,4 :000$
:1.2:000$000
.1 engenheiro superintendente dos apipa·. · • .rel1hos Blocks e auxiliar. tecbnico do
telegrapho. . . ·. . .
12:000$000
1 aJudante superintendente dos . apparelbos Blocks e auxiliar .technico te. . . .. ..legraphico
~
~
7:200$000
.. 1,0 guarda-fios de ·1· classe, dos apparelbos
. . .. : .Blocks, a 3:600$ . . ............ .
36:000$00(1
:"26 gilarda-fiosd c 2• classe, dC?S appa~·elhos
78:000$00il
, . , ,. . Blocks, a 3 :000~. . . ·; ....• ...... ..
12 encarregados de cabme, a 6:600$ .... ·..
79:200$000
23,.cabineiros de t• classe, a 6:00.0$ ....•.
. 138 : 000$000
Si ·cabirieiros de 2• ·classe. :a 4 :SOO$.·..•..
148:000$000
. .- 36 .cabineiros de 31 classe, a 4:000$ ..... . .. 144: 000$00()
. 2 .sazistas apparelhadores de i • classe, a
~1:600$000
"'"' .•,, ·4:800$. ~ .·.
2, .sazistas apparelhadores de 2• classe, a
4 :200$
8:400$000
.. 16 .gazistas apparelhadores de 3' classe, a
3 : 60·0$
21:600$000
. , 30 1 guarda~ fios do telegrapho, :1. • classe, a
108:000$000
,
8:600$.
.. 100 guoida~r;os do telegrapbO, 2' classe, a .
800:000$000
3: 000$
.t,
o ••••••••••••••••
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100

8 !,'Uarda-fios de usina · electrica de 1'
classe, a 3:600$ ................ ·
' 8 guarda-fios da usina olectrica, de 2'
classe, a 3 :000$ ~ . ·. .. ........ ._.

28:800$000·
2·Í :000$000

.1• ·Divisão ·
1

su. . dii·ector. . , .. _ ................ .

30:000$000

·1:800$000
i auxiliar de gabinete (b'1'atificaoão). . ..
24:000$000
1 ajudante de divisão. . . . ......... , ;
i secretario de divisão. . . . . . . . . . . . . . ' · 15:600$000 .
' 18 :000$000
' 1 chefe de estatística . . . . .........•..
15:000$000
· i ajudante de estatística. . ............ ,
. 18:000$000
1 !,'Uarda-livros. . . •. , .............. .
30:000$000:
' 2, ajudantes de guarda-livros,
15:000$.
1<131;000$000
1 contador. . .. . . . ................... .
15:000$000
1 aju;:JantCl de contador .. ·. . . .......... .
60:000$000
5 cbafes ele secção, a i2: 000$. . ..•.....

a

·i 6
20
50
80
· 80'

primeiros offi ciaes, a 9 : 600$. .. ......
segundos officiaes, a 8: 400$. . ......•. ·
terceiros officiaes, a 6 : 000$. . ...... .
amanucnses, a 5:400$. . . . ..•........
auxiliares de escripta, de 1' classe, a

3 :·600$. . . . . . •...............
· 180 auxiliares 'de escripta, de 2• classe. a

.,

3:000$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
:1 armazenista de 1• classe. . .......... .
1 archivista: . .. ·. . . ................. .
i aJudante de ·archivista. ·. .. .......•.. ;
, 4 cnntinuos, a.~~ :800$.. . . • . .· .' .., ·..•;... . . ·
1 en!larregado de impressão de ·bilhetes;.
6 impressores de bi~hetes, a 6:000$. . ..•
12 ver!ficadores de impressão, a· 3·: 600$ . , . · ·
G cartmbadoJ·cs a 3:600$. , . . .. <... •·:. ·
li ajudantes ri~ carmlbado!'O~. a ·a: 000~ .. '·

sub-director. . .. . ................ ..
1 auxiiiat· de gabinete· (gra!.ificaciío) ; .. ;
,,:1: a,iuda,nte do Divisão. . , . . . ; . ..: ......
2 engenheiros au:x:Uiares a 18:000$ •.•...
' 1. engenheiro chefe de offlcinas; ·. . . '.; .,'
2· auxiliares technicos de 1.- dasse. a.
'· ,,~~·········.•
..'9 :J('00$., . . '·.· ,' ' ·.·.....' ·....
2 auxi'liares technicos . de 2"' classe; a

' .. 1·

6 :600. . . .
1 guarda-livros. .

o

~-

••

.. • • • o • • • • • • • •

~

•

~ .·'

. . ..... >..........
1 secretario da Divisão. . . . ........ ·.. ·
Chefes de deposito de -1•, a ......... :.·,; ··
·Chefes de deposit.o de 2•; a .... ;.: .. ~.·
3 chofe~ de secção, a 12:000$. .. .. ·;: ·;·:.
5 primeiros officiues. a fi: 6UO$. .. : • ; :· •. :
6 scgundns o.fficiaes, a 8: f100$. . ... ', .' ..
12 terceiros officiaes, u 6: 000~ .• . · ...... .
20 amanuenses, a 5:1100$.
.. ......... .

153:600$000
168:000$000
300:000$000 .
432:00011!900
288:000$000

540:000$000
8:400$000
7:200$000

4:sooeooo
19:2ooeooo

' 7:200$000
' 36: Q00$00()

. /13: 200~000
21 :r600$000
18:000,000

30:000$000
.1:800$000 _,. '
2-i :000$000
381:000$000
18:000$000 •
1\1:200$000
13:200$000
11!~:000$000

·15:600$000
14:400$000
13:200$000
'. 36 :000$000
. !tS :000$000
i)Q : 400$000·
82:000$00()
1os :o 00$000

I
•
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40 auxiliares de escripl.u

d1, l" elasse, n
. 3:600$ . . . . . . . . . . ·............ .

80 auxiliares de escripla. de 2• classe , a
. '
. 3 : 600$. . . .' . . . ' ........• ·.. : .. .
2· contínuos, a .~-; 800$. . . . ............ .
l encarregado' da cscripl.a do matr.ria! ..

. 1 a.rchivista. . . . ...............·; ... .
. dan. t C dC .lll'C h'IVJS.a
' I . . . .· .. ; ... , ...
'l llJU'
3 desenhistas de i • classe, a 12:000$. . ..

3 desenhistas de 2' classe, a O:600$ ... ..
3 desenhistas de 3" classe. a 7:200$ .... .
.5 cfesenh isl.ns ele ~',.classe, a ;,. :8~0~~. : . .. .
1 mestre geral de offcina~. . · ............
12. mestres de off'icinas. a 10:800$ ...... ;
1_2. aJudantes mestres, a· 8:~00$. : . . : . . .
16 encarregados ·espcciaes, ofl'iciaes
a
"1'880$

:.
'
2 apont.adqres gerães, a 6:000$. . ......
•

'

..

• ' '

•

o,. ,• • • •, •

o •••••••••

o • o o ••

6 ajudantes de apontadores. a 'c SOO$ ••..
1 guardr. gera 1. . . . .. ................ .
i chefe dos fiscaes de officinas ........ .
-!O fiscaos dfJ officinas (ronda), a 3 :OOOii!
1 -enca~:regado · de Deposil.o G.eral ...... .
1 ajudante do Deposito Geral. ......... ,
i JWOfessor de desenho !fnear e machinas,
encarregado da escola . . . . .•......
1 professor d·e portuguez e noções scieh. ......................
.
. · ·t'f'
1 1cas
.
1 professor de francez e inglez prat.ico ..
1 professora .. . .. . . .. ·. .. ........... ..
a medicos do posto das officinas a 9:600~
.1 encarregado . rla rharmacia .......... .
J enformciJ'o . . ............... ; . ·.... .
· .2. cb,efes, de - TraccãC!_ - a 2-i: 000'$ ..... .
· 6 sub-chefes de · tracçao a 18 :000$· .... .
: ·i .chefes .de deposito, de 1" classe._ n
.

·12 ;1000$;.:. . .. ·.... .. ........... ..

4 chefes de ' deposi'w, · de

2"

·

classe,

a

fr()I:SOO$ • • • • •• ,, •••••••••••••.•..
technicos d{' 1' çlasse, a
. 9:600$ ............... : ..... ·.. .
5 armazenista -de 1' classe, a . 8:400$
•o armazenista de 2" classe, a 7:200$ .•..
' .
5 mestres de officinas, a 10:800$ ..... .
. f O ajudantes 'de mestres;, a 8:400$. :· ... ..

2 · anx·il iares

• rr_:
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ú.í :ooo$ooo •
:!~U:OOQ$000

H; ti00$00<)

H :-IU0$000

7:200$000
ld!00$000
3G:000$000
28:800$000
21 :ü00$00\1

2~:000$000

12:000$000
115.:200$000

!l:l: Wlll~OOO

'
76:800$000
. 1.2.:000$000
28:800$000
5:400$000
lr:000$000
. 120:000$000
191:·6()0$000
7:800$000
8 :!J00$000

. 7:200$000
7:200$000
7:200$0010
28 : 8·0()$000
6:000$0011
4:000$000
48 :000$000
108 ;t()(}0$íl00
48:000$00
43:200$000
19:200$0!00
lr2: 000$000
-43: 200$000
lt8; 000$00()
78:000~00

5 inspectores .. de . machinas e tracção, : a
. &01: 0()0$000
·. ·
12:000$ (em coinmissão) ......... .
~50 machinistas .de (• cla'ssé. a !'l :600$ .... .
~8101: 000$000
50; /100$000
60 mnchinistas <\c 2' classe, a 8:400$ ..... .
tio. machinistas de 3" classe a 6 :OIJO$ .•••.
360:000$000
. 432 :OOO~'iOO
80 m:ich:inlstas de 4' classe, a 5:4/0()$ ...•.. •
l . 200: 000$00~1
300 machinistas de 5' classo, n -t:OOO$ ••••
:l encarregados especiaes. conserva c cnr·J 8 : 000$(}100
. pintaria a 6.:0(}0$ ........ : .,. ...... ,
12 encarre~:ndos especiaes de offlcmas a
·4 !1800$

O I

O

I

O

O

1

I

0

I

0

f

O

0

I

0

0

0

•· I

I

0

1' I

O

1 apontador geral . ; ............. · .. ..
1 ajudante de apontador •...............•.

57 :6(}01$000

0:000$000
4:800$00'0

I

(
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15 auxiliares de

3:609$ ~O

escripta de 1• classe, a
O

, 30 auxiliares de
'

O

o•' o',

o

I

O I

o

O

o

O O

o

I

O

o

1

o o

escripta de 2• classe, a

,3 :~DOO.$ •••.•••

o,

••••• o ••• o •••••

I

•••

I.

oonttnuo . . . . . . . .................. ~
7 encarregados de armazem a 4:200$ ... .
3 ajudantes a 3 :&010$ ................. .

·i

'

!

technicos

9.:600$

o 1 1

6:6010$

0 ol

i5 auxiliares

I

de 1•

classe: a

'to o o o O O O I

0,1

technicos de
o O o

90 :000$000 .
4:800$000
29 : 400$000
10:800$0010

6• Div!s4o...

.i sub-director .. . . .. .................... ..
i auxiliar de iabinete, ,gratificação.\ .... .
i engenheiro ajudante technico de divisão .
3 a,judantes de divisão a 24 :000$· ...•••..
22 engenheiros residentes a 18 :01]10$ ••.• :. .
~2 ajudantes residentes a !5:000$ ......... .

U atixil lares

54 :0100$000

I

I

I

I

I

o o 'o o

2• classe,

o O ol O I

a

O o o o o OOoo o o o

. i. s~cretario de djvi~ão ..•..............•..
. i a,Judanle de guarda-IJVros ........... .
3 chefes de secoão a i2 :0010$ ••.••..• , •••
· 4 primeiros off!ciaes a 9:600$ ••.......•
8 segundos officiaes a 8 :400$ ..• • .....•.
112 terceiros officiaes. a 6:000$ .......... ·
26 amanuenses a. 5:400$ ..•..•....... : . .
40 auxiliares de escrípta de ·2· classe, a

30:000$0100
1:800$0010
24 :1000$000
72:000$000
39•6 :000$000
·:1.80 :000$000
'.

:1.105:000$000
99:1()00$000
i5:600$000
:1.5:000$000
86 :OD0$000.
38 : '•00$()1]0 .
67 : 200$·000
. .72: 000$000·
i 40 : ~00$000

..

3:600$
193 : 600$1100 .
40 auxlll ares de escrlpta · de 2' classe a
: ·, , s:•0()0$
!20 :000$000
3 cont.inuos a 4:'SOO$ ..•.................
14:400$000·
· t photographo . .'. . ......... ·.......... .
6 :OOO$il0ll
t encarregado do Deposito Geral ........•
' 9 :6'1)0•$000
~· i ajudante . . . . . . . ..............· ...•
8: 400$•000 .
:1. archivista . : ·. ..•.. · ..•..................
7:200$000
· :1. aJudante de arch'ivista . . . . . . . . . . . . . .
4:80()1$000
6 desenhistas de 1 chisse, a 12:000$ . : .• ·
72:000$ono
6 desenhistas de 2• classe, a 9:600$ .....
. 57:600$000
4 desAnhistas de s• classe,. a 7:400$ •....
28 :800$001()1
8 desenhistas de 4• classe, a 4 :SOO$ ...... .
38:400$000
, 12 mestres de linha .de 1• class·e, .a 7 :ROO$ : :· I 93:60MOOO
.. :1.58:400$000
22' mestres de linha de. 2• classe, a 7 :200 ...
38 mestres do l•inha de s• classe, a 6:000$ .. ' . 22B,:OOO!Il000
10 armazenistas de 1• .classe, a 8:400,$.;.
.~ 84:000$000
10 armazenistas de ·2• classe, a 7:200$ .. .
72:000$000 '
. 12: 000$01()0
1 sttperint.endente (apparelho Saxby) .•.... .
:1. à,jndante (appal'elhos Saxby) .... ; . ·. ; ·
.9:6M$000
9:600$000
:t desenhista de 2• claRse .............. :.,.
. 7 :210(1$000
.. ·t armazenista .rle 2• classe •......... ~ ,,. ,
i mestre de off!cina .. ~ ................... . ' . 6 : Qo0'0$000
'4:800$000
. i a,judante mestre de officina · . .. .. . . .. • .
~/ mest.re de mont.agem ............... : . : .· .. 13:000$000 .
o o o

I

o I

I

o

o I

o o o I

O I

O

o O O 1°0 o o

'J:· .•

1

.

:-·

o 1

1

o I

O

o O o o tO I

I

I

o o••:o o o o O

2 .ajudantes dP. mestres de montagem, a.
5

4 :S~O·O$ • • •
encarre~rarlos de

' '

, • • •·•• • ••.•••••••• ~ •••

·turmas de 1• classe,·

t~:.

'6:200$ •... ~ .. · .•. ·········"···
•... ;. ·. ·)
·'

9:600$000
21:000$10.00

'

"
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·6 encarrega dos de turmas de 2' classe, a
.'

21 :0(}0$000

3:600$ ......•...................

8 : 400$1)1)0

2 ·encarregados de travação a 4:20C$ •••..
i encarregado do gabinete de ensaios •••.•
20 feitores de turmas de 1' classe, via..:
· permanente,· a a:600$ ..•• ·•..•.•.

5:-i00$000
72:000$000

· ·. ·. Diarias dos jornaleiros:
Operarias de t• clas~e....................
Opera rios de 2• cla~se ................. ·.. • •
Auxiliares de telegraphistas .......... , .. .
Auxiliares de conferente.....................
Auxiliares de trem........................
Auxiliares de fieis de trem.................
Manobreirns·.:de t• classe ... ; ....••.•...•..•,
Gnnrda-chaves de t• classe...............
Opera rios de 3• classe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guarda de trem de 1' classe.:..............
Fogui~51as

· ta$n(){)
H $500
i0$U00
. 10$()0{)
'i0$000
10$000
i0$000
10$000
i·U$1)00

9$01)0,
s..~ooo

......... ' ..
Feitores de t• c!asse........... .... .. .. . .. • .
I ••• I •••.•

•••·• • • olo • • •

'

9$fl00

· ~~000

Auxiliares de cabine .................. ·...
Operarias de 4• classe....................
Chau.ffeurs de i' classe....................
Mannbreiros de 2• classe......... . . . . • . . . .
Concertador de 4• claiJse.. . . .. .... . .. .. .. . •
,,. Guarda salão . . . . .. ~ . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
'

9$01110

9$1100

9$000

9$0{)()
9$000 ·

Márcador . • . • • • . ..•...•........••••... .: ·

·'·'9${}00

Guarda de trem de 2•. classe ·'• •.....••.. ; .. .
Guarda, dormito; lo de 2• classe. • • • • • . • • ....•
Serventes de i• classe. .. • .. . .. .. .. .. . .. ..
Chau(feurs de 2" classe ........• ;...........
AJudante de marcador . . . . . . . . . . . . . . . • • . •
Lubrificndores . . • • . • . •........•.... ~ •• ; .
Apartadl}re~ de .mercadorias .•....... : . .... ·
Guardas rondantes . . . . . . . . • . . . . . . . . ..... • . .
Ou arda portri'o ... ; .......... ·. . . . . . • • . . . . . .
Guarda·. revistas •.....· :.. • . . . . ... . . . • • . . . . . .
Trabalhadores de. t• ·classe ....•.. ;........
Guardas-chaves de 2' classe ••.. ; •••.•••... ·.
Mnnobrclros de s• class·e................. .
.- . Electricista; ·; ...:·.: ................."....
Marcineiro . . .. .. .. .. . . .. .. . . .. . .. .. .. .

8$000

8$000

88lfl00 ..

8$000
8$QOO .

8$000 ·
8$0()0
8$000
8$000
, 000.
8... 000

8!

81!000

'71:100
9$'1)1)11

8!11000

Cnl-ri'nfro· . . ................... ·.... ~ •·. ·~·

8$000

Eillà1hildor. ....... ~ ........ ~. ·...·.. , ... . . . .....
· :Mecanico.·· . ... • .: .. ~ .... .".'. .. .. ..... ..... ......
Lustradro.. de t• . .': ..... ~ .. ;.·.· ......... ·...·
Lustrador de .t• classe .............. ·.. :..
Lustrador de 2• .............. ·....... ; ~ .. .
,Lustrador de. 2• classe.... . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serventes de 2• 'classe .•......• ;...........
Encarregada da. sah1 das senhoras. . . . . . . . .
Guardas de irem de a• classe. . . . . . . . . . . . .
Guardas canoella de i• classe...............
·.Trabalhadores de 2' classe................
Guarda-chaves .de a• classe.. . . . . . . . . . . . . .
E1ectrici~tn. ·. · .. ·........ i • • • • • • ._ • • • • • • , ••••. ,

Marcineiros . .................. .- ..........· .. ·

8$000

~8$00•)
··8 ~0 ~.0

8 .,. 0 0

71000
000
7.., 000

7!

7SOOO

7$0fl0
7$000

78000
7$00C
7$000

. ~j!),O~~t:.:.:... ·~"!

... ,

/~f;'S1.J.,0 'fE~~
(

c~·:

.
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Carpinteiros. . . . ...................... , .. .
Entalhador. . . . ........................ , .~

Mecanico. . -: ........................... .

Lustrador de 1" 'classe ................... .
Aferidores . . .·.......... : . .... -. ......... .
Guarda· canceHa de 2• Blasse .............' .. .
Trabalhadores de 3" classe ............... .
. Lustradores dli 2" classe.·................ .
Ajudante de ferreiro .................... .
Servente de 3" classe..................... ··
Aprendiz de 1"· classe ..................... .
Aprendiz de· carimbador ................. .
Aprendiz d(;l 2• classe ................. ; .. .
Aprendiz de 3" •. classe .•.........•.•.....•..

6$000
6$000
6$0006$00()
. 6$000
6$000
6$000
. 5$000

5eooo
5• .000
· 5eOOQ
seool1'

4$000'
3.000

. LXXV. O Governo abri rã os: necessarios Breditos á exe.eução desta lei.
'

...

N. 34

..

·~

· Onde convier:
Al'L. ·O cargo de porteiro é de. accesso dos continuas
desde que tenham comprovada idoneidade para o desempenho
desse cargo . ' '
.

'.

N. 35
Onde oonv!er:
.
.Art. Ao n. 45 .do art. 99, · accrescente-se após as palavras «ou. eneli.mpar os contractos,, a expresslo : ce IIIPdlficar
}.e substituir as clausulas contractuaes,.
.

·'

.a

·~.

N~-

'

I

37
i

Onde convier :
•
. . · Art. Fica o Governo . autorizado a adqUi!iir para o serviço de electrificação de parte das linhas da Estrada de Ferro
: ,·Central 'do' Brasil, que projecta realizar, uma inatallaç_io bydro-electrica propria, que lhe possa fornecer· com· mais ..economia a. ,energia necessaria para a operação do trafego das
linhas dos suburbios do Rio de Janeiro e do centro até. Barra
do .Pira:hy. Os trabalhos de construeção e montagem dessa
.installação serão feitos .pelo Governo directamente ou, mediante contraot.Q com os proprietarios das terras marginaes
. de cachoeiras, quando estes. offereçam vantagens eoonomicas
·e ,as •garantias technicas financeiras da execuolo preenchendo
todas as necessidades ·do serviço. O pagamento .será feito em
títulos do emprestimo que o Governo contrahir. para execuolo
da electrificacão projectada, recebendo pelo typo da emitisllo.
Esse emprestimo será augmentado do quantum sufticiente
.
para montagem ou acquísiçlio da usina em questllo ..

N. 38
·omle ;~onv!er: _
•;
•
ArL.
A adquirir por uma operação financeira 11. total!.dade do materia.l rodante para cuja. compra .foi ·aberto pelo
\

I
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decreto n. 14.1411, de 27 de abril de 1920, o credito de re1s
8:930$000 para os serviços da Estrada de Ferro Central do
Brasil, utilizando para esse fim o saldo desse mesmo credito
em. 31 de dezembro ele 1921, revigorando para o corrente exct·CICJO. A parle do alludido matet'i·al ·cujo fornecimento foi
cancellado por insufficiencia de verba, devido ii· baixa do
C!\mbíu, será adquirida por essa operação, desde que o contJ•actante se submetta a fornecei-o, recebendo de dinheil•o sóme':!:Le 25 o/o até 30 o/o do preço a,iustado e o restante em obrigaçoes do Thesouro, semestraes. de ouro annual, não excedenLfl
:~de 8, o/ó, pat•a pagamento delitro do prazo de 5 a 10 annos a
juizo do Governo.
·
N. 40

Onde convier:
'
.
Art.
Fica o Pode\• Executivo autorizado a subvencionar, mediante concurrencia .Publica, com a quantia de ·ao :000*
por anno, a navegação do rio Guapor·é, ct.e Guaj.ará-Mirim a
antiga cidade de ViHa BeJla .
.
. N. 42

Onde convier:
Art. l~ica o Governo autorizado a despender a •quantia
precisa· para compleltar a il~uminaoão da rua Barata Ribeiro,
no :Leme. ICopaeabana.
N. 4.:3

Onde C()nvier:
Art. Os bagageiros de classe da Estrada de 1Ferro Central do Brasil passam a deJtOminar-se .fieis de .trem.
Parltgl'apho unico. Os praticantes de bagageiro passa.m
a ter a denominacão de auxiliarl)s.
\

.

'Ondn convi er :
,
Ai·t.
.Ficam restabelecidas c assegUJ~ada~ cmquanlo •.
• mantidas as disposicões do decreto n. 3. 990, ·de 2 de janeiro
de 1920, as vantagens auferidas pelos agentes, ajudantes e
. thesoureiros das agencias post.acs dos Correios .da Republica,
· · salvo os quo no anno de 1921 já obtiveram augmentos equivalentes o_u maiores a titulo ele auxilio para aluguel de casa.
N. 46

. Onde convier:
Art.
Serão consideràdos, para todos os effeitos, funccionarios titulados os serventes dos esoriptorios da Estrada
de Ferro Central do Brasil, ,que contarem mais de vinte annos
de servioos ·á Estrada':, ·expedindo-se os respectivos títulos e
cobr'ando-lhes os respectivos sellos e emolumentos por Lae,;
titulas, feitas as necessarias inclusões nas tabellas respectivas .
•

,,
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N. 47 ··

Onde convier:
, út: . Ós . serventes dos escriptorios da :Central ·do Bra~
sil Lerão· direito · ad preenchimento das vagas· de continuas,
sempre que as. mesmas· se verificarem, tendo-se sempre em
vista .as. disposições que l'egulam as promoções.
·
N . .\8

Onde convier :
.
· Krt.
Os escreventes que, em· 31 de dezembro de 1921,
já exerciam esses Jogares como'' extranumcrarios são igualmente considerados effectivos e como os demais receberão os
seu• titulas, nas mesmas condições.
'
.
..
.
. '·
'

..•

·

Onde convier:
Fica estabelecido •que, nara os Jogares creados
Art.
nas diversas divisões da Estrada' dP Ferro Central elo Brasil,
por effeito de augmento de quadros, deverá .ser observado
rigorosamente o que estabehlc o a~t. 105, do rgu!amento
actualmente .·em ·vigor·.
. ' ·
'.

N. 50

Onde convier:
Accresoante-se:. Ficam restabelecidos os venciment.os dos
funccionariQS da Fisaalizncão do Porto de Recife, addidos em
virtude da lei n. 3. 089, de 8 di janeiro de 1916, pagandose-Jhe's a differencn que veem soffrendo desde .a •data da
execução da lei aitada, abrindo para· esse fim o Poder Le. .
gislativo o riecessario aredito.
•

N. 52
·~~

.
'

·~'

-'-.--'

' .

'

.'

'

·'

Onde convier:
Art.
O• Poder Executivo aproveitará, nas vagas de.
quartos escripturarios .iá existentes e nas que. occorrerem na
Repartição Geral dos Tclegraphos, os auxiliares das SubDirl:'otoria~ que contarem mais de iO annos de serviço na
me~ ma r.rart.icão, desde que se,iam apr'oveitados. todos os au. il:ilinres q,provadns no ult.imo concurso.
.
.
E~sas nomeacõ~s serão feitas metade por antiguidade e
metnde por merecimento.
N. lia .

..

Onde conviér: ·
Art.
São restabelecidns, a partir, da data desta lei em '·
deante, as gratificaoõcs addicionaes que, em ,ra1.ãn de- tempo
de serviço, vigoravam para os funoclonarios administrativos
'

•

SESSÃO EM

i

Dl!l AGOSTO DE

107

i922

civis, mensalistas, jornaleiros, diaristas e operarias das ·re~
partições subordinadas. ao Min·istcrio da Viação e for•am supprimidas ea:~vi do art. 36 · da lei' n: 2. 544, de 4 'de janeiro
de Hl12, ficando assim revogado o referido artigo; e são ex~
tensivas aos funccionaricis administrativos. civis, mensalis~
tas, jornaleiros, diarlst'as c operarias da Secretaria de Esta-.
do, da Reparticuo de Aguas e Obras Publicas, da 'Inspectoria
Federal de Portos, Rios· e Cannes c de todas as demais re~
partiçõês dependentes do mesmó ministerio as gratificações addicionaes instituídas em favor do pesso11l. da Estrada
de Ferro Central do Brasil, Directoria dós Cort•eios e
·· · ·
··
outras.
: O Poder· Executivo;· pa'ra esse· fim, abrirá os. necess·arios ·
credltoH.
·
···· · ·.
·
· ·

N. 54
Onde convier:
Fica· aberto o necessario credito para pagamento aos
agentes,: conferentes e praticantes da Estr~cla de Ferro Central elo Brasil, ela gratificação de qué cogitam o decreto numero 2. 417,' de 28 dé dP.zembro-orle 1896 e a labella respt'ctiva - 4 - ·ohservacão -· desde o mez em que tenham
deixado de receber;· observadas as· dispo~icões do art. 104,
§§ s• e 4• da lei n. 2. 924, de 5 de janeiro·de 1915, e relevadas da prescripcão em que porventura hajam incorrido _l'ls
direitos respect.ivos.
· N. 55

· Onde convier:
. Art. . . Aos. fU:nocionarios ·titulados e diaristas das Colonias de AliP.ilàdos, actualmente na ilha ·do Governador; que ..
serão remClvidos em 'junho proximo, para a antiga Fazenda do .
Engenho l'lovo; cm Gueregüé,, Jacarépaguá, fica o Ministro da
Viação autorizado a conceder 'passagens de. i • classe, nos trens
de pequeno percurso da Gentraldo Brasi!, com o abatimento
de 75 o/D, a começar. de 1 dr ·:~nho do corrente anno. .. · .
'

'

'

N. 56

I

Onde convier·:
~'
. Art. · . Continuam erri 'vigor os effeitos do art. 93 do ·
lei n. 4.242, de 5 de janeiro de 1921, e, c.onsiderados na.cate~
goria de ·conferente de s• classe da Estrada de Ferro Central
do Brasil todos· os empregados que 'Pelo citado arti~,ro forarft
altingidos, -datando suas· promoções desde a data em que foi
a mesma lei publicada pelo orgão official, e as ultimas com
a data de 14 de junho do corrente -anno.
·
N. 57
Onde convier:
Art.
Gosarão dos mesmos direitos concedidos aos empregados addidos, com os ·vencimentos que p~esentemente per•
cebem, afim de serem aprqveitados nas primeiras vagas .de

'

''
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'

'

amanuenses, os. oito acLuaes emp1•egados da ReparUcão dr~
Aguas . e Obras .Publicas que ..tive1•am titulo de nomeacão, da
Repartição de Aguas, Esgotos e Obras Publicas e não foram
aproveitados pelos regulamentos que baixaram com os de-,
c:retos ns. 9. 179, de 3 de novembl'O de 1.1!tH, e 1L 5·15, de 4 uf
marco de 1915.

I

N. 59

Onde convier :
Art.
Ficam extensivas ao sub-chefe do movimento o
do sub-chefe do telegrrupho e illumin31Ção da Estrada de Ferrb
·Central do Brasil, as disposições constantes dos arts.. 1.8t e
182 do regulament~ em vij;or da mesma estrada.
N. 60

Onde convier: ·
Art.
O posto medico da locomoção, 4• divisão' da Es-.
trada de Ferro ·Central do Brasil, será .constituído com doUII
medicas· e um enfermeiro com as vantagens annuaes, respectivamente, de 9:600$ e 3:6100$, abrindo para esse fim o Executivo· os necessarios creditas.
·
N. 62

''-·

'.-· .

'•,

-..

....

,,

' ' I'
~

.Onde convier:
Art. ! · Os praticantes de conductores de trem, de 'COnJe. ren1tes, de bagageiro e de machinista e bem asB!im os encre.ventes. da Estrada de Ferro Centrâl do Brasil,· até então considerados jornaleiros c que por forca das leiS' ns. 4.230, 'de
· 31 de dezembro, de 1920,. (art. 58), e 4.440, de 31 'de dezen~:..
bro de .1921 (arL. 61), ·passaram a titulados, perderão o direito 11s diarias fixadas pelo decreto n. 3.988, de 2 de janeiro
de 1.920, e .receberão até 31 de maio do corr~nte nnno, as por. eentagens estabelecidas pelo decreto n. 3. 9go, da mesma data;
abertos pelo Poder Execulivo os m~cditos noc·cssarios para
o cnmprimento:' de~ ta disposição.
·

i'

Onde conviei':
• · . Art.
.N& liquidação do tempo de. s_ervi~.o dos ·empre~a
dos da. Estrada de· Ferro 'Central do Brasil, serão contados,
para Lodos. os cffeitos,- os dias cm que •os mesmos fizeram .e
·vierem a fazer ·promptidão, aguardando ordens pnra substituições dos empregados effec~ivos.

''

. ,· ..

N. 64

Onde convier:.
r
. Art. , , Para o exacto ct;mprimento do. nrt.. 58 da lei
· n·. 4.1230, de 31 de dezembro de 1920, que mandou cobrar emolumentos nos pratlcap.tes de confe~entes, conductor de trem

,,

100
s bagageiro da Estrada de Ferro ·Central do Brasil, a mandou
.considerar esses empregados aomo titulados, são fi:tado~ · os
r.espeetivos venaimenlos, na fórma seguinte:
:.ltlf.<Jr#<

Quadros - Categorias - Vencimentos annuacs
290 .praticantes de conferente ............. , .
2:880$000
29'0 praticantes de conduct.or de trem. . . . . . . . .
2 :18180$000.
20 praticantes de bagageiro . . . . . . . . . . . . . . . .
·2 :880$000
390 pJ•aticanteR de ma·chinist.as . . . . . . . . . • . . . .
2:880$000 ·
5110 escreventes
:l :880$000
l

••••••

~\

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •••••••••

N. 65

"

Onde coüvicr
, Art.
As díaria~ dos conductorcs de l.rem, dos praLídiill.cs de I i·em, dos bagageiros c dos praticantes de bagagei-

I'os, da Estrada de Ferro Central do Brasil, quandoJ em viagens no interior serão do 5$, iguaes ás dos feitores dos telegraphos da mesma Estrada.

N. 67
Onde convier
Art. Fica o Governo autorizado a rever as tarifas de
· tr~~:nsporte do' manganez nas estradas de !erro federaes. no
sentiqo de proporcionar os precos de transporte ao vaiO!' da
venda daquelle producto.
~
N. 68 ,

· Onde 'convier:
· A1•L. Fica o Poder ExecuLivo. autorizado a abrir o''credito de ·aoo :00$, sendo .1()~1:000$ pa~a alargamento c dt•agagem do canal de accesso ao porto de ·~hcahyba, no rio
Jundiahy, o 500:1000$ para a execução dos trabalhos urgentes
de. que carecem os pol'tos do Macáo e Areia Branca,. no Estado ·do Rio Grande do Norte.· de accõrdo com o relator1o apresentado :i Inspectoria Federal de Portos, Rin.s c Cannes, pelo
engenheiro MaL~oel Carneiro de Souza Bandeira, em novembro
do 19t8;
N~

70

Onde convier:
Art · Serão concedidas com abatimenln de 75 % passagens; ~os trens de suburbios e de poquonn pr,rcurso da Estrada de Ferro Central .do Brasil aos sargentos e ·praças das
forcas armadas, a.os funccionarios publiços, em obj~cto de
~crvir.o e aoR contmuos, serventes, operar10s e aprend·1zes das
I'ep:u:UcõeR " officinas frc!erno.~ t'm viag-om dn ida f' volta para
as suas officinas.
O .poder F.xecul.ivo reglllamenl.arú

abatimento.

eslu

conccs8iiO

de

'
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Ns. 71 e 72

-'

Onde convier:.
. ·A.rt. . Aos inensageirÓs · da Reparticão G.er~l ~los '-!?elegraphos em caso algum poderá scn' paga uma d1ar1a míer10r. a
. 'i$, .abrindo o Governo os creditas necessaric.s.

N. 73

. .J ..

Onde convie~:.
. •. ·•
. . Para cumprimento do disposto' no are. s• do decreto ·nu" mero 12.913, de 30 de marco de 1918, fica o Governo .autori. zado a alirir o credito necessarlo á construccão de um trecho
. de estrada de ferro mi extensão maxima de dez kilometros,
que partindo· da estação de Laura Müller, na Estrad~ de Ferro
'l'hereza Christina. vá se1•vir ás.,jazidas de carvão existentes
na propriedade denominada Rocinha. ·. ·
•
.

N. 7-i

O'nde .conYrér·: ···
Art. Ficam emendadas na fórma abaixo as tabellas de
Yencimentos· do pessoal da Directoriá Geral cios CoJ'l'eios, que
baixaram com o decreto n. i4. 722, de 16 de marco de 119•21, e,
.oonsequentemenLe; a tabella rospecti~a da proposição de .orçamento da Viaçll.o:
··
.
·
:A.uxi,llares dd ·p.mauenses a .. : . ......... ; . . . . ·: 4 :l!00$000
Praticantes a . . .. .. .. . . .. . . . . ... . .. .. .. . .. . . 3 :600$000·
Carteiros do i' classe a ............... ·. . . . . . . . t1 :800$001}
Garteiros de 2• classe a .... ,,............ . . . . . . t1 :200$000
Carteiros de 3' clas~e a. , .· .. .. . . .. . .. . . .. . .. . . a:J}00$000
Auxiliares de carteiro a....... . ........ , ... , " 2.:400.$000
1Cnntinuos a . . ; .................... _,........ a:600$000
Sorventes de i• classe a., ........ : .. ,........ 3:000$000
Serventes de 2••:classe a .. ,, ..... ·.......... ,.,.:.,:. 2:400$000
'
.. '
.
·. .
: . •.
.
.. r .
.
.,.,
..· § 1." Os cár.teiros e auxiliare's <Je oarhiros da Arlministracão dos. Correios. do Rio .. da. Janeiro,· são equiparados,·· ria
fórll)a da le;rislação: vi~ente, . ern vencimenl,os, aós .c~. Dire- ot.or1a. Geral dos CorreJas. . : ,.
. , .· ·
..
§, 2.~ Estas disposiçõe'~ , seriio ,consideradas incorporadas
ao citaria decreto n. H. 722, de 1921, e ern V11,1:'br dr.sde o. mesmo dia em gue começaram a vigorar as- tabellas e;ypedidas
pelo citado decreto de reorganização dos Correios, decreto numero 11.722, .de 1921). ·. ·
·
··'
§ 3." Os funccionarios nas present.es disposições, que obtiverem melhoria de vencimentos, perderão a gratiflcaÇllo relauva á co.restla da vida.
' ''
'
''
· ·§ •L • O Poder Executivo abrirá ·OS creditas nece~sarios á
txecuoíl.o· do presente artigo· o seus paragrnphos.
.
''

',I

'',

,I

·,, ,;

'

N .. 75

''

Onde convier:
Fica o Governo aut.orl?.o.do a amdllo.r com a
Art.
quantia de 24:000$, annualmente, a empreza ou particular que

•
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montar navegação regular no rio Doce, Estado do' Espírito
Santo, pondo em communica.cão a villa da RegeniJia {porto
de mar), com o Posto da .P,ropt.ylaxia Rural de Linhares e
com a cidade de Collatina.
.·

N. 76
Onde convier:
. Para a cv~sen:acl!o e custeio do serviço sema. ~rt.
phorico na Cidade de VIctoria, no morro cPaill~. 3 :800$000.

.

~

N. 77

. Onde convier: ·
Ar L. . Será extensiva aos agentes da ·Estrada de Ferro
Central do Brasil, .em commissão obrigatoria e gratuita fóra
da reparti~ão, a gratificação para aluguel de casa, que' não
poderá exceder de 130$ mensaes. ·
..

•

N~ 7tl

Onde convier:
· Art.
A partir da vigencia da presente lei, ninguem
mais poderá ser admittiuo' como ·praticante de conductor de·
trem, de .conferente ou de escripta da Estrada de b'erro Central do Brasil sem a exigencia do concurso regulamentar, res;.
peitados os direitos adquiridos de isenção para os admiLlidos
até a data desta let, desde que hajam prestado.exame de habili tacão, concorren.do elles com os demais ás futuras promo-

cões..

·

•

· ·

. N. 79

Onde. convier':
.
' · Art. · · · Fica.revogado o art; 107 da lei n. 3.674, de 7 de
Janeiro. de i919, no que diz respeito aos funccionar.ios da
Estrada de. Ferro Central do· Brasil, prevalecenuo; em rela.~ão
aos mesmos, as bases do decreto n. 8.610, de ió de mar~o
. de 1911, expedindo na conformidade do art. 32. n. LII e ·reap!lctiyas bases da lei n; 2.356, de Si de dezemb,ro de 1.910.
N. 80
Onde convier:
Art:.
Fica o Governo .autorizado a alterar e rever o
actual contracto da Companhia Nacional de Navegucão. Costeira nas seguintes bases: · ·
· · · a) os planos dos navios que a Companhia tiver .de oon.
struir para executar o serviço postal ropido determinado ncst&
serilo sujeitos préviamente aos Ministerios da Marinha e da
Via<:ilO Ob!'US Publicas, devendo os navios a con::truir ter
no minimo,,S,Q.OO toneladas .de deslocamento, descn':olvey uma
velocidade minima de H m!lhas por hora, ter vcntlllncao electrica e apparelhos hydraulicos para cnr!l'a o· descarga, npparel'hagem de assistcncia e salvamento, machinas de deslnfeccüo, appnrelhos de te1t1graphia sem fio, ter .logar udequa1lo
para installacõos de cant.ões; camaras· frigorli'Jcas com a ca-

e
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pacidade mmuna de 211.000 pó~ cubicos para inc·rementar o
transporte de carnes congeladas, fr.uctas o outros productos
. agrícolas, ter, pelo menos, quatro camarotes de luxo, accom1
moda<;ões para 12•0 passageiros de 1" classe, no mínimo, camarotes para 40 passageiros de classe intermediaria, no mínimo, e alojamento para 90 passageiros de 3" classe, tudo na
forma dos regulamentos em vigor;
,.
b) aMm das viagens determinadas no contracto, a companhia podel'á fazer outras . entre o Sul e o. Norte até Belém
do Pará, e, Jogo.·que seja possível, até Manáos, com ·8! subvenl;ão de oitenta contos dG réis por viagem redonda postal
rapida, do Rio Grande do Sul ao Pará, tocando nos portos· de
Santos, Rio de .Tanciro, Bahia, Maceió, Recife, .Fortaleza c
S. Luiz,.,sendo que' a subvenção '{)ara as linhas autorizadas e
contractadas terminará cinco annos após â terminação do •
J>razo a que se refere o contracto entre a 'Companhia c o Governo de conformidade com o arl. 160, n. Ill, §§ 1• e 2• da.
lei n. 3. oi1511!, de janeiro de l~llS, abrindo o Governo os tUJ.:
!lessarios creditas;
·
.
·
c) a companhia iniciará, desde já, uma linha de navegac:to até o tP•al"á, com vwporcs mixtos de que dispõe e que estão
ompregados em outros serviços, de accôrdo com a Inspectoria
de Navegação, e apresentará ao Governo os planos dos navios·.
a constrüir; dimtro do prazo de seis mezes; a contar da data
da. assignatura do contracto, afim de ·dar inicio á construeção
dar! novas. unidade.s e á execução da linha dentro do maie
curto prazo passivei.
·. ·
·
'I

N. 83

Onde convier :
Art.
Ficam extinctas no quadro permanente da ln;
·spectoria Federal das Estradas as categorias de engenheiros
· de i • e 2• classes.
i
.
•
.
•
·
§
As categorias extinclas ficam substiltuidas· por,
uma unica, cujos serventuarios t('rão a denominação de en~
gelllheiros ajudante~ de 1• classe; com os mé~mos vencimentos..
que forem attribmdos aos actuaes engeillhen•os de t• classe.
§
A categoria unica de engenheiros de . 2• classe, ~m
commissão, constante do quádl'o supplementar · daquella. m~
spectoria ··fica ·substitui da pela de. engen.'heiros.;.ajudantes .de
2• classe' tambem unica e e1n commissão, com os vencimentos
que competi !'Cm. aos actuaes engenheiros de 2• classe.
'
N. 85

r ~·

.(
·, ·,. ·/";

. Onde convier:
Art.
Ficam elevados a 7 :200$ :os voncimentoH do. P.n-.
carregado dos guindastes ria 2• divisão da Estrada do Ferro
Ceritt'a\ do Brasil. ·
.
....

,.·,',

.

Onde convier:
.
1\rt..
Fica o Govm·no auLol'izado. a:.
a) prosoguir nos prolurigamentos dà Estrada de Ferro
!Central do Brasil, de Santa !Barbara a ,s, D?mingos do Prata,
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Sani.'Anua Llc •Ferros, Guunhõcs, Pcvanhu aL<í o poJ•I.o de Sfitl
Mathcus, nu .Estado do EspiriLu San lo: dó J•turHll r.le Palmyr·a
a •McJ·cês cm dit·ccção a Alto .nio Doce, Pit·un 0·a o lltunieipio
de Abro Campn; elo ramal de ;\loutes Clal'O:i pelo L1·ar;at1o Jll
approvmlo;
/1) couclu i r• os l.ralmllws de eouslnw<;.ã.n dn t·anta l de São
Pedro de ,\lcanLam da J~,;Lrada cln Fnt•rn Oestn de Minas .a Araxti
1.1 Ubcraba e u prosegnit· · ·nu cnnsLL'UCI;Üo dn PJ'ulogamcnt.n
clusLu csLradu uJJJ dil'ecção a Il.aynLa!Ja.
ArL.
Pum uxccw,ão de:-sas oln·'as fica o GIIVCl'JJO aul.ori~ado n rcali~at· as opcÍ·aeõcs .rJ,) ereclil.o JWei•ssnrio:;, ailrind11
:wnualrnm1le put·a cada un1 dos pt·ulongmnunLus indieados nu
ar·l.ign anterior· o et•r.diln rle IIli! conloR rle r't)i5, ai/· ·que st•,iatJJ
cuneJu'illas ·I! cnfreg1ws túJ ·trafego u~ esll'adaii de J'eJ'!'<I,
I

•

N. (10

Onde convier:.
Arl..
Ficam creadog na~ 'agencias de Campri G1·ande n
~'res J_,agôas, ambas subor'dinadas ú. Administração dos Correios de Corumbá, para a primeira· mais um togar de· auxiliar
de carteiro, com 1 :800$ e. de um servente com 4$ diarios, e
para a segunda um Jogar do servente, tambcm com 1$ diarios ...

MINISTBRJO DA fAZENDA

N. i
· Onde convier:
Os •vencimentos do port.eü•o, auxiliares do porteiro, correios e serventes da Imprensa Nacional c Diario Of(icwJ
ficam equiparados para todos os effeitos aos empregados de
iguaes categorias do JVIinisterio da Vi:~~cão, fazendo-se as necessarias correcções nas respectivas verbas e tabellas.

N. 5
Verba n. 10. - Casa da ·Moeda - Pes~oal.
Substitua-se :
Cunhagem ele moeda de uickel . , ........ .
Pelo seguinte:
80:000$000
·Cunhagem de mooda de nickel ..•.......•
Na mesma verba - Malct·ial:
__
Substitua-se:
Material para cunhag'llllJ, fahrieu,.:iio 0 aeonlOO:O(}t)~UOO
dicionamento ele milcclas ele uickcl. etc.
Pelo seguinte:
l\Int~rial pum cunhagem, J'altl'icução o acondiciçlllamC'Ill.Ll de moedas de nickel, oto.
SO:U00$000
8
S.- Vol. VI

!
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Substitua-~ e:

Material para confeccão do sello .e outras
· formulas de franquia e cbeques postaes,
sendo para o pessoal 120 :000$ .•...••
Pelo seguinte:
.
iMa~erial para confecção de sellos e · outras
· formulas de fz:anquia e obeques postaes,
sendo para o pessoal 170 :000$000 .....·

400:000$!000
400:000$000

I

400:000$000

I

N. 7
Ao a;rt. 101, n., 12:
Aocresoente-se depois das palavras finaes -. não .os exigir - <desde que a arrecadação annual respectiva não attinja

a

20:000$000'.

.

.

.

N,,, 8

A' verba 1>4• -

Inspectoria de .Seguros:
'
. .
· Na consignacão para q;pessoal, depois de - i in&pector, iS:OOO$ - accrescente-se: ~ra. gra.tificacão ao funcoionario que serve oomo . secretario · da Inspec~oria, ;réis
3:6()0$000.
'

'

'

'

'

· N. it2

Emenda substitutivo:. á verba 20•:: ·' ..
·Onde se diz: q;EmiJio Chandon, idem, 10 :000$), diga-se:
"Para pagamento do thesoureiro interino da extincta Caixa
de Conversão, Dr. João Marcelino Fragoso, a verba de réi!l
26:000$ para seu respectivo fiel interino, Emi!Jio Ohandon,
a .de iO :000$000,
·
·
N •..iS

:'

··.

'

Eménda substitutiva ao art. i H:
As vagas occorridaa no pessoal das portarias de todos
·os ministerios serão preenchidas mediante accesso de em:pregados dessa classe, colhidos em todas as reparticões de
cada ministerio, observando, para esse effeito ·. a antiguidade
dos mesmos em lista tríplice e a escala dos vencimento.s.

N. i9 ·
Ao art. H9, depois das palavras finaes - «excedente de
25 annos~ - acerescente-se o seguinte: Igual corrlgenda
será feita na percentagem de 2 •j• de que trata .o art. iS da
lei n. 2. 290, de :13 de dezembro de :19:10, para os .officiaes
de terra e mar,que contarem mais de 25 e menos de 35 annos
de servioo e forem reformados por inaapaaidade physica ou
compulsoriamente setn aeoesao de posto. . ·
:Ao art. ~26. -

N. 22
Supprima-se.

•
•
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N. '23'

Ao arL 127 '

''
'

'•.

.

,,...

Supprima-se.

'

'. ·•

.·

' ~

'

.

N. ·33

'

· l<'icam .extensivas nós 'fiscaes de segu~o que exercerem. o
cargo· ·em commissilo as· h1 csmas vanLagens concedidàs . aos .
demais ftincliionarios da Inspectoria.. de Seguros a constantes
à as seguintes leis e decretos: Lei ll'. ·z. 083, de 30 de julho de
:1909; decreto n. 7. 75:1, do 23 de dezembro de :1909; decreto
n. 8.208, de 8 de dezembro de :1.9:1.0,· e art. 68, parte final, do
decreto n. :1.4. 593, de 3:1 de dezembro de :1.920.•.

N. 34
''•
. . . ..
. Art, · Fica o Governo autorizado a ceder, mediante ar"
J'CndamcnLo, á. Associação Central Brasileira de Cirurgiões
Dentistás, com. séde nesta. Capital, o lote de· terreno ri, 80, do
quarteirão · i:t •. 3, na . esplanaâa do antigo morro do Senado,
para .a edifiCílQÚO. da séde da Assistencia Dentaria Infantil, por
eUa ·creadà, . para tratament~ grat~ito das crianças pobres;·
sendo o prazo, preço e demais cond1ções do ·arrendamento ·estipulapo u~. acto da respectiva escriptura. . ·
·
~

' .i .

'.' .

.

'

'

~ '

I

.

.. ,,·,.·. · · · N.• 35

-Art. k o Poder Executi~o 'autorizado a abrir os uecessarias .crcdUos .para o pagamento da differença de vencimentos a· que teem direito os ministros togados do'· Sup1•emo
Tribunal Militar, os ministros do Tribunal de · Contas e os
representantes do mínisterio publico junto ao mesmo .Tribuual, .que estão ·equiparados, .por lei, aos desembal'gadores da
.COrto de Appellação. ·
·:'

N. 37' ·
I

•

'I

'''

'

,''

'

··, Onde' convier:
Art.
E' concedida, em.quanto viver, a D. Israolina de
Carvalho .Oamarú, mãe do !allecido 1Senador OctaoiUo ,Gamará; a ·pensão mensal
de 300$000.
,.,
.

· "N. '0
~ 'l

•••

••••

Onde couvier:
Ai-t .. Os funccionarios ou empregaCios publicas federaes
{IUO contarem dez ou mais ahnos de serviço publico federal
ou tiv.erem sido nomeados cm vil'tude de concurso, não podarão ser removidos para cargos de categoria inferior aos quo
occuparem; nem podarão,· ser demittidos siniio em virtude ele
sentença judicial passada em julgado.,
N., U
,!Á:rt. Ficam incorporados ao património ão Hospital Nacional os bens moveis e immoveis de todas as dependenoias da..
Assisteucia a Alienados,, •
· ·. ' ·

..

.
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N,,, '43

•

Ond:) convier :
E' o Governo auLori~ado. a ceder, mediante do~.cção . á
Caixa Beneficente dos Amanuenses do Exel'cito, um' terreno
dos existentes em devoluto, na Cli.'Planada do antigo morro do
Sena<lo neste Districto Federal, mediante 1·5 metros do frent.c
por 30 metros de i'undos, afim de nelle ser edificada a sédc
para essa as'sociação beneficente do militares ..
.

·'

.

N. 46

Onde convier: ·
Art.
E' o Governo autorizado a emprestar á Coopera~
tiva de Construcção Predial, organizada pelo Instituto de Engenharia Militar, de conformidade com a lei n. 1. 537, de 5 de
janeiro de I 907, até a quantia do cinco ·mil contos de ré is.
A1•t.
. O emprestimo será feito cm pz:estacões semestraes nunca superiores a. mil· contos· de ré is,· vencerá juros de
5 % ao anuo, pagaveis por semestres vencidos; o deverá estar
intciramenle resgatado dentro de I5 allnos, a contar da en. .
trega pelo. Governo da ultima prestacão.
Al•L.
O producto do emprestimo será exclusivamente
empregado na acquisícão de terreno o na compra ou construc~ão de predios para os associados, de accôr1Cfo com as condiçoes estabelecidas nos estatutos da referida cooperativa, approvados cm .assembléa de Hl rle dezembro de 1921.
Art.·
E' o Governo igualmente autorizado a:
io, suspender a cobrança ou reduzir as taxas de 'impor~
tação .sqbrc. o. m~t..erial ·im~res~indivel a construçç~es, con- ·
forme diSCI:Immaçao que ser a fmta no contracto e a ·'!Sentar a
cooperativa dos impostos de seno de transmissão de propriedad() o de qualquer outro que ,julgar conveniente, para que
. ·
esta realize os seus fins;
· 2o, ceder terrenos de sua propriedade em .condições razoaveis, c bem assini installaçõcs que facilitem as constru~
cções;
.
•···· .
3', · conceder· transportes gratuitos nas cmprezas do Governo. ôú com' redücçiio
tarifas. nas emprezas subvencíonadl\S para o material destinado ás con·strueções.
Art.
O Instituto de Engenharia Militar é reconhecido
instituitão ele utilidade publica.

de

\,

N•.4.7
'

Onde convier·:
,Art. ..·. , E' ·o Potter Executivo autorizado a organizar os
quadros das 1• turma de brochuras e 7a de comp~siçli.o da
Imprensa Nacional, incluindo~sc nos quadros respectiVos, po<lendo conceclcJ• !Is act.uacs operarias as· garantias, vantagens
o direitos jú estabelecidos cm favor dos demais empregados
<la mesma Impronsa,, conciliando o criterio da antiguidade
coin o ,merecimento, para a classificacão nos r('fcridos. qua~· .·

aros.,

...

I
I
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Nenhuma obre.im poclerú sm· dispensada cm conscquencia
da ,redu~ção .ou reorganização dos quadros e o Poder Execui.!VO f1ca autorizado, para tudo quanto for necessario a
abl'ir os crcditos precisos.
'

N. 49
Art . E' o Governo autor1izado a reorganizar a Directoria
uc EslaListica Commercial, de modo a attender ao desenvolvimcnl o rio ~Wrviço, ficando os vencimentos dos funccionarios da
mesma répartição fixados de accõrdo com a tabella dos que
servem na Caixa de Amortização, conforme as categorias respect.ivas, podendo, pm•a esf,e· t'im, o Governo abrir o necessario credito.
N. 53

Onde convi.er:
F.'ica o Poder Exccu LiYo autorizado a Lo mar extensivas
!Í Soeiocladc Bcnrncontr. elos Funccionarios F.;deraes com
séde nesta Capital as mesmas regalias o vantagens que actualmetltl: gosam o Club dos PunccionaJ•ios Publicos Civis e a
Assc•cirtção dos Funccionu.rios Publicas Civis.
N.. 54

Onde convier :
..
Os vencimentos ·dos p.orleir!JS, ajudantes de porteiros,
contínuos, correios e serventes das Secretarias. de Estado,
'J'hesouro Nacional e Tribunal de Contas serão iguaes aos dos
empregados de identicas categorias da Secretaria de Estado da
Viar.ão e Obra.~ Publicas, fazcndo-sc as neccssarias alterações
nas "respectivas verbas.
1\1, 55

Onde convier:
Art.
Fica o Governo autorizado a abrir, na vigencia
desta lei, os creditas necessarios para attender o pagamento do
disposto da verba 3ft', do Minist.erio da Fazenda, ao pessoal ila
Imprensa Nacional' e Diario Officiat relativo aos exercícios em
que deixou de ter cumprimento o I·eferido disposto, concorde
com os vencimentos fixados por esta lei;
N. 56
.· · Accrescente-se onde convier:
Art.
O escripturario da Caixa do Conversão terú os
venoiinent.os o vantagens do J• escripturario da Caixa de Amorti?.aoão.
. N. 57

As operacões de seguros operarias, realizadas por cotnpa··
nhias ou syndicatos especialmente organizados para esse fim,
ou por compa.nliins que explorem outr•os ramos de seguro~. fi-
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cam sob a fiscalizuc.ão da Inspectoria de Seguros e os actuaes
· ·rlsca(ls dnquel!ns. coinpanhias e syndicatos incorporados ao
quadro de J'iscaes (Ja mesma inspectoria e a elles equiparados,
·revogadas as disposições 1Jlll contrario, abt•indo o Governo o
credito necessrio.
N. 58

.

1

· · Art.
Fica elevado pnrn t.res mezes o prazo a que se
refere o art. 38; do regulamento do decreto n. :14.729. de 16
de mnroo. •,•de '1 !121 .
..
· Onde convier : .
Fica o Poder Executivo autorizado a conceder cm aforamento ao Club Sportivo de Equilaç,ãn a área occupada por suas
dep·endencia ú avenida Barlholomeu de Gusmão,. que lhe esflt
arrendada· pela Fazenda Federal em virtudQ do contracto la. vrado na Procuradoria Geral da Fuwmla Publica, cn1 10 de
outubro de 1910. ·
·
·
·~

,,'

'

' .

.N. 60

Art.
E' o Governo autori?.aclo a organizar um quadro
annexo ú tabel!a B do p·esso.al da Imprensa !Niacional, a contar
de 1 de junho do corrente anno, aprovei.tando .. os . actuaes
obreiros das officinas de composição. de impressão e serviços
a.coessorios; não ·excedendo ns. ctespezns annuaes da imvortan"Cia ·constante da• rubrica respectiva de. 184:000$, compondo-'se
o·quadro·seguinte:
··
·
·
·. · ·
· ·.
'

,··

'

',

'

.

' t ••

4 officiaes de 1• classe, n .•.....
'• officiaes de 2• classe, a. . . ; ..
O ofl'iciaes ele :3• classe, a ...... .

350$000
800$000
:!50$000

1():800$00~

'14:400$000
; ·18:000$000

'

:

>

•

•'

·'

•!

·OFFIClNA: J)FJ IMPRESSÃO

de ·1' class~; a . .... . 350$000 ·.. · .8: •I00$00~
7:200$000
· ·2•..o:Cficiaes de .2~ .classe, a ....... · ., 300$000.
' '(i: 000$000
2 otficiaes de 3• c~'ISile, ,a .......... · .250$000

.',2 ~Úiciaes

OFFICINA ])g SERVIÇOS ACCESSORIOS

12 officiaes
9 officiaes
3 officiaes
6 offioiaos

de 1• classe, a . . . . . .
de .. 2~ classe, a ........., .·
de 3• classe, a. ... . . . .
de numeração; a. . . .

·350$000
. 300$000
250$000
3\í0$000'

·Total. . . . . . ...... ·.....•.........

. 54: 000$00()
43:400$000
9:000$000
2i:OOO$QOO
:183:600$000

..·· A classificaç&o soró folt.t\ de ncoôlrcYo com a antignidncle· e
competencia. · . . . . . . , . . .
.·
.

I
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N. 63

Onde convier:
O Governo ~andará publicar. na Imprensa Nacional,. annualmento, os boletins oft'iciaes do Instituto da Ordem dos
Advogados Brasileiros.
N. M

Art. · Os funccionarios addidos crue tiverem mais de
vinte annos do serviço c mais de cincoenta e cinco de edade,
serão aproveitados nas repartições em que estav:un quando
foram mandados nddir, não podendo ser aproveitados em outras salvp ·si o requererem,
.
N. 65

· Onde convier:
Art •. Fica o Poder ,Executivo autorizado a wrnar extensivo ao ·Banco de Credito Auxiliar os favores concedidos
ao Banco dos Furiccionarios Publicas, ao Montepio dos Servidores do Estado e· ao Banco Predial do Estado do Rio de
.Taneiro,' para operar· com os funccionarios publicas civis e
·
militares.
'

~

.

N., 66

. Onde convíer : .
.
J\rt.
A pensão concedida pelo decreto legislativo numero 2.553; do :lO de janeiro de 191<:3, é 1consideradu. sem 'de!lconto algum.
N. 67

. Art.
E' o Governo autorizado:
· I, auxiliai: a construcoão do edifício destiriadoá séde da
Associação Brasileira de. Imprensa nesta •Capital, .podendo pa.rn
esse fim, abrir os necessarios creditas;
.
JT, ·a transferir ou aforar ao Botafogà Football Club ci
torrono, sito (t rua General Severinno n. 97, ora occupado pela:
alludida sociedaC:e ,desportiva,. revertendo no primeiro caso
no Pat.rirnonio Nacional, com todas as bemfeitoriail existente~.
havendo disso!ucüo da mesmn. souieàade; e, na segunda hypothese, .coricedendo qbe seja o,.pagamento das vinte annuidades
em parcel!as a longo prazo, podendo 'tambem ser prorogado
por 30 ·annos o arrendamento em vigor feil.o em· virtude· da
le.i n.. 3.232, do 5 de janeiro do HH7, art.. 89, n. IX.
· Art. · Fica o Governo autorizado a ·expedir novo regulamento ·para a Casa da Moeda, observando as dispos!Qões se·
· ·
guintes:
Os serviços da Cnsa da Moeda continuarão a ser distribuldos por du,ls secções: «Adrninist.raoiío geral:~> e «Seocão Teohnica:~>.
.
·
·
O numero, categoria o vencimentos dos empregados e
nssim o numero dns officinas da Casa da Moeda são os fixados na tabella respectiva, dous terços de ordenado ·e um t.eroo
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do graolificaç~o, .quer para .empregados, quer. parl! todos os
operar10s o dHtrJstas, expedmdo-se os necessarJOs tltulos.
, Para os log,lres de auxiliares de escripta .da Contadoria,
serão aproveitados oc uctuaes diaristas que jú exercem taes
·:runccões.
Na organizac!'io dos quadros dos empregados, Ófficina e
operarias das diversas secções c ofi'icinas serão aproveitados
O$ serventuarios uchmes. attenrlendo-se á sua antiguidade e ao
seu merecimento.
o
10s ·actuaes «mestres» passarão a denominar-se «chefes»
'o serão substituiJos pelos ajudantes, e os demais, obedecendo
para o orespect.ivo accosso á ordem da classe immediatamente
inferior. O fiel do Almoxarifado passará a ajudante deste.
As promoções serão feitas metade por antiguidnrit' r :·
tade por merecimento.
.
Os deveres e attribuições dos empregados e horas de serviço continuarão a ser os constantes das disposioões em vigor.
al.é a expedição do novo regulamento.
,
Todo o serviço de escrinturação au~r na Administração
Geral, quer na secção. technica, será éxecutado, de conformidade com as normas prescJ•ipl.as e modelos :fornecidos pela
Contadoria. onde o alludido serviço é centralizado, de modo a
haver uniformidade e exact.idão nos bn1anços. ·
.
:Os escreventes· incumbir-se-hão da escripl.uracão das officinas, ficando-lhes .~aran !.ido o direito á promoção a auxiliar
de escripta.
·
Aos aprendize~ que fazem .parLe do quadro do pessoal
amovível é igun.Jm0nt.n ~nrant.irlo o rtireil.o rte pM;sagem para ·a
quadro effect.ivo.
·
· . . Os confer·ent.es geraes da Thesouraria prestarão fiança,
sendo de 3 :OO()$ e 2:000$, rcspect.ivn.ment.e, rmra: os de primeira e segunda classes.
Satisfazendo ás eonvcniencias do Rervic.o actual, observar-sb-ha o seguinte:
•
a) a officina de gravura ficará incumbida de todo o
~;erviooo ele gravura e repl'oànc~ão. annexando-se-lhe a ga.lvanoplasf.ia, ar..funlment.c ,innla {l officina de impressão, pass!úido a dcnom innr-se «Officina de g-ravura o galvanoplastin»
e constit,riida de rluas SI~Cçõcs a 'de gr·nvura e a de galvanoplastia;
· .. b) á officina de JnminnJJfio e cunhagem ficará incorp01•ado
o servico doom·iVP.Raria d~ medalhaR ora Mmm~t.t.ido .;1 officina de gravura; .
.
·
c) a offícina de imprnRsão ficará consf.ituida pelaR seccúes
rle impresslio t.ypographjcn. iniprrRsiio \it.hographica. · . :estamparia, gommagem. picot.a~nm r carimbagem, ccinfere,ncia c serviços uiccessorios; .
.
. . ·
.. o
d) aR seccoõ.e~ de obra~ (I rnpnrns P nlccf.ricirlade, passarão
·a constituir a officina do obras e reparos. e a offitJina de IJlr.ct.ricidade, ficando aquclla sob a chefia do act.ual mestre, e
esta sob a do nct.nal cm~nrrogado rln electricidade.
·
o Govcrnn reveró. ·a t.abella das taxas ·CObradas pela Casa
da Moeda pelos trabalhos executados. de · modo a substit.nil-:.:t por nni.J'a rrno rle facto rnprrsenf.IJ o custo dps mcsmns
serv1 cos.
·
· Srrfío nomr•nrlos prw rlnr.rel.o rio Govorno: o director, t1
chefe rla seccão e.nnt.rnL o t.Hesoureiro, o!'l escripturarios, o
0

o

I
-i
I

•
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·fisca! ela impr·cssiio, o fiscal· da cnnhagem, o. almoxarife o de~
.s~~lusta, o chefe do lnboral.orio chimico e os chefes das of'~
fiCinas.
.
Serão nomeados por titulo do Minis!.erio da Fazenda, de
accõrdo. com o. d_irecl.or: o porteiro e o archivista; os auxiliares
de escrrpta, freis, ·conferentes geraes da thesouraria, ajudan~
tes, grav~dores e ens.aiadores, mediante proposta do contador,
tho~ourciro, almoxarrl'e, fiscacs c chefes respectivos. Os de~
mars CmJWcgados srJ!'ão nomeados pelo director, mediante pro~
posta dos respectivos chefes.
No c,1so de nccessiclacle pode!':\ . clirccl.or prorogar o J.ra~
11alho ern J.odas as depenclencins rlrt Ca~a ua Moeda e rlct.crmi~
nm· que sr. lr~tbal'lle nos clnmingos e dias l'r.riados, prr·eebcndo
o pessoal ror· excesso li e /.mhulho, do moclo ~cguinlc:
10 seJ·vit)O executado orn virturJé de rrorogação de cxpcdícn~.e ser:í pago na razão do dobt·o dn vr.ncimcnt.o por :hora de
.sct•vrço noJ·mal. ele .accõrrlo com o al't. 5·1, do actual I'egula~
me!lt.o em vigor, correndo a despeza por conta da verba «Ma~
l.m•ml~.

O pessoal amovivcl e contractado será admitf.ido pelo di~
J'OClor, mediant'e proposta dos respºctivos chefes.
Pnra as vag-as de Lhesourciro· e almoxarife, terão prefe~
J'encia os fieis c ajudante dr.sl.e com hrubilit.açlio c pratica ne~
r.essarias ao s11rvi(;o, reconhecidas ~pelo seu tirocínio pro~
·ríRsional. · · ·
·
· Os runccíonarios da .Casa da Moeda que contarem mais de
rlcz annos de serviços publicas federaes, que s·e invalidarem no
·sorviço, tér•ã[i' direito á aposentadoria,. mediante os processos
n~tabelecidos pela legislação respectiva que vigorar .
.São applicadas a todos os empregados da Casa da Moeda,
exoepto ·os do .quadro· amovível, as disposições contidas nas
leis organicns rio Thesouro Nacional que rlig·am respeito a
vencimr.nt,os."vant.agens, posse, substitUJições, r>ontos, descon~
tos, rorlas. lícrmc.ns, penas, aposentadorias e montepio.
Ao pessoal de merecimento da Casa da Moeda excepto o
do quadro amovível ainda valido, depois de 20 a-nnos de ser~
viços publ icos federaes, será concedida a gratificação ~ddicio~
nal de 20 %, que será elevada. a 30 % depois de 25 annos.
'Paragr·apho unico. Fica o Governo igu!llmente !lutori~ado
a abrir o credito necessario para a exflcur,~:~o dos drsposttrvos
deste art.ill'o ..
'

N. 68
Ar. ·· E' o Poder Executivo au toriza.do a abrir o cre~
dito especial de 342 :337$·1 00, para occoJ•rer ao pagamento de
div('rsas fo l!Jns do sn lJll'ios ·drvidos aos onerarias da Tn1prensn
Nacional c Dia1'io Off'iC'ial e relativas ás férias do me!- de
marro rle 1!H3 (n.nnoxn ao ofricio n. 753, de 25 dll alml do
1913: na imporl.nncin de 40$000), as dos mezes de setembro a
dezembro do Hl'18, n. 157, de 1!l de feve~eiro de 1~11;, e n~~
mero 23, de R ele .Taneiro de t !l/.5, na tmportancrn de ~érs
3lo2 :297$100) .

N. 69
Art.
Os vencimentos dos sorverrLes dn. Alfandega c!n
Rio de Janeiro scriio os mesmos dos que servem na Seoi·etarm

'
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i.le Estado do .Ministerio da Viação,
alterações nepessarias.

fazendo.~se

'!lG. t.abella

l\S

N. '70

Oii.de convier:
ArL. Os vencimentos do porteiro e dos continuas e
ventes da Caixa de Amortizal)ão ficam equiparados aos dos
i'unccionarios do iguaes categorias . da .Secretaria de Estado
do Ministerio da Viação, fazendo-se as necessarias alterações
nas respectivas verbas c ta:Jl.ellas.
·

ser-

ArL.
Os vencimcnlos dos serventes da Recebedoria do
Districto lJ'cderal são iguaes aos dos que servem na Secretaria
de Estad.o . do Ministerio da Viacão. Faoam-se as alteraclles
necessarias na tabella.

. N. 78

Onde convier:
Art. . E' o Governo autot•izado. a emp1;ésta~
Instituto de Protecção e Assistencia ú. Infancia do Jl,io de Janeiro,
até a quantia de 300 :000$000; ·
'·
.·
. •. , •. .· ·
O emprestimo será feito em prestaoões trimestraes nunca:
supi:rdore:s a setenta e cinco 'contos, vencerá juros de 5 % pa.,.
gaveis por aririo vencido e deverá .estar inteiramente resgatado dentro de i5 .annos, a contar da entrega, pelo Governo, da
Ultima, prestaCÍÍO. . . . ..
,.
.
I .
.
O. pr:óducto do: .emprestimo será exelusivamente empregado na conclusão do edificio, .ora em construccãct.. á rua
Moncorvo Filho n. 90,./ antiga. do Areal, e na installaciio do
·
·
.·citado' est!ibelccimento.
:•" ,
.
.

ao

,'

•'

'

;.

''

'

'

'·'

N. n
.,
'
.'Aoorescente-se onde convier:
·· ·
.
.
Fica. concedida a pensão de tresentos mil réis mensaes á
vinva do major Pedro Ribeiro Danlas, fallecido a 5 de maio
do corrente. victima das mo.Jestias adquiridas em -serviço da
Commissão de Linhas Telegraphicas· e Estro.legicas de .Matlo
Grosso:ao ·Amazonas .. Essa pensão sellá ·integralmente extensiva ás filhas emquanto solteiras .e aos fHhos emquanto menores...
· : ... ·, ,: .. ·
..

,::

·

'

'

~-. 75 -

Onde convier:.
:,•
·'
.
,
.
: ',)1 •'
.
Art.
Passam a ser de 3 ·o/o sobre o total dO: arrecadaoiio
amigavel da divida act.iva aa porcentagens mandadas abonar
pelo decreto n. 15.210, de 28 de dezembro de 1921, e que
rJ;Ssim aeriio ·distribuídas: 11•2 o/o. ao director, .. igual quota ao
sub-direc~or, 1 112 o/o para os tres procuradores da Fazenda
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e 1j2 % para os demais funccionarios da Directoria da neceiLa Puq_Iica do Thesom·o Nacional, incumbidos da mesma
arrccadacao.

N. 76
Onde convier:
Art.
A renda proveniente da divida activa arrecadada
amigavelmente se.rá recolhida :'i Recebedoria do Districto Federal, mediante gu.ia ele um dos ·procuradores da Fazenda •

.,

N. 77

Onde convier:
«Fica o Governo autorizado a orear na Alfandega de
Manáos. um La!Yoratorio Ohimico de Analyses nos. molaes do
existente na Alfandega do Rio de Janeiro, tendo po·r pessoal
um medico chefe, um ajudante medi'co, um pharmaceutico e
um servente com.. os vencimentos que por lei forem ·fixados,
abrindo-se para esse fim, o·s creditas necessarios.

.

·' N 8"
~

Ao ar L. H2 - Su.pprima-sc.
A Commissfío de Finnncas.
Do Sr. ministro ela Viação e Obras Publicas. encaminhando
o parecer da. Directoria da Estrada ele Ferro Oeste de Minas
sobre o projecto do Senado, n. 138, de 1920, que autoriza a alteração do quadro c dos vencimentos do pessoal administrativo
da mesma estrada. - A' Com missão de· Finanças .
••
Do Sr. ministro da Justiça o Negocias Interiores, pedindo
informações relat ivaménLo á restituição dos livros el&itoraes
que serviram no pleito ele ·1 ele març,o do corrente anno, visto
ter recebido reclamação rte· diversos juizes seccionaes que ainda
não os rccchr.rnm. -. A' Secretaria, para informar.
Do mesmó' Sr .. ministro, solicitando a precisa numeração
. o situação dos predios comprebendidos .na área em que ·vae SOl'
constrilido o novo· nrlificio do Senado. Federal, .afim de poder
expedir as devidas ·providencias para a desapropriação . dos
mesmos. - Ao Sr. ·director, para providenciar. : . ·
,
Do mesmo Sr. ministro, restituindo dous dos autographos
da resolução. legislativa, sanr.Cionada. que proroga: ·a estado''de
sitio decretado pela lei n. 4.54.9, de 5 de julho, até o dia 31 de
dezembro do .corrente anno.- Archive-se um dos autographos o remettn-se o outro á Gamara dos Deputados.
O Sr. 2~ Secretario procede á leitura dos ~eguintes
PARECERES

..,

Fica sobre 11 mesa, para ser discutida na sessão seguinte,
dopois de publicada no Dim·io. do Cono1·esso.

•
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N. 102- f922
Rer/acr;rlo {Ínal âo Jn•o;iecto do Senado n. 20, de 1931, emendado

pela Ca.rnara elos Dcpnlitdos, dando 'l.•mJI.ri(JI!11.~ ·ao.~ fljJCi'O.rio,l', diaristas c mensalisla.1· que passm·arn 11. sm:1Jir rw
h1..~1wctm·ia rfr, P.m·tos, Rios e CanaRs.
'

O Congresso Nacional resolve:
ArL. L" Os funccionarios e os operarias. dim•ist.as e m0n-

I

~alistas.

que passaram a servir na Inspectoria de Pnrl·.os. Rios
da~ concessões existentes,
gozarão dos mesmfli; direitos c vantagens que os das estradas
ele f.erm administrtádas pelo Govemo Federal.
'Art. 2.• Aos funccionarios c operar'ios, diaristas e mensalístas a que 8e refere o artigo anterior, e que contavam na
data .da enéampação referida, mais de dez annos de serviço
alli, será adrlicionacto esse tempo ao do serviço publico federal,
Jlal'a todos os cffP.it.os. e.xccpto quanto a vencimentos.
MI.; 3.'' Hevogam-sc as disposições em contrario.
Sala rla Com missão de Rcrlac(:ão, em 31 de julho ele ._1022.
- Venancio Neiva, Presiclent.P. - Vida! Ramos, Relator. M·mt;io Goes.
e Canàes, em vit•lndc da cncampação

'N. 1()::J -

1922

R!!rlarção filwl. tlo pt•o:iectó do 8ennllo n. :12, de 4MM, cmenrlwlo pl'la Cmnara dos. Deputados, fJll.c uwrula etli/'icm· nté ,
1;.ooo p1·cd·ios pam os {nncC'ionm•ius. chris •: ·militm·e.l, e
, Olftei'arios da Un'iúo,
,
O. Congresso Nacional rrsolvc:
Art.. 1.• . Fica o. Poder E.\':ccuLivo . autorizado a niandar

•construir, . por contracto· ou· adminístratívamenle, até cinco
mil preclios. elo valor maximo {te 10:000$, catla um, qUI} irão
,scndn ~·endido~ a l'nnccionarios puhlicos ou operario~ da.
Uni~.

·

·

§ L• A venda do;; pzwlios as.~irn Cl)n;;lz·uiilos poiler:í ser

erreet.uad:i nwdianle paganwnto ern presla!Jões mensaes, qun
ilescont.:vdas nas• l'r.spectivas folhas, de .modo a ser int1~-.
grallzado o· me;;mo pagamento dentro de qumze annos, sendo
então l'eilu. a t.ransl'erencin da proprindade. ·
• ·
·
§ 2". O pr·e~•o de ·cada predio será ·o do seu custo, aocre.~
cillo apenas dos j·uros e mais llespezas na ~t•opor~.ão da impor!ancia com q.uc houver sido onerado o ~[besouro Nacional
em virtude da operaQão de crndif.o, de que trata o •ar·t. 3". .
§ a.• Em caso de '!'alta, ante~ '<la liquidação' do em~)J'esli
mo, ap herdeiro ou llcrdr..irós do oCficínl ou· l'unccionario fallocido, com direito ú 1]10nsão a\lur.lida no Ul'L. ·1·. alin·ea a. o
existencia de outro ou o.u t,ros Rem essn direi Lo, .(; pcrmilticlo a
estes transigirem com o pmdio, afim de !íquici:Urcm a divida
· rcstanlc, tl'ansaccão que terá assistcncia obrig·atoria do ·reprcsent.an!.e do Govct•no, o L1·Ual IJ!g,irú com podOJ'OS cspcciacs
pam. esse f'im. Não verificada cs~a lly]lOI.heso. o prr.dio será
v~ndzdo ~m ltuHtn publica parn n.q competentes inclomni.?.•al;~)ns.
entregue o saldo, quando houver, u quem ele direito.
~eríí!)

I

I

,,

125.

. Al'L. .:l," E' lambem facultado ao Governo ·fazer emprostimos ao il'unccionario ou O[lerario da União q.ue possuir o t.c~·
rcno necessario o quizer faz.er a construccâo do um pred!O
para sua rcsidencia,. passando neste ,caso a propriedade a
consli!.uir .palrimonio publico aLG serem solvidas ·as nbrignoõcs do empresl.imo fi·UC contrahir, cu,jas condic;ões nüu [J"derão exceder ás bases cstnobelecidas no § l" elo m·L. '1".
Para::;rapho unico. Os empt•csl.imos de que trata co;le aJ'Ligo não poderão exceder de 25:000$000. · ·
•
Art. 3." E' o Governo tambcm autorizado:
a) a emprestar aos officiacs de LcrJ•a e ele mar c aos
1'unccionarios publicas fcderacs, até '100 vezes, a irnpOJ•Iancia
mensal do monl.epio c meio soldo daqucllcs e uo nwntcpio •
destes, no momenl.o do cmpresl.imo, a .quanl.ia pedida cm requerimcnl.o dn proprin inLcrcssado, destinada ú aequisit;ão ou
consl.rueção do uma casa;
b) a cmi!.lir apolices du J00$000 aos juros ele li % ao
anno, pag·ns seÍllP.stralmcntc, amortizavcis em 12 annos ·~ seis
mezr.s, por sorLcin mensal, por meio 'dos quaes scrú foi! o o
omprcsLiHIO a que alludc a alinea anterior·.
Par::tg"rapho unieo. Sei serão cmitticlas apolices no. valttJ'
de; cada 0miflrCsl.imo requerido c attencliclo.
·
'
Ar!.. 4.' No proprio .requel'imenl.o o official ou funccionario publico federal fié'\ará a consignação mensal de .I 'Yo t]n
· valo!'. elo omprestimo rc·quericlo, consignação Que U!Hl será descontada cm folha, como garantia da transa01)ão, corrcspondando á amortização e aos juros elas apol ices recebi elas n8s
Lermos do ·artigo anterior. .
..
.
Arl. 5." A casa assim adquirida a.u construída, senit inalienavel, ·Cm vida do ol'ficial ou l'unccionario, constituindo
bem do sua familia,, cu,ia pensão, ucima declarada, J'csponcled
pola divida ·aue ainda restar na occasião do fal!ccimonl.o.
A~·t.. 6,• •rodos os impostos c taxas a .que n prr.din csliYcr
sujeito pol' leis c regulamentos fr.dcracs, cstaduac;; ·e mnicipacs serão pag·os directamente pelo oi'J'icial ou funccionaJ•in,
ficando a~1 Govern~. pol'ém, .o dtrcilo de descontai· integralmente, elos rcspect.Jvos · v~ncunenlos, as quantias curre8pottdentes, uma vez· que dCJ~c cllc de cffecl.uar n paog·amcnto
dant.ro do prazo IegaL
!
Art.. 7:• P6de o official. nu l'uúccionario udquiJ•iJ' uu wnst.ruir casa em import.uncia ,;.upcrior an vaiO!' dn ompr·cst.imo, mas· nã'o rospondm•<í. u immovcl JH'J'anl.n l.erceiJ·o~ n
conservará a clausula de inalienabilidade " btHII elo l'alllilia
a •que se refere n ar!.. 3".
Ar!.. 8.'' A amortizaoãn do ornpre~l.i nw pôde ,;p ,. anl.eclpada.
Arf.. V." Fica autorizadrJ o Poder Executivo:
a) a realizar operac}ão de credito alô trinta 1rlil cunl.n;;,
cuJos titulas deverão ser resgatados no ·praw do ~20 annns;
b) a providencial". nn l'egulament.o que c:xpecliJ". sobre t.ndas as medidas fiscacs c aclministral.ivas ncceHsariaR r.\ execução· dr.sla !ri, m•gani:zando I' JH'ovcncln .ns ~r.r1'i1:os fHII! sn
t.orncm prcci~nH, para 'o quo fica uutnJ·i~ndo a a!Jl'ir' eJ'erliiM ;í
cusfa das emissões J'ei'nrirlas nn art .. l", alinra h:
c) a 8Uspendc.n· a co!JJ•an~a uu J•edu~ir as taxas ut• illJpust.os de imporlação Robrr. o nwl.oi·ial imtn·cscindiYel a eon,strucl)'i}es, •que nüo seja applicavcl a habitações de luxo, con-
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forme a. discriminação que- sená feita no regulamento,· e a
isentar dos impostos db sollo, do transmissão de propriedade
e de qualquer outro que julgar conveniente os contractos. q.ue
tiverem de ser celebrados cm virtude .desta lei;
·
d) a ceder terrenos de sua propriedade, em condicOes
razeaveís e bem ·assim installações que facilitem as contru- ·
ccões.
.
.
Art.. 1tl . .Revogam~se as disposioõres em contrario..
.Sala da Commissão de Reda·ccão, 31 do jullho do '10~2.
- Venancío Neiva, Presidente. -..Araujo G6e.~, Relator. Vidal: Ramos .. .

· N. 104 .....:. 1922

n.

Redacção final da p1'~posição. da Gamara dos Depu'tado's
163,
de 1920, emendada pelo Senado, rqtte manda separa1· da
de .Obras a Secção de Electricidade da Casá da Moeda .
/

O Congresso Nacional .resolve:
Art. 1.• Fica sel'mradiJ.. da secção de reparos e obras, da
Casa da Moeda, a· seccão de electricidade. quo ficará consti. tuíndo uma officina independente, ·equiparada ás demais officinas. com o pessoal constante da tabella annexa, ficando o
mestre. e o ajudante incluídos no qtiadro dos funccionarios
t.eohnico~.
··
·
·
·
§ L' Fica fazendo parte desta officina a. seccão de gal~
vanoplast.ia e fabricação de galvanos, ac~ualmcnte pertencente
) officina de impressão. · · · · · · . · .
· ,
. · · § · 2.• Para os cargos crea:dos serão aproveitados os empregados· .que· já veem ·exercendo ii especialidade de electri· ·
.
·.
• ..
·
. '
cista.. · .
Art. 2.• As diarias dos serventes das officinas do quadro
effectivo da Casada 'Moeda seriio de' 6$500.
·
Art 3.' E~ considerada extensiva ao pessoal tecbnico da
Casa da Moeda a disposição do art. 13 do decreto. n. :1.. 680,
do 14 de novembro de i 902.
.
.
.
.. Art. 4.• Fiou o Poder Executivo . autorizado. a abrir os
credito's necessarios para a execução da presente lei. ·
.
Art .. 5,' Revogam-se .as disposicões em contrario.
... '
TABII:LL.\ A QUE SE REFERE O ARTIGO PRtM'Eiáo

Diaria
1 mestre . . .'. ....... · ... ,..... ~··.....

1
1
2
2
3

ajudante . . .................... , .
operaria .especial a .. , . . . . . . . . . . . . . .
operarias de .1• .classe a.............
operar!os de. 2• classe a. . . . . . . . . . . .
operar10s de 3" classe a ....... , . . . .
ft ·aprendizes de 1• classe a.... . . . . . . .

~

U$000..
9$500 ,
7$000
5$000
3$000.

Men·sal
550$000

. 450$000

3'30$000
. 570$000
420$000
. 450$000
360$000

Sala da Commissão do Redacção; 31 de. .iulho de, 1922. Vida~ Ramos, Relator. ,..
,. .... , .i !:..:..\

Venancio Neiva, Presidente. Arauio Gót~;
·
·

I
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:fica sobro. a mesa pa.~a ser discutida na sessão seguinte,
depOis de publicada no Dta1•io do Congresso . .
ORDEM DO DIA
Q:ll'ISTRUCÇÃO DE HOSPITAL EM CALnAS NOVAS

3• discussão do projecto do Senado n. 132, de 1922, que
n!anda construir, em Caldas Novas, Estado de Goyaz, um hosPI~al com o intuito de melhor utilização, em beneficio collectlvo. das fontes thermaes aUi existentes.
.
::.O Sr. Olegario Pinto (pela ordern) .-.:. Sr. Presidente, re~
quei~o a V. ·Ex. consulte· o Senado sobre si concede dispensa
de Impressão para que a redacção final do projecto , que
acaba de ser approvado, já sobre •a Mesa, possa ser .immediatamente discutida e votada.
· ·'
Consultado, o· Senado concede a . urgenoia.
..
. O Sr. 2• Secretario lê e é, sem debate, app.r0vado o segumte
'

'

~

PARECEH

· · N. 105 -

1922 ·

'

'

Redacção .final do pÍ•ojecto do Senado n. 82; de 1922, qu~
·' manda ·con#rui7~ em Caldas Novas um hospital
··

,'. O. Congrêsso Nacional resolve:

· Art: i.• FiCn. o Poder .Executivo autorizado a mand~
cJnstruir, ein Cn.ldas Novas, no Estado da Goyaz, um· hospital
com o. 'intuito ·do melhor u tilizacão, . em -beneficio oollectivp,
das. fonteS' thermaes . ai! i .existentes.
.
.. · . ·
·· Art.·-.2:• O referido hospital terá annéri uma enfermaria
para .o. servlco' sanitario do. Ex'erci to, uma secção para doentes
proletarios ·e.'l!ma secção retribuída._ .·. .
·
· · . Art: 3.~ Para a construcoão do hospital .a que. se, referi
o ·ll~t:., ~·•. fica' o Poder. Executivo autorizado !L· de~p.ender .até
a. quantia .de 400:000$, podendo para o ~lludido .fim reallzar,
operacões de credito 9uo .forem nec~essarias, acGeitar terren_os
Gfferecidos por. particulares, · doaooes de qualquer espeoJe,
tendentes ·a to.rnar de -prompta effectivaoão a referida oon•
etruCQão. . ·· ·
· Art. 4." Revogam-se as disposio'Ges em oont.rarlo;
·SaJa da· Com missão de Redacção, 1 de agosto de 1922_. Vcnancio Neiva, Presidente c Relator. - Vidal .Ramos!
I.lilTTHA IDÓ liYM.'NO NACIONAL ·

· · 3• .· discussão da proposição da Camara do~ :Deputados
h. 26, de i 922, que Ir.and!l ~onsidora.r como offlola) a lettra
do Hymno Nacional Brasileiro, esoripta por Ozor10 Duque
Est.rada. . . .
.,
Approvada; :vae á i!aDOO..o.

'

128

. • ANNAEf:i IJO SENAIJO
1.:1\~lllTO

.r ·.

p,\RA ALUGUJlL DE CAi:IA

3• discussão da proposi~ão da Gamara do~ Deputado~
n. 200, ~c '1021, qno ab!'c, pelo l\linislcrio ela .&gricultura,
um L'r·edJI.D rlc. I :100$, pum .pagamento de aluguel de casa
ao porteiro da E~cola Normal· ele Artes e OJ'J'icios Wenccslau
J3ra~. relativo ao período de agosto de 1919 a dezembro

de 1!}2•0.

Approvada; vae t\ sancuão,
'

.

::l" discussão da Jll'OIJosi~,;ão tla Camuru dos DepuLaclhH
· n. 2H, de 1921, que ab.re, pelo i\Iinislerio du lnteriur, u eradilo especial de /1:2%$71 !1, para Pa!?;àmcuto a Hermenegildo

·Melhado Bustos,. caJ'flintr:irn. Lia Reparticão Gural da Policia
do Dislricto Federal.
· ·
·
Approvada;'. vae á sancçãu~
itllGUI~AMEN'Í'AÇÃO JJA J~ti'~~SA

Coútinuação da 2" discussão •uo pro.iedo do Scuadu H. 35,
de 1922, regulando a liberdade de imprensa.
O Sr. Soares dos Santos ;._, · Sr. Presidente, alrevu-nw a
fazer algumas consideracões sobre o projecto cuja discussão
V. Ex. acaba de annuncim·.
·
·
Releve-me a illustrada Commissão; autora do projecto, a
franqueza. ·da minha aLtitude, ali~tando-me entre ·os· que- o
veem combater, por julgai-o atte!l!tatorio de garantias· assegul'~das pela Constituição Federal.
Preliminarmente, devo declarar. que voto favoravelmente
ao art. 1• da referida proposição, que colloca o principio da
liberdade de imprensa dentro dos moldes cõnstíl,ucionaes;
m.as votarei contra os demais, por estar convencido de que
os mesmos restringem a ·livre manifestação do. pensamento ·e
estão em~ desaccordó com ·~ art..: 72, § 12 da nossa .lei basica..
· :Invocando este texto, como just.ificaeão · de seu art; 1•,
u proJecto estabeleceu, de facto, os· disP'OiS:itivos seguintes
uma serie . de medidas restrictivas que se não. · conformam
com o espírito liberal qutl presidiu á organízacão do regim~ri
politico, que· tJ;doptároo~. consubstanciado nas seguintes pa· .
lavras memoraveis de nossa Magna Carta:
. . <ilim qualquu1.' · as~umplo é Iivt:c a ml),niiestacão
'·de'pensamento pela. imprensa, ou pela tribuna, sem de]lendencia de censura, respondendo cada um ;pelos abu·~Os que commelt.m·, nos casos o P.ela. 1'óx:ma que a lei
· determinar.:t
.·
· '
·
Ora, para cohibir os abusos de que trata a Constituição,
já foram creados os rfJcursos existentes na Iegislacão em vigor, porquanto os· crimes d~ calumnias ·ou de injurias impressas estão virtualmente reprimidos com as penalidades expli- '
citas do nosso Codigo Penal, o qno quer dizer que ind·épendo
de novas medidas legues compressoras a punicão dos respon~
aaveis pelos delictos de imprensa.
·
o projecto, pretendendo 1'acilitu,r as provas para -o reco.;
~lhcoimento dos culpados d'csses qehctos, estabeleceu, -em seu.
c
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a.rv., 2~, a condição do. so1·~m ns~ignadq:; o:; artigos publicados
.Tl!l.IO!I JOrnaes; I)US. s.eci.(Üe& cd(cloriae.i o.~'· inedilit,Ç~riaes; .· tra..

.tnndo ~e, critlca, :·~()Utrma,. polem1ca· ou mrorma9ao qualquer,
e· .aoorescentando,. Jgualmcrite, no § 1" desse art1go, que· ·os
escri:p.tos · quo contiverem accusal)ões 'o'u injurias, para sel'Clll
pnblicllfl.os I)U par.tc ined.içl.orial,' ,!:lcverfto ti:ailcr. ,as firmas ~os
rcspeetwos ··autj)res. dov1damcnte ·reconhecida& .pelo .. tabelh~
do .Iosar, .~ndc: sahir a pl,lbhcação. . . , · .,: . ·
. " .. ~ão"Gomprchendo; ·entretanto, ·qual seja o. necessidade do
1.11~1~ :tal' )bri~aç~o, d9~~~ que, pela .legisLO:c~·. em. yigol', . as
'Jt,!JUrJa~ 1mprc~s~s o a i:IIVtll~acao 'de calu~:mas pelos Jox·nae~
.~ao, cr•.IU.Ç~. prey1slos .. tl llUilldos .pelo. Cf)dlgo,, c, quando a
NSP,Ol•~Ub!hdadc· ·:pessoal do~.· redactores, · cm. f11ce desses. abu:~.oa, ~:e~tã igual.metite d.cfiniàa. p~lo pr9.ce~.~o. actual, ,que incorpora ~o cd.\tor. do JOrnal .a .f1gu~·a .Jur!1:hca que, respond~
pelos dehctos. de Jmpronõa..... ...1
.:. . . · . · . ,. ... ,, ·
·. · '.. o .ai;L, 2•:·. c, seus .. pard.lP,;apho~ 'Í1iio .L~em; portanto,:. ouu·o.
cff·~i.to, si não. o :ele ~j!pçullat• as discussões .peJa imprensa, sem
aPC!':t'C!!;oar os .meios .. :pam, aJ:tolir- o anonymato, pot·quanto,
lllllil. ''!'Z, cessada.: a'. l'CSPOilSabilidado dos ,t•edactot•es, ef:t'ectiVOS,
com.,'1 ~, PPY.a'. ·pr~fi~a,,:dàs: publ~cações assignadas;. a' lei não . imllei:hra que os mdlvtduos desconhecdios- assumam a responsabilidades .das ,injurias csct~!ptas. polo emprego. de,. assignatul'âs .. 9~e·, cÜ)hQ,ra. >'c,rdadeil;as,, .:estão :l?..ngo 4c~· influ'ir,: para o
!.l~sej:\do ~~1wumenLo de ·costum~s r, so set·~a·ao, .Pelo :contr~
tio,_, couw;: HlSf.:r.tpntl)1Lo~ .pertnl'badores. çl~ .. Jornah.sm~ .douLrlli,~rto.,. Q paragrapb(l ''iiegnudo -refere-se a Lt•anscr•pcao' de :·arLig9s' çl§ jorna!)s,.bt:as'ilflil'os, '<1ue deverão ser assigrtados:. por
quem a ,-ftzo,r,,, 0 . que não, parece J•azoavel,. .}>orque contraria :os
.llifcilos .cto .. allLor~a; .além.,dc ser .. improcedente a exigimcia.
· d~§dJ!,:quç, tt(I)S. fJSC;l'iptos .86 podet•iam ~8!'• publiCWdOS Ol'iginal' 1amç:nte, .d9 .!lCt!~l'ílo ·..!lom ,as .1·esponsablitdades dC!?<Jl'l'entes ·do
prop.rjo ,11.rt., 2• d~ proj,ecl;o.. ,.,D~· igual.:fórmaJ na() póde ser
ucclnl.a, vor s,upet•IIua; a ·resLrtc()uo conllda na segunda •parte
do' ·~.•efei·idô paragrapho, ·i·elativa á exigencia da· assignatura ·do
cclifor dp: jornal, nos .. artigos. transc1·ipLos. de jol'nacs cstrangl)iroi<, Esla,',','m·sponsàbilidP:li'e , osbá implicitamente compre.;.
Jléndida.)lU:'.pbr&'onnlidade:•Jo,·ellilor do jornal.O qpe s~ deveria
ciig,il' é a: perrnaileiJc:iá' el'l'ccl.iva c . officicntík 4esse. editor,
COJit il idonc'idadu' ]Ü•éCisa para, responder pelos :abusos.. de".
jiulilicaéõcs imprbssas;. mas, pilJ•a. que ,isso·.,se, realizo, não· ha·
necessidadó dn crcnr tim ,texl.o .legislativo ndequa:dG ,e, sim.'é
mi;;l'éÍ' ·acalJaJ: com a··. inclifl'crori()a prot.cqlora· das ,autoi~idades
incumbidas· de executar as ·leis. · · ·
.
·
: '·' Alé;:ondc pos~a· a.lcan~ar a pesquiza I'etiÍliLaÍJ.Le da '·áuto-:t'izat,ão contida no art.. 3• do pro,ieulo. que t.rata dos ·meios
P!\rÜ dt:l~~ob~:it· a; aulm·ja dos. at•t.ig_os. pub.Hca~os ua. impt·e~a.
o1s. o ,q:ue· nos cumpr_e· mvost.•gaJ•, tendo. em. v1sLa ns garant1as
l'ccontir.cidas pela ConsLitu ição ·da 'RoJmblica .. Por .IJ1Bis es~
tranhavel que pareça esta i'aculdadc, o~ niéios •dmitt.idos para
o exame ·:[ias provas autoraes, SÓ podem. ser aqueJlcs· 'que, ·.se
Ji~'Ó 1 afàslam .dOS l'eCUl;SOS adoptadOS pela leg'islpoão '.em vigor
e CJUC consistem • llU ~P.l'OSOI~tacão .dOS CfÍginaeS . O,lll. juizo, e
consequente rcsoonsabtlidaqe apurada (,utnbem em JUizo sobt•e
a• tiutoria' !los êscriptos ·incriminados.
. ·.
. ..
,. Jlcrm iI:Lir ·que o queixoso possa sex:vir~sc ctc quàlquoi~ .ge_THll'o de ·provas;. co.mo pretende. o'. ut:L;. s•·, S\llll ·Umi tacões· t!l;ps·ússaii · pu1·. t!xigencjas ;dq_. <'!,i:ci,t~~~· %·,o~~;os . . ~IJ-~,?S~~·~ap os; :\6
·
' li I • VI · . · .. ' . '
.S• '
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adrt1jlfi!.ir. O'l;tbSll;rdo ,como. Jli~tii'lcaeão.;. ,é f~~ilit,~r, êi subq~o
1na pr.ova: ·testllmunhavet;··'e )nventar, Unajmen~e.:· como. rer
cursos :lega:es~ 1.'gs ·nHit~bdo.s· condeil\nave'~s '~ii' dal~c~o·. que, ~lléq,.
'lutamente,.nao 'se:· enquadram ·na prat1oa do, .regirnen'.con,etl,.
ltucional.do paiz:•.~: ·
.· • '·' .'.1•'"····• ", ·'" ··' ··.·· ·
1
;,, ': · , ;A' !,)r6vitlençiá ·. ~ctçrm:in~~ velo:;: ârt :4~','~~ .:~i-oJ:e~iq:.~oii:
'~~tJtue'1tambem ttmii 'i'!'movaçaQ: 'destinada .a .. ampfi~ · aa.. penalidades :do Codigo com o. estâlJ~l,ec~me:b.t~ d~' 'Al~~;is,,tAA, .recurso
·de deft'lsa·•:para'·.as 'Pal•tes preJUdiC.adas, 'e :qu~ COnsiStem na
·obrigatori~dade'oda'i;lUblicacão. da resnosta no·' ~~mo 'localida
•:folha''ottdtHôrait:eita n. a:ccu'SliÇão: ·' · t;."
1:

' ."··::, :''·':'

~·:Mas.'esiJe d~fêito 'de' d•ifesa·deveria têr'

·:."

>

úxn ,.limite,,,i{u'e:··o

11i'ojecto.-:nilo' rireviil, nem mesmo 'q~a.ndq.; ::P~o~adfi. ;pelQ.,o~gão
accusador 11 a . ili'o~e~~~cia ,di:! :!I .l conce1.t~s ·' em1tt1d,~s ... ~oJ!..~, ·.~s
pessoas 'oons1deradas'ofi'end1das. ·o proJecto ~o·. d1z s1, ness.e
caso, póde· ser recusada a publica'd'ão' da "defesa,. nem meslno
!l'estringe:· :esse· direito, quando'~ 'ii' ··re,spbsta ·encerrar' 'conceitos
que J!lOS'sam •fe11ir: III' 'honcii•abi!tdilde' 'dó' a~cusador; '· 'éJo. proj eC~ü
é•!positivo nesse.·•ponto,•··porquflnto 1deblarai no •t:inal"do''§''!fo
dO••CitiiJdO• art'>' I ~o,fQUC ·a' peSBOS11.deSÍgD,U.dà parahéX!ll'CElr' 0 'direitO •de .üdi'esa<J(I ser€i ·o•: unico .. juiz• 1tla:.''fórma;' 'd'o ''éoliteudo · c
da•utilidade :dar•resposta')>:•·:-•',·.1.1'•'' :•: .;·.~,:ul''!.'''·'· · ..•.. :· ,. ,.,.,. ····:
. i•_JI::o•i proj~CtO, :que, 'ali'~;'.l,cóPiou: Ii~s(a"pat}e,,~Ujll text!>' '~á
lel•;franceza,.-,que 'vae ma1s •longe "no·· seu· prundo' de restrmg.lr
a- :·liberdade:. de:· critica· pela imJ#ilnsaj': deterniii:iândo,'-''rio· ·seu
art:.r• ·5•, que/ mesmo no·• ·caso ·da ·puJ:ilicacão'' incriniiliada 'estat•
isenta. de· ·l,'esponsabilidade penalb· o "edittll!"dÓ· jornu.1.incidé' na
pcua·,:de.;multa de· 500•··e·Ao:·do ro•·na:.~_eincidencia:~· E; ai~a
por:.~ c1ma;;. o: paragrapho·.,unmo desse• arj,lgo •'deolarâ·'-tlue o' pa'&a!DentG ·~das. n!UltasF em tque C, in!J~rrerem.; o'. 'pi'OI),J;h!tar.io ,: e .;o
:editor, ··nao. •1sonta.: de· ·responsabll!tlade' 'Pén~l' os·· autores·1'dos
escriptos· "pelos ct•imes.· .ôas· ·offensas 'nelle ••cotifldu.'s'!. ·' ·.:: '· '" 11 ' · '
·.. ,.,, :Pelo qile fiO OU' ·~tJitQ. Vel'lfjQU..,Se '•q'uê I Q direito ·de'; resp'cista,
qualQUel'• :que· e tia ·seja';1'é' sempre·· ii'àntitt}do 'como irreclisável;
nosn termos 'em'·~que:•'con'\lier·' ·ái :defesa:'·" il.'· 1: · • · '· .' '·'':' '' -'' : ·
I: :•, Si· se· :fltatar ·de um. f\lli'ccioriíirici .prévâricli.doi'· oii' de''um
ptttoro ·:inctivitluo·•quatquer, ·re.co,nh'ecidaJÍle~~. :JIF.ejM!~ial "a ;9r,
dl!lli•! SOC!a['<:ij• jornat qUC' OS' 'aCCUSar 'terá' que rabuar' da' SUQ
eriticll. d'QrrÍolidora,: porque; einbora às·' suas' affirl#ativas. s~jam
verdades :'inconte'stàveis;' ·o: ''nova' 'lei s'6' adri:iittli: ''ó'' 'tlireito ··.de
'liefesti.. para:• aquelles,· ·não' 'acceitando. 'as. jüstificativa.s, 'contra:..
ria,s,: nom·'mesmo': par~:;os·· j9rnilli's~~~.·'p~litiéo,s;', qu~;. s,ij,~·.·· ~s
.orrentadores da oplniao nac1o~~l. · .. , 1 , ,.,,.. , .' .. :;,,;,.'. 1111 ,.,
··~,o 1 f:in., 1~,:·JUEREDa •.;:- Neste, ponto: y. ·Ex~,:tem· j.odn.,a
1
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:, ..•,:()·si\.· so~lls ·nos·>s;W,ro~·:....:,o à1i~~ di's01!1m'ina 'as l?ri.:.
nalidades POX: ',i~fra~9.ãó', '#o: a~t ~~ .2"i }l~~iido; :r.w ~ ~~CO*b~.c~da ·
'61,:

;falso. à:asslgnatu~a;,tlç·~~ .~rt~S'9.de JOr,I~a!·.·.· ..... ', , , ., .. ,
, ·''Qual. deva• ser' o'·<lr1ter1o _paro. apurar .. o..r.esponsaq1l!dad,~
cl'iminal rillsso' ''casb a': lei .não ,indica, ,n~m:'será:· .fàilil. de;. apu7 ·
).'O.r, destle 'Ciué>'pelci' regímen: ·~stabillccitlo p~lb proprio' ,pcójeóto
,to~a-se •fà.cil"â'é' ''é:lcohb::ar' · nom.e~ .. quo . satisfàQani' ..á dispo~
aii;!lO legal, Sem' corntUdo' .q'à.fW.ir: u'ma ·.'cap'aiiidade jor.z1BliStica.;
.são .os chamados. testas' 'ãé. 'ldwó;:,figura~ ..abolidás dos
· ~'ô~sos: 'costumes ~oliticos., :c·ó#i'. à '.inâ~~~uiQão do, jornalislll9.
priifts~iiWa'l ·'e'·~~" lWde~!l:D :~i;t;Ldâ '1fruncC!-<?,iiar.. liyt,émente. ,deàll':"
~e 'tiàs ·.e:x:igenc,as 9readas 'pela :nQya ~e1.-. .... , ··-" -··-· ,;..... -..J
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' .,_, Os artigos que· se seguem referem'-se á parte processual

par!l· a applicacão do systcma de· penalidades estatuidas pelo
PrOJecto,,
.
· ·· · ·
· ·
··, · Merócc, po1•ém, cspl)ciàl' · Úllinçilo e desperta commental'!\l.s O art. 11!, q1:1e def~nc uma nova.. especie d~ delictos pratiCado~ contra os funcc10nar1oti publ!cos e considerando como
taes ~as _pesso.as que oxerc.:am ·cargos publicas, ainda que por
dcleoaoa:o e!mtoral.
.. _, ,.1 •• ,
.
. . . Ass1m ll que por e:;Le ac•tJg-o os al.a.qu'Os de imprensa dirigalos: á .honra, li repu Lac;úo e á ru:;vdtabilidade do chefe da
. Naciio, os crimes do calumnius ou de injurias impressas ccin:.
· tra os membros dos poderes legislativo; executivo e judiciario. da ·.Uniíi,o~~o. dos E~ lados, ou aindlll os cscripLos, que expuzercm as mesmas pe~soas ao desprezo ou á odiosidade publica,
scrúo punidos c:omo si 'fossem· commettidos -contra funccicnarios pu~licos, sendo responsabilizados os autores desses arti- ·
gos pela' fórma descripla no art. 13 do"proJec'I.O' em ·di~'
.
.
'
. '
.
. .
. .•
.
cussão i
· ' Não se p'óde prov'et:·· atú ·•oride possa. alcancar O• arbitrio
d~ssa · aLLribuic;ão · conferida air l\Unis~erio: Publico para ~ a
inielativa·de•umo: acção ·pílbli'ca,•independente de queixa, nos
ci·imes 'de· 'câlumnias··ou•. de: injurias' impressas contra os poliiir.:os; com· manifesto esquecimento da; Legislação penal;.
· · Uomo''!i'c :vê; o 'pro.tecLo· trata nesta 11onto da denuncia,
ql.Úi· reveste. tlina fói;má 'írregulai· de defesa dos homens pu;;.
lllicos, sem a'-:eriguacões prévias d-6 ·que as accusli.i,iões sejam·
verda~cil:a~,. ·para definir ·os· m;imes com as ·especificaCõêS indis.{.ieu~avéi:i,'. l'U~UliaudÓ dahi'. a' COUdemnação dOS jo~na!istas
IJol~. iú:ocçssl.) su,~P~Wi~.. das..: mult.as; s~m.Aircitó á in~ein~izauao, uo ca'so de JUSti1Icaooes contrar1as.
·
., ..E,. pOL'Lanto,. uma .1:ensura af{ectiva. c · constante CLUC se
cstlwe1ecc pai:a. a· imprensa,. crri . contraste· com as garantias
que -offei1eco a -CpnsL1tuição l?ed~x·~l; é uma restdcç_ii.o que se·
vae crmK.~o~ontra o: direito do,. cr~t1ca~; ~-uma ba;r:e1ra .que ,se
quer\ levanLar para impedir a Ílscailzaçao dC?S actos dos govui:nos,: 1-:0ni.J:arianuo, por es\a.,fórma, as prat1cas. salutares do
i·egjmcu rcpublioono. . ., . : . :. . . . . . . .
. .
. · -·Em resumo : :não . precisamos de novas leis para corrigiL·
· os delictos de imprensa, .qu'() já foram definidos :pela .nossa.
lcgisllliJüo penal~ ·precisamos, ·sim, de .corrigir .os . nossos · costumes .poliLicos, pura que iornc ·offitliento no· paiz ·a. defe~a.
·da .o1·dem soeial.. ·
· ·
.
·· · Eru o que tinha 1.1 dizer. (Muito .~em; muito be111.).
•
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"' . o s~do-.' compromisso
Laura MüÍier .:.,.... SL Pr•esidente, venho d~sobri
que .tomei- com o .Senado de requerer
1••

giU'-IUC

o adiamento. desta debate, logo que houvesse opportunidade
., . .
para:.isto. "'·"
· · Creio quo ha uumcro na Casa e po1· isso apresento o meu .
requerimento pnra que seja adiada a. discussão deste projecto.,
·. , Sr; Presidente, por mais quci procuro evitàr envolver-me
nos debates· na ql!-adra que atravessamos, não mo pude conte1•
. deante de um pro~eoto que, a meu ver,· arrasta o Senado a com...
metter ·uhT desprnnor, em desaccõrdo com· as suas tradições,:
:fazendo votar restricções· de liberdades publicas, no momento.
que as garantias constituoionaes estão suspensa~, ·
' ' .
.. : •.. ;j.l
1, ~-. Q -~· J\QB.\, lll SILVA ,..., A~i!'(lo.•,

"m

·-

ANNAES·UO SENA09..•. :· !'

O ,Sn . .L..wno Mtl~LllH ·-A meu .v~t·, isso a.b~rra .das uo~.ões
waí> •!lemt•nf:ares ,de uma dt•mocracta repul,hcana, como a
nos~u prcl.endc ser.
'
' .
~estas condicões, Sr ..Pt·esidenl:i', envio ú. !\lesa o ineu t·c-'
qucl'imonlo. .' .
. \!lllll :í Mnsa, 1:\ !ido,' -.wohulo t! .poslo lllll. úiSllU~são o

guinte ..

·· . . .

..

,.

· ·

··

se-

·

REQUEI\L'IIIEN'!'O .

.
'"··
. . llt:~queit·u quu o prujeeto I•. ::15, de 19~i, ~eja t·etít·ado da
ordem :do ctla, para voltar ao debate quando esl.e,iam r·eslabelccida~. as gai'antias consLHucíonaes.
. ... ;··
Sàla das ·sessõôs, 1 de agosto· de 1922:- Lau·ro. MiUle1•.
'.•' ,•-·,
-·
' ·f.
'
O; Sr. Adolpho Gordo..,.,., Peço a palavra.
, O Sr .. Presidente- 'l'em a paiàvra o nobte Senador:.
· o' Sr. Ad~lpho Gordo- sx:. Presid~nte, a elevadâ uonsideracão que me merece o ·illustre Senador pelo Estado de..
f;antâ CaUJarina, O• meu. eminente amigo, Sr. Lauro Müller,
obriga-me a. vir a esta trlbunà afim de pt•estal· alguns esclarecimentos ·sobre os 'íntuítos._que .leva a Commíssão de Justiça
e Legislação illpresentaudo. á consideração do Senado o pro~:
jecto, .qra 'em ,debate, e de tornar evidente que· não ha neces;sidadE~ .de ser attendido o requerimento de .addiamenLo que
S . Ex . ·acaba de offeí'ecei·.. ·. · · ·
. · . ·. .
·
·.. ~
·Devo,. ein i:nínhas primeiras palavras, protestat· com toda
a cner·gia, cotl!.I·a a imputação' que tenl'Sido feito áquella: Com,' missão. de, a pretexto de. regulamentai' um p1•eccito constitu..:
cíoual. extinguir completamente com o seu' projecto a libcr:.
Jade da imprensa, ;leste pais.
.. · ·
· ·.... · ·
·
Declaro que não é e nunca foi pensamento da Commissão
exbínguir ou, restringü· essa liberdade, reconhecendp, ···como
· nüo p6dc 'deixar de reconhecer, que á' liberdade /da imprensa.
é· a gat'antia de todas as liberdadés índíviduaes, ·sociaes e pu-·
blicas. ···
'·
.
·. ·.
· .
' :E um represenf.ante da Naéão um membt•o· do Cougresso
Legislativo nunca poderia ter semélhanLe ideia, por que o que
seria _de um· .pa~·lamento, o· que seria de )lm Congresso.. ·sem
uma Jmpt•e.nsa·:hvre ? .l ·. • . :, ·
: .
. . «A • forca •de. uma aosembléa,. pondet·a! Gá.bz:iel Fau·re, é
yma fol·~a do opinião. e para que os seus membros se sinlta.m
susLcntàdos pela Nac;ão e sejam a voz viva do povo, é pt·eciso '
que e8sa voz ecbôe, é ·índispensavel a liberdade .da imprensa.
X.uuoleão !''. · co]n uma série de .. medidas arbitrarias,
~upprímiu-a, chegando ao ponto de apodet'lii.'~·sc das l't.mdas
(ios·jornaes, do t•eduzír. consideravelmente. o -seu •numet·o.·e de
· nomeaL· os redacLores ! Só pet'mi ttia, t•llfero. um· esct·iplor, que
o;; jornacs publicas~cm os boletins das viclmias de Napoleão,
·.· ,as proclamações o or.dens do dia de Napoleão c a uanacüo de .
.
·
,
,
.toda epopéa imperial l .
· . Mais t.arr!c, t't!eOllheeondo o seu . gr.aw.. erro,· no Gove1no
'lo:; .100 dia:;;, declarou u Benjamin Con8Lan~. que aha,far a lib~rdt\Lic {!a imprensa· é um absmüo, e depo'ís. em., Sanln. Helena,
clle .diúa: dfen. {il.lta SCI'IÍ o.lrdyado ·n ·i•!J'i.ne~:r··coln o, Ubel'lla.de
tln

iiiiJJI'f!H.~II· •. E' l.tnw.

ncct!Ssidndt!

.hoJe~·.,"':··

· ·. ·.

· .,

.

Mas, St·. · P,rcsidcnle, como ensina !13I·az l<'lot·cn~iuo, entre· ·
us ideías elo ''esponsa·bilidadc o, (!C l'ílJOr(Jacl'e lw uma .. associa,·:
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ção' de-tal -sor·lrJ r·igOJ'Osa. e nt!cc.,;;aria, q-uro uma de !las não se
Jlúílfl concebe L' •sem a oul.l'u. Assin! como, sem li·hcrcl'ade não

pórle hawr ·J·esponsahilidnde; assim tamhem sem responsabilit!-ade não 'poderia havt~r· libet'darle.
· · ·
A nossa Consl.il.uiçã.o. Poli!.icn. g·arani.e plenn.mentc' a líberrln.dc da impren;;a, flcclarando, cm ·Beu U·rl.1go 72 § 12 qui!, em
qun.rqucr assr.1mpl:o 1\ liYl'e a mau~festação do pens3Jll'l'ento pela
imprensa, senr · rl.epet_rdçnc"io. ~J.c r.en.m1'tJ, -accrescentll!ndo, poJ·em, que r:!l.iln 11111. t•t?,\'fi0/11/cr·u l!dú,,. abn.1·os que comnu:ltPr, c
]ll'Oh i·bindo o ·nnonymato.
•Dct.e~minn.ndo que .c~dn. um será responsn.vel pelo;; abusos
1
·que -commctt~r r proh1hmdo o nnonymato, sem 1'azcr distincção do especie alguma. a c'onsl.il.uinLe· com a disposição referida leve .por· fim estabelecer a responsabilidade directa e
pessoat elo autor. do. nscri1pt:o :publicado, collocando ao lado da
l'esponsabi!iflarlr legal a rrsnonsabilidado moral do oscripLr11·
- sujeitando a imprrnsa ti sanecão 'moral da opinião publ.icu
'E· como r! inclispnnsa.vel', [lttrn. que (is ta· ~e exnrr:n. rlfficazmente,
que o publico conheça. o _,nome .rio escripLor, os arti~os ':publir·ados, qw•r· na par·Lc rdiLorial. ~omo na insditorinl. r!e•um jornal.
devr,m ~er asRignados pm• sew; autores. sendo garantidos o rlit•eit.o de pesquiza.
.
,
O· intuito do preceito constitucional é moralizar a· imprensa e estiog·uir a ·f'()nt,.; -de seu" -excesso;;, eomo j(t d<:'mon;otrl:'i do;;t.u tribuna, •quando ju~tifiquei o p:ro,iect.o. regnl:unentancto aquelle pJ·eceito .- Ent.retanf.o o J)l'6.jecto tem ·'giflo epMideraido abwrt:lo e ·mmMt1·u.o,ço, ·chegancl9-se -a dizer qUt) o seu
fim é llXt.inguir c.ompletamente a· liberdade da i.mprensa :
-_: .Não c.onsig.na, :pm•,:m. novidade al'gumn.
· . .
Em 1822, ·o grande José Bonifacio referendou· o decreto
·de 18 dB .innh10 <rtle ·determinava. que: «todos o.~ r:si:ríJJtns de-,
verão se1• assignados pelos e.lf:riptore,ç par•a a sna 1'l'8TJO'IISÓ.bi1ir/arle»: r.m · 1R6fl, tSo1Jlm Dan ln~ ,aprnsent.ou um ·projecto· dis. po!l(fl) :que todos os m•tigl(is, communicados, cot•responctencias e
CJ1l geral, !:orlas as Pl!hlica~.õe~ deveriam ser a.ssignll'das p~r
sens autores. ec\l'n r.xcep(~ão, apenas. rias• que contivessem quelxas .. on deinmciu;: conLra· a:buslls rlo 1 autoridade.; em 1871, n
. Depul.a.dtr Het'ac.lif.o..!}raça offerccen -um. projecto exigindo a
assignal.nrlt rlr. totios' os cscJ•i-ptos, r.m ·1875 o Depu lado .Moraes
·fl , ·Sil'vli considerou aut.n1• obr.igado, sem pode1· . declinar ,da
rc~ponsabilirhule"em que, incorJ•rsRe, aqueUe· que imprimisse
ou l'í:i.esse· ímpl'irnir. qnal·qtH•r cscJ•ipt.o, soh sua aRsignatura o.u
· · :f·h·ma, -qner rRfa 'fosse singular on coll'ecl.i\·a. r em .189_7; AnizJO
. r! I) .-\hrP\l, Pntão Dri:nrt.ado, r:;JJ'Jlntlon nm pro,iecto di~portdQ. que
«tndn o m·Í:iao de rUstiu.~stío, 'c1'itir.a on pol~miaa· politica, reli- rtin.~a, sci~nt.i{ir•a, 1-it1e1·a·ria tlll .· d1• cn.1luut•r.s, .1errí. ass:íannrln
1
peln sf!n antnr.) .
.._
.
Tnmhem. em out.:ros paizns, a responsabílidad~ pessoal e
rlit•Ptll.a.JloR anl.ores ·elas pU'blica~lÕCs feitas na_ ímpronsa, tem
sitlo .itl'l~·arlo nreAs~ari.a. Basfa-mp· reforir o que se t.Qm dado
m1. Fmnra.
Diz ·Dalinz qnr afrl '1850, r>xisl ia nma grave anomalia na
J'cp;i~ln~iio fJ'n:ncezu. Emquanto · cnrln nm l'~~p.ondin pessnalmente J)OI' SCIJS factos de~n1.e ela lei penal, O~ ,jornalistas go-
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zavill!ll do extranho privHegío de colloear um ·i·ntermeidiario
·alies e a justiça. d'antdt sous le nom d'un: lditeur · ·rll•
sponsable, tarttdt. sou., celni d'un gt!rant, des ecrivain& indiÚndês
de ce npm ont .Pn trop lonutempG ,,e Jouer impnne'ment dtt
?'epos de. la soc1eté et l'ltonneur des ,familes.
·
· . E.~ Ic abuso, diz ellr., cessou com a lei Tingu·i; ·qu·o' oxigilt
'QUe .tod·o o art.igo, de'.díscussão. política, <philosophica flU· retllll;iosa, publicado· na imprensa. foBse· assignado ·por seu· autor,
sob 'Pona.de MO frnncn~ do multa e do mil' na. ..reincidencla.
Tingui, assim jusüificon o seu p~o,íecto · na Cam'ara dos
Deput.a:dos,. da França: .«Qual ó o poder verrl'adeiro. dn.· ml1: im·PI'Onsa? Qual, é seu .perigo? E' o prestigio do anonymci para: n:
:mnior·parte dos ·lait.ores. Um '.iornal·niío· 'é obra·. deste. ou
. daquel1o i·ndividuo:, é uma .obra collectiYa,. é um ,poder myst.eJ.ioso.: .é.,.o prestigio. :rlo desc()nhccido ..· ~·
.. '. ·' ·, ''· · .
\ O nscriptor QU!l. hoje .tem- a· audacia de injuriar,' de ultra.i.ar; do•insultar .. abrignndo~sn sob o manto do nnonymat.o, :ou 1oecultando~se .n.traz. :do nomd rlo seu• gcrent.e, nil.o- 'Otte':lrá fa2el;.o,
·quando Hvr.r rle ll!'lRÍfma.r o R011 nrf.ígo, porQlH!: ap·ezar do f.ndo,
,qent.ir:'i a ner.cs~·irlnrJe: <r.le .~e':rc!éver ·rmm 11num de ee11.i: pmt.,•,
qu:i ii. t!m•it.• 'l>;..
· · : · · · ··
.
A· :lei Tinr,ui. f:amndo. cess:vr ·essa grave •nnom'alln.. exiRt.nnfe .nn ·IArrislaçilo · :francozn, procurou •col1oror · no· •lado ctn:
rn~Mn~abili.dade •Ioga!, na .fr'aso de ·\FaúRUn '·'liebé.' .a. ~~e!!Jlon
~nhiFídndc moral rio oscrlptor. ·. Com o fim'. do. fazm• ~~essm· •ri
refll'!'ido ·ahnsn, ostn'lmleMu a rnsponsabnidado pessoal e .rll.·rerta oo :mt(lr do o~eript10 pnbll~adr1, mef!mo .norour, ·em rfaco
rios nrinoipios rlo Direit.o P11nal. r. ros.pon~ahil'ldad'o nfí.o ·Ao
'.rnnsmiltll e nem p6de<scr.'ob,iecfn .de quaiquP.r contracto7 ou
convl!ll~llo·· ··..
: .·. ·· ..... " ··· ' ·' · · ···
Aquelle ·que tere, 0\l ·que .iJ.esa:ssina;· ou ,que ·rurtn~ ou que
Tllubn; (111 que commot.f.fl .11m, ontro, crin"ie <}111\lQU'Or. hllo, pódn
transf.erir. ·a sua responsabilidade 1crimlnal: o.<,quando mesmo
. o faca,.a:.Justlça nito acc(lit.aj,al,trnnsferencm .c pune,o prqnr,lo
autor do crJme. , ,
. .
. .. .
. . ., . , , . . · ·
. -:ramlieni .r,n;('!'ossn, paíz .0s jó~~alistas ~osnlll. do 11;m pr!. v!leg10 P:Xf.ranh.o: ~.~aças ao editor ·reSJl()~savel, ,e certos do. (lUA
nunr.n poderlto Rer proces~>ados e condP.mnndos, c .nem me.!>1JlO
,qujeitos .ã soncç!io móral dn opinião tmblka, podem coml'n'ettllr .
. OR ma!~~' odió~os 'exr'r.ssos.' E; riuirnto' â~' publicllf)ÍÍOS .. crimi. nosas, feitas 'na•· secç!lo livrtf dós' '.iorniles. a· !gnobtl claRSe' dos
\
te11tas de. forro irripetle ·a punlçrto· dos verdndP.Irns culpados;:·
; · .• O '!lrn.ieflf.o. ~m:rt~bntr. não {1onttim rest.ricoão alguma- á li-·
berdncle:·da imnronsn. porqno· cadn ,iornaHsf.:ú;poderã escrever
livremente·· t.udo. quanto quizer,, mas: sendo•·rresponsavel • pel<)s
abusos que commet.t.er, .o nrojento estabelece·, ossn }'esponsabllidnde possonl. directa, instransfe'rivel. . ·;1 .
.;. , . . ..
· ·Ainda mais: o projecto realiza .uma 'rlns 'aspirações .. d!f
,nossa imp~ensa. 'fXlnnífes'tada no. Congt~~~~p 'Brasileiro de .ror. nnll~tns. rllallzado ha dous, nnnos. ·
.
. . .
'.... TJmà daR·conclusõc~. npprovadriiJ nossc'Congresso;·c~t.n con·cebidn nos tnrmos ·seguintes: · · ·
•:J•. ' ·
· · " . ,. ·
~ntre
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anonjfmal'fi,. sendo , u.m. inaT. pemir,'in.w r. c'nntrr-

aio.~o •.fn'nfe rla dis.9ol1tção ,dos ·co.~tttmcs e arma da per1!e~.~idadc: e da .covardia, deve .-?er combatido desassombradamente e ~anidp da nossa lr~tprens~."
·

,
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196
I,

~uan!it) ;ofíereceu

tal projecto· á . consideração. 'dó. Senado;' feito
um 1appello aos Srs·. Senadores o aos iornalistas para estudarem
profundamente o assumpto e collauorarem na confecção . de
,
,
,. I
,
''·
.uma boa lei• '
.. ·~Não ,ha, pois, necessidade alguma·,cte. ser adiada·a· discussão rio pr.o,jecLo, qlJ'(l vem ~nt.i~fnzer ·nmti :neces'sidadn ~rn,,tida em todo. o paiz.
· ·
·
·, ... .
·
' · "O tSr. ·Senador Adolpho Gordo, dis'se O Pai::, rio seu odi;.
,tor.ial de 28' do .iulho, pt•estou · á: sociedade ·e á propria''iristituiçíi.o da imprensa um relevante serviço;· pondo ·esta impor:..
.tante questão em fóco, pois estamos certos de qile, chamada
para· ella. a attoncãt> do· Congresso Nacional,' onde tcem assento
varias: e brilhantes jornalistas, se· estabelecera· :un)' amplo debate, em quo· ·os jornacs interessados ·intervirão, .chegando-se
a .redigir uma I~ perfeita, que, sem .restringir a liberdade da
.critica,. que a· Constituição garante e sem a gun:t a ncçílo ·altamente •util ·c. civilizadora ·da 'rimprensa niio pó'de ser exercida.
JSe cohibam os ··oxcnsso~·- qtlr. l,ão ·Pr.cifundamcntõ ferem· ·a 'di;..
gttidodli <ln 'ihsf.Hui~fio ti! que':'no~ degradah1 ··)lei'anl<i o· eRIJ•n'geir9 c perante a cm1scicncia nacional.'" ·• ·'· · · · ·· · : ., . ·.
· · ' · '«Em llm j)oill.o Ç.i;l.ão 1hfios. :qc ,acci'irdo,:· rl),,,e o Cm'i't.'io do
.lllcllihã'.cn'} s·cu cdit,bTinl, de :w ·'tlc ju)ho: .-, e.~.~a.·zfii./! .necessa_ria . .,. IVo _llr.ojecto Gordo, a.. par_te gue -se 1'c(ere ao, ano~
;numato não,. se. J!ddtl' ~v.inão: 'a1í1lla_ttdir,. ;. pm•que,. concorrendo
pa~~-. dcbellar o flf!-_g~ll~
covardla,.tr.,nde a:_ elet'm' u,m. Jlflncn
;o .107'11alismo brasdetro';" ·· · · · · · · · · . . . ·,
, : ·
·· .. Sr. Presidon~e, vou terminar 'est1a.~ ligeiras consideraÇões.
., , Não vou a~ra ·examinar ~ emenda ()fferecida ao projecto
pelo honrado · senador .pelo ·R10. Grande- do .Norte;· porque a.
·Commissão de .Tu~t.iça e J~cgislação delibcr.tw estudar a mo.teria. dessa -.emenda em ·3" discussão, ,quando .tiver dC tomar
conhecimento em seu conj1lncto ,de. todas a.~ cril.icas.IJ emendas
'r'elativas. no .art. 2' dó projecto. · . . . ·. · . ' . . . · .
· Este proleot.o não. ·tem, repito,: o intuito .de exf.'ingLú~ .. 11
nem de restrmgu~ ,a hberdade 1 .de imprensa ... ·
. ·
· Essa ii,nprensa que .:~,abo:;cumpr:ir .com dignidade; .<iam. ta1entq e .escrupulo .o_ seu dc~er,, .s9Juerarâ com as .. :medidas
g~~~~flC~~s.,,no projecto, ~·. :s~ecmlmente. rom a .asstgnntura .
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:(, ·. Peco toda a .attenção :do Senado para, os seguintes conceitos .de. Anizio de
Alireu .. (U~ ..: .. .• . . ·
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. ".Sem nada t1rar · á liberdáde de pensament.o, senl' crear,l~p o minimo ~stor;vo qu, constran11im~~to, .a obri.gacão da asSignatura é ut1l á' soctedade; no .tndlVIduo, ú ·Imprensa, no
proprio eseriptor. ··E' ·uma 'disciplhla' :·.do ··cnrnctier. Obriga ·á
coherene.ia. nas idéas,: 1i .fidelidade aos: :p_l'incipios; o amor ao
<lst-udo o. ·escrupulo ,nos conoeitos, n, t.emperonca. na linguagem.
· . O jornalista que· desdenha da: sua profi~slio e dellcura dos
seus ·OScrip,tos; que déP.rime ou exalta, que infama ou clop;ia
.com .a· mesma msens1bilidade e .. leveza,. ptn:que .envolvê-o o
véo impenetravel ·. do anonyrno que o incit.a ·. a todos os extremas e desvarios,. porque o ampara a, responsabilidade colloct.iv.a dentro da qual clesappareM a sua .propria. , suqtrnhindo~o, indivi~~almentc, á vindicta do. offcndido e. ao. ,júl'gall)Cnto da. OCI'!IIÜO, ·, terá: outJ:a CODdUcta cpm ... O regimen da
.llB~1gnatura o t:iga!or.ia, : .... , ·· _.. . : ·- .... ,
., . . . ,
1

1

1

o o • o

'

..

t3í
1
'' ' · ~llé

.sentirá qu~. para impôr-se ·á estima e · aó ·conceito
tem necessidade de' moderar os seus" impulsos de
corr1gll' .as snas. tendcncins, de reagir contra as solioitàções
. desr~gradas .do "seu temperamento, de ser commedido . e de
:ser . Justo, .· Fa\lar-se-ha mais .a linguagem das convicCões e
.da ...smcei:ldade,; que a.. dos interesses. e das paixões .. ,Podem
. eontestal~o com,razões e sophismas iriais oumQnos engenhoso,~
o advogados do anonyiriato, mil~ i~to. é o ·que . é ·~ommum,
. ;natural, humano. . . .:.
,
·
·
.
: .... Na' imprensa 'politica; 'sobretudo; é de indiscütivel effi·cac~a ,esta .'medipa• -. como um freio 'á. versatilidade das opi·.~Wes; ás apostà~iás, ás. transigencias cpm todas as situações~ á
·1nconstanC1a com que se :oombate ho.) e ·o· que ·hontem ·se aeiliendeu, .dr.smoralizanrlo-sr. os · •jwincipios, · perve1•tcndo-se o
SCl,I~O mo!'al .dQi:.povo, lr.vando-sf! a. socied:vlr. :'1- rlesr.renea. a
dU\'Jda· r. . á ·anarchia.
. ·. .· ·
· . .
.
. .·.
publ.lc~,

.. ;:·······;········.o .......................·,· ...... ;...... .
'

'

.

'

:

q~e eUa âtaca, .prejudica o fere na sua origern e nos
seus .effe1tos .é o falso prestigio, a falsa autoridade ·mor.al, a
· influencia, immerecid~ e. cot:ruptora dos ·escriptores que só á
SQmbra ··do· ·anonymato medram e -crescem,· que · temem:.So· da
. publicidado· porque esta os reduz 'ás suas· voe.rdadelras• dimenSões, pois que, -não tendo luz· e valor proprio, brilham e va. lem· ·do· brilho i'atuo e do va1o1· .artificial que o mysterio lhes
empresta e qun a publicidade. espanca e desfaz".
. · ·
·· · ·Nada· prec-iso accrescentar : n •tão sensatas .. e eloquentes
·palavras• ·
· · · · · '' · , ·•
·
·· . ·· ·, ·
_ Declaro a v. Ex. q~~ a Cornmissão de :Justiça e Leg·islação é contraria ao requerimento de adiamento. (Muito be1ú;
' ' ·. : O

muito bem. O oradm· é cu.mprimentado po1· se1ts Mllegas.) ·
'

,',

o

I

''

,o.

'

. • o. ·sr. Lopes Gonçalves· :..._ Sr. P~·esid®Le, .não· ~eria t~u.
't<lUe lenho sempre pugnado pelas· liberdades publicas e ;iá em
189~, ao deixar os bancos academicos, na capital de meu Es'ndo natal ·- o Maranhão,: sust.ent.ei .as garantia&· da ÍIUPl'CIIHil,
defendendo-a contra · a.q attitudes de ·Um ex-Governador,. nãP
1 1'\~rin·eu qnem, resquecendo ,a li~ão de Laboulaye La. l'ibcrté rh'
·,la p.reas'e c'est l11 .om•afl.tic .. dP.' ta .'mêm.e /.ibe1•te, viesse, ·nesta
· Gása, "apoiaT· nm pro,iect.o, que, de alguma fórma.. ,represen·;l.llsse. o expoent:r do tn•rochb. e da .eliminacão da liberdade rl••
.pensamento.'· . · . .. . .
." .
,
··~ /."'Por ·outro laclo, Sr. Presidente; consciente .~la -magnif.ndt~
do assumplo, vivendo em paiz. salutarmente organizado, organizado :de accôrdo com· todos• os principios liberaes, niio
:posso· deixar lambem de reconhe.cllt• que a .Jiberdade tem. como
·idéa ·CO!'l'Clat.a, como contrape~O e .equi!ibrio, a T'Cilpon~nbili·ilade de .quem a exeroe,
.• .
.
.
Não explanarei idéas neste senl.ido. pnr·quro não de:.:e,jo
discutir o proJecto, neste momento, uma vez qun o reque1·iinont.~ ,do nobrll .ri honrado t'ept'es·enlant.e rl~. Santa. Calhiu'in~
vem, de. facto. propor o ·afa~t.amento da' orrlcm· do dm do Pl'O··
j~cl o elaborarlo pela Com missão de l.egislaoão o '.TuAti~a. · ·
Sou .. int.eirnment.e contrario a rs~l' adiamento, Sr. Pr·e;;i.dente, porque, RC t\ Yr.rdadf! que alguns jornalistas ~e· ocham
prc~ofl, n!ío é certo qur. .na. Capital dn Republica ou ~m quol,..quer recanto do Brasil ha,ia · ulgum ,jornal suspenso pelas
.autoridades c.::nstituido.s,
.·
:'
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· , . . (), ~R,,, EUZEBI~. DE; .~DRAD;& :,..--:; ?;',Çl~~~ 1 ,rst~~ ! )lisc~tip.~o à
Jet .d·~:·~p.reDSE\.,.. ·. ·.·, ... : ~··, · ., 'ii'~~~!·;.r:..::~··,·~···:·.•.,. ....· .. •.i'H'd::•.l
· "•:·r:o··sq: J:.oPEs GONCALVES --" ~o\: ·detenQão pe~soal•'d•f algun$

·cidnd~os · para. ·.investig:acões, fnoJo- ·•qu~,:. aU~s. ~·~. :p6dà :;;prat'icat 'independentemente ·do •esln4o> 1de. :s1t1o; n1dependeiitemcmte
•dil' ·~jilpa :formtt:da/ii'ílo 'pó'de ·cerêeàr •â' aütoi'fda'd'e- sobli:Nt'na 'do
·ç<ingre~so: N~cional yar11- 'légi.si.a'r, ·~·~bre ,a·.·~esntJJisabilldnde'·r!il.
1mprensa ou 'tltitro qualquel"":í.ssumpt'o.!·"·'· •)!J .......... ,.,.,!,... ''
. , llJlÇaço.Lame!:J:~e J)orque.,.l'fão. ~~~~s,, 1e( ?esiá~:'icSxiti{~üe~'·Jó
Qllll o,,J!a~,Al~~so.u .~,s~~\~yac~o .d~ 1 5, ,Qe ... 'J1J~li~... ··d~te'.' ~o,
..t.endq.,,l\l!fU.nS,: ,!Jl!ffiM.Istaa .J;l~~lr~g?- 1 ·.\lh~r:~f!-tlle#,te. : .a.,·,'.1, re.yo. lj1~9~
SI\Xll·: ju,sf.a: r:C!!USO..: 1 1I).SU;f!a,n~o ;,!1\) 1,clas.se,s, 1~fl:!\llo~as,,, ·A!JS8J,a~~o
·.n .con~hlgl!Mi!Oo.da ,RePub.hç.a. ,, .......... ,,.,: :u· •. ,_. ... 1, , •..•• :; ,.,,,
O'·Sn:"MtriNIZ SooRt -· Os·jornâlistas-podem ·hoje res~Wn
dera V. Ex.? Qual é o jornal desta cldádel:'quo.!Póde"lioje
re!':].lonç!er a Y. Ex. ~.. .. .. .. . . .. . .. . . · · · . ..
.
··'' ..9 ~J.}.~,.~m.>.D:~ Gq..'I~VEs ;:-:;-;t~\l.í\lfluer Jljn póde,dis~Jltir o.
proJe~fij. ·~PIIPW ..~~ ,S.\la~ laq"·~a,~: ~~; tl~~lÍÃl~· ~u;tiliar, ç Jlo1lJl,Tess9:, p,a :a.la9prl,lcao. q~ ,UW.ílr ,.le~ .llO\l~~~fuq;~o;nal 1 : :~~~~.W!~~:i
,(}as go.r&,n~~a,s .~ ,da,ord_em, ,bas~a,:).i'f ·~-,n IJlr~e~piÇ~S,ll)j~ra.e~1:·,.,,,
.·, .,,, Nãct!.,ha,:,JlO\S,~·,.razao ·Pa~~~ 10. acllam#Rt0, 1•r.lllJHOI:!M,;d~c~l
buno. do:dSeno.do• ,pelo, mQu. nobre. ~lgo,,,;.:r,epres.entanLe... ,~o
Santa Catharina~ · ÇuJa .. Po.!avra a.1,1torizada. :Ílllii~Ói;açi!-to'.,e,.vll
nero. Se S.. 'Ex~··me mdioasse·,qua,:.nêste momento,.•S(l-.1\llb.S:
lltlBPenso ,um .só.:jorna.t.. :periodico;,,(lu -orgão de,.publiQidade, eu:
immediat~ente estaria,. com o · i!lustre collegã, ap:o~an(llb o
seu··requerllllento;. ,.. :. · ;,'l,,t,·•:O .. :,· ····'''' . ·<oJ.. '! ,, .- •.: .. <".·.· . '
·.• ·"·M.a~~~ ~f.stn n!I() i acti~teée, ·•:n;ero: o"Governo :1jámai. .cogitou.·
dessa.meatda 1 extrema~\~"\~t·\~,\·l'• ... ~.

,·, \ ~-.····'r'·

..

s.
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·•"

,

·~'

, ' \ •.• {:·,'.·'

Entretanto, lembrarei ao Senado que, tratando-se da :re.sulamentaolio dO" §· · i~. do nrt; 7Z; ~da. :nossa :.magnnr;carta, n:
. estabelecer·ia:.' liberdade· dâ. manifesta.Qão do. pensam ali tO, PJ.:\'1·,híbindo; t1mliinantemente.: e: no. ·mesmo. :tempo,,: .o .nnonYJQBto,
• conveniencfa de:; ser. ouvida,· a;rcspeito, • •11 : Commissão:·..de
Constttulollo; ·tanto mais · .quanto;- do· discurso·, profe:trido...pelo
nobre representante.! pelo ·Rió: Grande :do. Sul; cujo •.nome peco
•HeençtVpara declinar, 'o· meu·. nobre ···.amigo,,\ Sr.· Soares . , d'os
8nnf.ORf'so eV'idencin. que algunR dispositivos do;pr.ojecto .colli~.
dAnl'com· 'o' systema:111a ~ossá Gonstituição;. por. ísso·.que ..pretende .considerar funccionarios os membros da.,, legiillatuna,
pretende' iconsiderar .funccionsrios os membros do, Governo dâ
·União e\dos.·EstndoSI, org!íos •do :P,eder Executivo •. ;; 1,:: ·:. ,,:: :•i•
" Ora:; ·se' é''fncto•erue ·os miimbl'OS· da ileSislntura,• o~:Presi
·dentó,ri··'o~ ·~over.nadot·es exercem;:· na :. realidade,· ,•funcciío-.publicn ·nfío ·fi ·menos eerto ·que. no•·sentido:'lf;eehnico, ·nlio' são; em~

fi~:g~o~. . p~~~~co~, n~o pe~te~,~~:U a~.(qu;~~::.o;, 'd~.'.';ft~~~)liona~
, ···o sn .. ~~:;.. .AzímltPo ...,.: N~ili 'a r~i''ilevil"~~nsli;nnr''ciúe' hs
promotores ;:P'roc~àsam, .. os jor~~e~\:. ~m. ··d~~~~~ ·dps, lD'q!)u~~~r)s
e Senadore,.-, ,r:·:,,'-"-:· •... ! : ,,;~· . ,;.··
,·,·.~ 1 ·t'l.·•··. ~~~·
.'·. 1 ~··.;
·· CO. SR ... LoPEs·:'GoNQALVES ~ iPor côrtseqUiinciO:; · ~em"· neste
momeilto 'fYJ.'ODttn'cinr~me sobl'e·a:ncr,ilo· elo ministerio .nnblico,
em :relação nos· membros da Jegislnturá 1!c ·nos orgãos elo Executivo npenns invoquei. ·n differencn' existente entr(}· fnnçcilo;
publica.e fUDCIIÍilnnrios .rpublicos; QU, CCÍtJ:IO Sé diz yU!garmen~e;
·,I

.

.;

....
empre~ados pubUcPI! de carreira, pertencentes .á : buroeracia
. :· • · . .· ·
· ., · :
·offioial. ·
··
.·
Isto 1posto, peço desculpas ao nobre Senador ,por, pelO:
Pl'imeira :vez,.,. segundo rnc narcce, divergir, estar. em . desa&côrdo com S. Ex~·. cujas: idéas, nesta Casa., são ·Sempre mode-·radas e. de ordem· conservadora, idéas de est'adista ·experiente
o -pratieo, que já 'tem prestado· os mais relevantes servico~ ·á:
patrria· o á Republica. (Mu.ito·be'ln; mu.ito bam~)'é ··
•· ·'
',
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O Sr. Presidente:....:
Ex. mandará: o seu ;requeriment.Q
por :escripto;· ···. · · ·' · ,,,. ·. ·
· · ., •' : · · : · ,, ... ·.·
.. •Contim1a ·a discussão;
' · :·
1
., · ·, : .·
.,' , ·,:,·,j' ,·,, ,.
,· ·d •.
O Sr:· Laura· Jrlüller ·- 'Sr.: Presidente,·· retribuo âo nobre ·Senador· pelo· Amaionas · a annun:ciada · negativa ·de·. seu
voto ao meu •!lequer.imcnto, :affirmando-lhe que< ···dou' •O'"meu
.ao seu·. E dou o :meú:vbto ·ao rriqutJrimento de s·. ·.Ex .. por. ([Ue í énnais · um·, el-emento :•de· ·esclarecimento,.' em· :um.:.lleh!lte
cu,ia dolicadoza. ·.me parece que não csbá sendo· .tomildo: ~ia
devida. ·oonsideragi1o.·' · .. !;, ,, ·
'····! : · • ·: ·• '···•:.
·. · Estamos :agindo sob<'imprcssões de,;momanto, E· a.•·'Prova
de 'q:ue assim é, tive no discurso de ·S>:•Ex.; ·nas referencias
que fez ao ·momento··acLunl ·ao· examo'·de prisões,"oo'i'l.w si
alg:uem. aqui· Li vesse ·annlysandci· esses•' factos concretos. ·.•,,:
Foram apenas referencias á possibilidade :legal de•:se•reaHzal-as, e nl\o permitl.iam por ··isso ,que ·se•,chegasso··n 'cOn. cluil: •CJUI),. o m.eu requerim.ento nos !~varia .;t .. ~ntar,vir, para
"declarar ,Qtú~. taes .ou •(fliaes priSIGes fossem,.Jn,i'ust.as. sem conhecimentos· dos ínquerito:S, sobro quaes não podíamos opinar
com conhecimen~o·. de, cau'sa, mesmo que ·para:· sentenciar t.ivesscmos al.tribuições que não temos, neste instante: · ·· :..: ·
· · ·, 'Nlrtgucm: se.: J'aferiu á: prisão do .,jornalistas ·!para .ji.J!galas, :por ngo1•a;, Rínão'·pnrn significar que o jornnlismo·.não astava. nris cond içlõloil. de· independencia para·.l)oder trazer seus
depoimentos, e, qJUe mais fi, pnrn •pT:Oduzir n sua· defesa. · .·. ·
· ·.;os honrados ·Senadores insistem em dir.&r· que 'todos•·esli'io ~scrovencJo .. o que querom•, que ~o está' fazendo o' debate
.com a mais plcnn. liberdade.
· ... · · ··
· · :·' · ·
· Senhores, 6' e~tro.nho' o altribúo a' mim proprio · n defeil.o O() cl)mPI:ehensllo :clasTiberdàdes p-ublicas! · ' · ;:. .,,,.. ··:
. P,ois,. então, nó' 'I'riome~t.~ ·em CJ!t~, · aütorizado. pqr l'oi 'qúo ·
votámos; prnmfdo poJas. cJrcumst.anCJas, r.umprmdo·, a ··ob'r-iA'rlÇI!o do rlet'cndc'r ·a-: órdilll1 1mblíca, o .podAr. püblícn p1iâe
disr.ricionnríamcnte prender, no momento •·em ·que'' os' jornaes
··sitn· 'censurndos''o"·3Ó" sabe nqulllo que 'ti' oensu;r:a. ·-peL'initte .•.
i, r\ .; .',.
'•'.'' ' .
,,;·• ,· '"
'·''
'
ft .•• ·O Sn.. MoNiz Snom'.- Ainda U1ontem. a A Noite teve' um
nr•.I.IS'(I: ~u cnnst1rado, ;a, !Qorl.ado ..
'" ;\0 Sit'. 'LAlntd Ml.li~En :..:.. ... póde' afirmnr~se 'qÍ!e h a llbetdttdo .de ncnRnmento? · · :• · .·
·. ·
· :, .· · · · ·· ···
'· Ml'Ís. senhorcis.·a lliltil~d!lf.le 'de pensnmento'sli,jéita..l!:·:cen·•'surl!-'·: rpolicíal é ':nmli' '~ro_nfit .. que deveriam,os ·eStar · pv,:r,es ·dn
!iUVlr,· nl.'is CJ11C''!'el_jrescntamos n dernocrnotn e qqo. · qlllzernmos fnzet• ·.:cjn Cnnsf:ífA1ioii.o 1 da "Rertubl!oi\ a" summul'o.' tros ·lios8os ld~nes polit.icos. · · : ·· · · ' · ·
· ,., · ·· ' ·
'• ·•·. ,..
'
, ... :·
. ·!'\· ' '
,,, .
'··'' .-,, ••• ~,
,'.'1 ''· .:
0 Sn. J!lUSE!l!O DE ANDRADE - Neste .•ct\60 y. ,Ex:, 1dcVl~
,ter. votado, conLr·a o estado ~e. ~ftio. . 1 :• • · .,,; ·.: , •.,
: 11

'

:/'~

''I"'

,

·;~ . .•:'

.!,

,

(':MtJ

o·sn:. I,Aunn l\lüu.Efl - O estudo rlc sitio foi uma nrsccil~
·Sid:ule :1~ o:rdcm publ1cu. A pri~ão ij)rídn sol' muito .iustific~dn.. · SCI;;I. uma ·necessidade OC·l!Ul'rcntt' t)ara mante1.· · a 01'dem> Que .~u saiba ali\ ho,ie .não ,;,; t.cm provadq .que·!' ~c··der Execut.wo tenha commr-tL1Do nenhuma dcmas1a. aquJ, ·,:'\:lll
,estou criticando. Si fo~sr. governo em ~it.uação n.noJ•mal,. SlL'.·pan~a·s aH g·aranl.ins con~t.it.ucionaes, .[,eria praticadú do. nwsmo
mod'o pl'iSõ('s de quantos julgasse. com fundnmopto~ .. prr·ig·n-sos ~Íl ordem pu·blicn. porqun não 'l'Qi ~enão. •para armnt· o .Poder. Executim :·de. faculdades ro1t,r·aordinal'ias ··que o sil.io foi
,votado,. medida de grave execução sómcnt.r, ,iust.ificada •para. n
deft\Sa rl'n ordcm puhJ.icn q.nnndo ella pnriclif,a, ·i si o ,1, qunndo
ha invasão csl.rnns·oira ou commor,i:io inte;;t.ina;
.. lUas pOJI(Jue a ;;ocicdade, àssiln ficou sob··e.s~e: rngimr·n, a
,Hberdadc ,de .. :i)cnsamenLo. :passou. R ;r.l• t'nncç;io. {ia. vo11tado
. policinL·Rcparem os noht·e~ Senadore.~ :· - da vontade policial.. At'firmo ~cm receio, 1it>. contest.aQão., qu.r 1.ncsse J•.cginli:tl
~1ão. ha liberdade pl.~na. de pensamento, que nesse regímen,
·fórn de· nós ,outro~.. qnt'l tr.mo~ immunidades. · rmrlamrmtnl'C.".
ningu·em pódr. manifestar o seu modo do sentir, o. seu modo
:!lc pensar c. de,.produzir n stul. defesa, com :plena. e. inteira
·:m'!onomia e.: personalidade. . · ·•
· ·
. .· ·
: -Reflict.àm: o.~ :nohres Senador<>.~ que n f!Ue· estam0.::: qne~
l't:lldO .f8?.CI' nfto I~ · 0' fJUC •PI'CCh<anlÇlS fa?.er, porqlliJ [I lr>i ,fll!
. imprensa ,!;,uma ·nr.cessidad~ f' tm a ()Jln. me niio opponhn. aro
contrario r·r.conhel}o ·os rlamnos., qull· a·. indust.rin. . . . ,
"
·· ' ·' o ·Sn ~ ELÔy DE Sou?..\ - Imagine ·v. Ex. que estiv~sse
aqui em di~cussão e vota~ão o Codigo Penal da :R!epublica.
O
·L.~~tln\!üLJ.En - ... não .deveriamo~ fazei-o neste
momento:·::., .... ·
. . . .. .
_.
···Reconheco· o;; damnos que a .industria ·de· ·publ.icidade
tem .produzido. e os grnnrleR mnleR que I' lia trm feito ao pniz,
·nílo ~ iinprensn, porque. a essa, disse muito bem o nÕbJ•r. Se·narlor :por S. Paulo, verdadeiro ·republicano, · que ella ~~ dr
. summR ,,necessida4e á vida ynblica do:;. pai?.r.s cnltl)t=;,. nüo ~r!
.:no~ .das. democracias i!'Cpublwanas...·mas em todo;: I)R rr.prr.~en ..
tat.ivarnent.e organizados.
.
. .
.
. .
. , ,Estamos q_uerendo f!Uer o processo de imprensa: o ~~t11dr~
de sua actuacuo ,na sociedade.. para .sabermos si·,fm nhl. ~~
foi perniciosa, si entre os grandes elementos de ntilidade que.·
'incontP.stavelmcnte ella representa,. ha pa!-allelamen't.e danmos
p(Jir eUa . cati~ados .que· convem obviar, que convém, limitar,
. qn,e. r.onvém .Jmpedir,
.
. .
. ., ,. · Ora . .Sr. Presidente. de· todos os .males.;que ella tenha
:feito ao Brasil ningucm lho ·póde recusar o:ter sido a maximl,l
:collahoradora da noss~ independencia, a>·aulo:ra de ·31; colf\
Ryarisfll da Voign., n autora drl aboliciio eom Patroc.inio,
Quintino Bocaynva, .Toaquini Serra e Rangel Pestana, ..Gama
tY.'tralos ntit.t•ns. A CQ-Illllora. da Rr.pnblíca com os.propagan- 1
distas republicanos c os homen,s lib~raes, deste ·Pniz. N.ingnem
.lhe póde :recusar .o· qll1! lhe é irrecusavel nessa situação. A
.sor.i~dado sem ~lia desappareccr,ia r. assim. todos os recursOs da
vida civilizada.· Um paiz pódc nãi:>. ter· Parlamento; se tiver
:impJ•erisa livro, n opinião t-erá. por onde .falllll'. ·Um paiz que

.sn.

Lenha .Parlamento e sem impreni"ll livre
·l em· por onde falia r.". .
,, ·
.
1

O SP., RosA 11 SI~tVA ...,.. L~oiado:

n~m

· 'o Parlamento
·

-

'''!"";,"

I

O Sn .. LAuRo l\'ltir.LEtt - •.. porque lhe falia 1Jo ·orgão do
contacto entre elle e o povo.
·
· .. ·
Assim, ;pois, St'. Presidente, esse estudo uã.o se púde
fazet• desw modo;· iD'evemos fa~et· uma analyse muito neces·
saria,· 'indispensavel, sobr"C a a().t.uação da imprensa na· vida 1
bras iIeira .
· .··· ·
· ·
.· .·
•

o

•

:

•

:

O Sa;

1

.

''

:

·

,

I

,

' •
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uma tradição . lUrldica
pnrlammitar do Imperio que a Republica .111an.tém •.. , ..
O Sn. LAuao ·Miiw~:t - Si V. Ex. quizer..seguiJ.a esta·
ruos de aecórdo·.. :Não tivemos lei ató agora ... Continuemos
1••

u nã•> ter. Essa ó a tradicão. r.:\. novidade é· o projoow. !Ja.
disse, ent~·•Jlanto, e Ttlpito que não sou oontral'iO á lei de im~
prensa, que a julgo necessaria e que acho indispensavel de~·
finir as l'e.~ponsahi!ir!adcs.
· " .0 Sn; EUZEBIO DE ,•\.NPIUUK - E' prel\is\.• não COllfUndir
a libel'dade c:om a responsabilh:!ado. São cousas muito distJnetas; ~ãn vocahulus ele signifieacão inteiramente · differ·nnl.cs.
'

1

'0

.•
· · ·
sn: l:ln.\CCtro· CArui.ciso ""'"' São duas cousas· intei,r·arúent.e

divm·saS.

O Sn. I~rJ~IlBin IJE :\!lillfL\Dil - O pl'Opl'in texto coil:Ítitucional manda legislar a res)Jeit.o.
·.
O·SrL LAvrw ~ICJ.I. ER- Quando VV. EJ1x. acabarem de
lllf~ eminar a Bign'ificat'iio dcs~es · Yocahulos, ·. cnt.ilo nnclerci

Jallar.
. O 8rt.

·

Et:z~;srt.• Dll ANDRAIJJ\- De:;culrw-mc V. Ex.: ·1llas
julgava que V.. Ex .. me ,linha. autol'Íz:tdo a dar·-lho e~tes
aparte~.
·
· ..· ,
.:
·
· .. ·.
.. .
O Sn. L\Ul{IJ l\lül.l.F.ll - !lia;;' o que digo ,;, qtil! julgo. r·e;:o~:rrrtiorlda,·er. ·mormente agora, neste rnomenlo. um· egtudn
.J,, qtw ··,~·a illrpl·ffll;::t na .<ncicdade l11·a~ileita. (lo,; l1en,~ o dos
males fJlHJ pc'>rl" pT·odtizir. ·par.·a all.:nnmiJ.:u·nJOs ·a ~•Hilllltt dcSôi)~
bens e cwitarnw~. o mais possível esse;; .male8 que podem aoarrP.Lar· a pervr.rsfio da imprensa,. transformando-a ne~sa im-.
pJ•.rnsa n, que chamo .~indt,l~tría da •publicidade».
. .
· ··E· c11 poh~rmlo ao~ r.TO!Jl'r.s· •Senadore!". que ~ii1.1 ,jtn•iil/a:<:
Qrre é essPncf::l c"nceder·-se a rtlg·Twm qnc ti accusildn?
· ·
,· .. Qr.rc . s.e,i:1 ·ouvido..
·, ·
, ...
O Sn. llus.~· Jc.: Slf•I'A - Apoiadn .
. o Srt.' LOPilR Gn~Ç.UNES .:_ Ahi, 1). caso é di t'fc'r·nntc .. Xãu
l)_ll

s.e: t.rnt..a. de
\

· .·o

'

·pes~oas·.
.

·

·.

'

'

.

I

1,
\

,

Sn. EvzEm.o. 01' AxcmAok:- ,\ p!·csumpoilo é· que, $Ondo
Je~;l'islarl.orcs, conhecemos ·as· üci:essídades. publica~..
,.
· ..
O Sn~ · Gn.Accuo CAnooso -· Qunndn · :;o · e~rumel.to um
c1~jnw,: ha. a pena ..No. cttso~ nãO' hn.
· .·, ..
. o Sn. LAl!110. l\Jür,L~IJ --· o~· no!Jres Scuar.lorqs !li~·s,)l'am
~inda ha ]JOl!C(i que a. Commi~são tinha cm visl.â
nollaborar;ão' de l.orlos o~ Senadores. quo r.stav·a' retJebcndo ·a collaboraç~fJ da. in rpt•t:nsa. n~opomlo-~;e atú a transcrevul' tapioos
rrPI!a lll~erLos. ·.· , · .
>
:·"·'· : ·
;..
·
Como ~1ã1,, qtteJ'um c•ntü'.l "uvilc-tttl 1~· .pr:ccbo .~ut· lo:;wo c
niio so salt.1r d1J ;;ullto em gullw, conf'OI;mi as difficu'ldades
cia 'discussüo;
·
· ·· '· · · · · · ·· '

a

:

~;: j

!411'
O:iSR., ·GRACCHCI CA1moso - ·A im'prensa está: discutinuo
aL6 agoea não se queixou.
·· '
·· · ·
sn. }1A.uno·,·nmiLÉn- A .Jerêiado.:~~ i:>or!í~1~ oP'rol:iidonte; qtto á.)mprensa
deve. fqllar, deve sGL' ·o.UvLUa n_este ,dcliate, para ·~ollaborar' c'omo uma· iristi t~i~1ão do _caract~ puiJI~c·q:
nu formaçuo da lei que queremos fazer, pOIS que UIDI?uem
Irio111o'f,. ·Pódc'.''iridicat" •nquiHo quê··pert'urba a sua•' 1vidfi ltlde:vidamente, dd'que·os'que' sentem esses inconvenientes,,···-'''·
:. ·.Assiin sendo, ó. olcmentár ·que se -espere a opportunidade
cm ·que: essa• instituição .possa 1'allar livremente. · · · · · ·
,. ' Aqui: desejo ainda.· cItamar. a. attenção dos ·nobros' Souadores ipara o. seguinte:.· a defesa obi•iga ·multas. vozes :a. àccusar.Qu'antas,vozos 'é' elemento· ·esse~cial ·da defesa a accusacão ·Joi-:
~a :J.O accusador?
·'•• ·· ' · ·, . , .
. ·. ·Pois, bem, pergunto aos nobres. Senadores: .estamos• hoje
com. uma censura pQ!icia!,: .. , uooessania;-•. autorizada por Joi,
sancciona.da por nós; mas,;·na·,situncão cm que se: encontra
boje, póde a imprensa siquer defender-se habilmente,
:fazendo. as acqusac~es para justificar. as. attitudes que. tell!ha
assumido?
' ·· ·
·· ·
: :,
,
~. 10 Sn. Lo~Es G'oNÇALVlls - 1Podem :faze~ accusacões, mas
na o offender.
·
·
.
. . · ... . . ]', " . . . .
o sn:., LAURO Mü.LL!llti -.Sr. Pllesidente, a liber:dade SÓ
exisLo sem •restriceões; quarido estas 'lhe são ,oppostas, nlio ha
liberdade de .pensamento..
·· · ·
· O Sa. ANToNio :MASSA .....;. Basta attender para a· paixão
com que a imprensa está atacando o .projecto para .se vcrifioar.
corno se lhe deu liberdade no caso.
· ' '
. · •Ü S~. Gfl.Accno CARDOSO . .::..; ''A CommissÍiojá declarou que .
dêsuja oüvir _a _bpiniãô d.a )mpr,e#s·a~ . · ·•· ' 1 .·.· .. .
, ·· .
O 1SR. "MoNiz·..Soom:'. ·_. As queixas não podem ser ouvi.,,
das; ·A ·Noita teve ainda hontetn:um artigo sobre a lei da Imprensa· cortado •pela censura. ,. : · · •I ,,· :·. , , ,·.·.·:,, ' · · · . ·
. . ,o sn. !ANTONIO !IL\SSA .....;., NàLlit;almente .o jornalista),o 'exQ

_.,,··o.
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eedcra.·:~:'i·(,.:· . ... ·~

10 Sn. GllACCHo CARDOSO -
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Até o Correio da 'Manhã· tem
discuLido, aliás brilhantemente,. este assumpto... ·
·
O ·SR., L.UJRo .IMUI.Liln - Não tenho nenhum contaotoA:om · \
a vida intima da h_nprensa, nem estou .falando:em seu nome.·
Não sou jornalista· e não tenho sido dos-:-mais bem tratados.,pela
imprensa. Ocóupando •esta' tribuna, faco-o cm' nome das. mi:-·
nhas conviceões"pessoaes, porque S'ou republican'o e tenho esse
supersticioso ·respeito :·Pela ·liberdade de .pensamento;· que ó
fundamental, que 6 essencial·. á oxistenoia .do regimen., :Não
indnqo se esse prqJecto .inter.essa a A ou a. ,B, ~ei, ~porém, quo.
olle. mtorossa aos meus. sentmtentos, de republicano e á integ~idiide. da~, ,;\llip.has ~pi).Viccões;. E' nes~, séntido que .fí~<I\o 110
Sena.d~ •. ,. .. " ,,,,.,
· •
.. ,, .... _.l.··!f · . . . .
: "· .:
.O 1Sn. LOPES GOtiCALVES- Neste particular :V",t.'E:r•. ·tem ().
meu apoio. Todos,res~,>citam as convicõea• de :V:.: Ex. ·
1 1
1
•• ' ' 0s''Sa~:.i GR.Âcc~b CÁRbosp ~ EUZIIlBIODE AN'~Iw>.. ~Apoia~
ifo; mu.l~ b~ ., _ ~ . _-.... __ , . ·- -·
,:..
_., _..J

I
I

_".).ASR._;LA~o. ·~Ipr/LER. ~·· St·~':Pl:esi4entc;:~: nol:ire Sonldor

:I~.Ql' ,S;, ~a4J.0 .l~z _p;. S~U ,.~~~09I'~O CXll;llJIDaudo ,Q ,;Pr.o1ecto 6lll!
ta?~ .#as ih~lln(!qes da 9omm1ssa~. ,~1. ~.~ .Ex·:·n~o·m.c tivesse

!PCLhqo,, e~ cm:Lo Lr~cl~o, ~o. SO\l d!sc.u_rso" po1·~~são 1 ·~. as
l:eferenci.as. qu~. :fez, .e-!!, n:;o, .l'OSPOJ?.de;~"Ia, . Mas .~o.u obrigado a
:!a!l~l;.o pura dlt•Ol~ .a !5 •.l1L".~, qpe.:I!.lio 1 t~nho.. , .c,ap11cidade. para
dar1.e,ss.aL podr:~p.~ ssao,,<po.;:qu,e,;.~l\J.,(L d1scut1 npm, p PX:Oj.eoto: nem
os aloU! ?S a 0 omm1ssao.
, , .. , .... ,..
.o SR.: ~Ol:J>HO .GORDO_...,.,.._ Mas V. Ex.~ tem um. espirita. SU·
IJel'JOl', emmeu~emenle · orgamsador.
. . .
·
1
,;:,~.",.o ·s~: :ti~~o.:M:üL,r;E~. ~ .Disc.uy a' OJ?p~rtunld~dfl. do ~ro~
·Jep,I;O ., . S1.-r9s~e,. <hscuttr a,, propos1çao,. a, :mvooaoa.o, .-que o ,no.;
ll;~"e S.enador. :!ez, .de. qu.e ,<ji!sde, José .Bonifacio até. 185()., ·c mais
,farde, _,n~ V,Ida_,.rep~hc<;\D4•J. se pret 0ndeu 1legislar, neste sen;.·
,tido, ·s~ma raza~ p!)lra dizer que não era por mais seis mezes
õe espera. - SI se1s mczes: ·durar·,o' •estad()>de··éitio ..- que a
·
civilisacão brasileira periclitaria. · ·
·.. · · :Pois uma lei, que se'' tem espê.ra<lo .,âürahtê ':umt""Séilulo,
que ain~a nãío foi votada durai\~C ~sse te~p_o... niio póde-.a~ar
darSSQ
m!us
·uns mezes ·para' ser ObJ·ecto de'dzscussllo·do
Con.
''i'·
.,•,
'STO
.r_n · , ·,
·
·
· ·
·
· r, .
o sn:, GRAócuo· CARDoso '--'- 11ia:s a diséiiSsão 'contiíu1ará ..
Quem pode prescrever o tompo em que findarão os .estudos? ·
_. · · ·o 1Sn ,, Liuno -MOLtma ~ '0 'Sílnado ''não' so ac!Ía sob 'a .in·
:fluencia:pe:rniciosa:·do mom-entb'? ·_· · ···~·' ":·,,., ·: ·' ··
,•.: Isso é•'um m&l. A influencia mom'entanea')lo 'espírito ·cto·
.legislador lev,a-o a votar :i.lei debaixo da·impressãO de':factos·
act.utl'lls,• ·p'ara · arreperrdcr-·sa .rna!s tarde;· quando~ sem mais· àu,toridade í•.paz·a :tanto/' lhe' •for i ·n-ecessario '(!ofender :uberdàdes 1
que lhes ..1caipa'zel~••, 1• :.. ' ' ' " ' ' · ' ' -·' '·· "''" ·,·~U· l',r;,,l;~~c.j
, • ·Nãc:~ '8I'S.' Serradores, para· leis' desta natureza; requer.;..su
um <(l.Studo :calmo •e .pí:miderado, sobretudo• muita reflexão., E'
,Ql['éfei'iV!el·,'que _se .não_ -a i'apa, neste monien~, a fazei-a, por·
1que 1o:JegJs!ador .pecoa··ffi'UJI:.o ;menos por om1ssão do·, que ·poi'·
·ucoúo, em··assumptos COIIlO o õe que se· trata., ' . ··. · . '
• :••·illlu sei,·Sr;· ·President&, que se ·inv()Cam autorídadee:•es~.
:trailgeii·aBí:<!U~·so ..invoca a au~orf4a.de:4_e jurist&!l, como o-no·
JJro: Senad:oz· mvocou para a. JUStlfJooçao do projeoto.,.:Mas a:
verdade: é ,.que ·estas ,autoridades, não fizeram.· caminho 'no mun;. ·
'cto ;, QllOJll: .quer que .leia -a 1>impr~nsa: dos,.:Paizes. cultos :verá:.
que. ella não, estú. ·sujeita. ..,ásr res~iccõàs ;doip~ojecto •. , · · .
:. , . LEntr~. nós, :inidubita.volmonte;'ha :a imprensa er:ba ·li !ll81'"•
versilio• .da -imprensa;,. E~ r contra .a. segunda· ~ue· os· nobres. ijena. ·.
dores querem .legislar • .. ::.. Jl' ·:'·• 1 r::: ,,,-,. · •
'
,,:,,·o sn'.ti, 'GR.\cmro''C.uu)oso':..:::; Pdrl'eitàmonte
•• · .
I :·! '•'
~I
,.j ;1; .o. SR •. Lwno 1\lil'LLEn 7 ,·Eu .nli.o .sei si;,ha algrierr,t .que: te·
nba--duvidas sobrp. os ·,males -que· os oxcessos . da ..mú... tmP.l'ensa:
IJUUSIIJl'iio,á sooiedade· ·e·. á,.prorp,l'ia ;boa impren~a., ... ' ' . .· ... •
, r O :quo cu desejaria .é que .a .. disoussiio ,de, u~lli ~ei. sob:•
;liberdades puplicas, elaborada.; O!Jl nome .do. .ConstltUIC!-Di. nao.
,s~ verificasse quando as garanL1us constltu~w~aes e.stao sus~
!Pensas; que se niio appellasse para a Const1tu1Qão, que au~
riza a regulamenta;: um texto em debate, quando as garantias
estuo suspensas •. ~or que e para que. 1111 .faz•.
..constítucionaes
?. .. .
··.~,·'
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. O nobre Senador citou, aqui, o t'liOOllO de llíri jõl'nal qile
dizia ·<Jue melhonn-a Re votasse agor:a o projecto, pois o Poder,
l~egidlativo não eslava sujeito .ás. accusações, ás chantages .e·
às i'ncJ;eP,11Gões 'difi'amadoras de'• certa imprensa. Deus me livre, Sr;.· Presidente, que o Senado se d,efenda assim das .objur~
;:;af.oriaH dn. imprensa! Deantc não importa de q~c argmção,
não· seria· a' itnprcnsa que ·incidiri_a__çm falia, serJa o S~nado
que'' não· correspond. eria :1 ·dignidade do s. 0~1 mandat~, s1 re-'
cuasse do seu dever.
·.
, . · ·
..· O Sn. GHACCHo C.~nooso - ~este pont~, apoiado.
O Sn • LAuno l\WLLE!t .;.._ Assim. pois; Sr. President~, cslou convencida; ;c<>ma o na!Jre Senador, de ·que ·ha necessidade.
de ·uma·,lei que reprima· cr.'abuso da imp!ensa, mas eu· 'não':
quero commeLter o abuso de·'força do 'legislar, em estado de
!titio, sobre libe!'dades publicas. (Muito bem.; rnuito bem..)
'.

,;

_I,,,

~

'

:: ,

,

•

'

.

.•• ,·,

,

O Sr.• A. Azeredo- Peço a pala\'ra.
''.

,;,·,0.·51', .Presidente ~·.Tem a palavra o honrado. Senador.

::.:o' Sr., A.''Azeredo
SI··. Pl·esidcuLç;
11~0 OU\"i si
o li'obre Senador retirou ou não o seu rc·querJm1mto. ~
, i .9 Sn. ~RJ::SIJ)J::N'L'Jo; jNão retirou. ,.Jà annunciei u sua tliscu~.sao, .. · .
· .
. .
·
O SJ'I. ,..\ ., A~Em~lo . - .Sendo assim, q11e1'o . .:]ar as ·razõe!
por que não ·posso acompanhar ,o.,.meu eminente collega, . ra~.
~ii!;". que'· não ....são . diffcrcnt.cs ..das apresentadas •pelo honrado
Souadot~, pelo Amazonas. . .
. · .
. . . .·
. · .
.· · Diss13 .eu aqui, qulmdo .pela primeira vez, se discutiu ai
lei ,;•).í\ .. in;tpt·ensa,. ·que o estado de .. sitio. nãD tolbia, .absolutaJuonLe, ·u libordudc dos .iornalisl.a:s, •para •JiscuLirem,.: cm. prin~
oipio, ·.os· seus·::direitos,' para di~ erem, .com toda: a libc1·dade, o
Qlíc .seutiam · cm relação {1·· sua autoridade, uo.• sentido i.le ori6nl.:w .a :Opinião. publi.ca. COI1Yill1Cido ubto,' Sr. Presidente,.
cnl.endo: qnc não. se dove ·adim~·:a diseussão da ·lei da il'npren..,.
sa, ·porque isto uiio :-fmpci.le: que a imprensu se manifeste liVJ:cmenlc ... E· '·sou insuspeito parti assim lllll cxtet•nar, pol~que
:ii• süo verdadcil•as: as -inforn\açõcs que ao nob~:e Senador pela
Uahi~ ·'foram• pre~ta:da-s; de· que ha enmmra na questão. espC'r:ial' da: discussão do projecto de· que m·a nos· occupamos; .1sto
fÍ, na discussãO· cdOS principias que devem 'ser. estabelecidos
flOJ' ellc para:: :oriontatão publica deolarou, St' .. Presidente, qua .
est.ou prompt.o a lel' desta,tHbuna ·todos o~ artigos que forem
•:ensurados: ·pela Policia; ·referentes 1i quostllo'•da !.i herdado da
irnpronsa, à quesLiio dos J'll'incipios da lei, 01~a·'om 'discussão·; .i
E' uma provn. ~~· .. Presidente, ·.de .que. estou convencido
tio que a imp1•cnsa .tió.de discutir todoR oR .Twincipiof"•, cxcluinllo" dessa distmilsão os :indivíduos, us pcssaas; não devendo
riiwolver ·o "ovorno; nem n· T'olicia, nem ouLraH autoridades,
paro. ,justificar a· •ima opinião, c, ·implicitamente, o \direito á
liberdade quíJ cada· um ·deve !~1· ptu•n"•·sustcntnl' a sua orientnl)ão. ·
· · ' ·• ·
··
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· .o SR.· LuiZ AooLP.Ho.- .Isto honra muito a orientacão po.litica de y. Ex.•,.
. .
· . ,· . . . .
,., . · ' .
O S!\. A.. AZEREDO ·"""" Quero dizer com isso,. Sr. Presi'dente/que, si por ventura,, é v.erdad.eira a informação que ao
nobre Senador foi fornecida, si a censura se tornar effectivanos jornaes, de modo que a Polülia;' ,por ·si, se julgue com o
direito de supprimil' aquillo que .entende com a questão de
principio; .discutida pelos jornaeti desta i cidade, declaro,
l:3r. Presidente, que eu, amigo do Governo, virei lêr ua tribuna .
do Senado esses artigos, pa:r:a que essas opiniões sejam divul·
gadas pelas columnas do Diario do- Congresso.
Era o que tinha a dizer em relaéão ao requerimento do
.honrado Senador por Santa· Catharina, acceitando mesmo o
re(juerimento . do Sr... Lopes Gonçalves, .si o ,Senado . julgar
conveniente, afim , de·· que,' 0 . projecto vú á .· Commissão, que
.· tambem. deveria ter sido consultada nesse sentido, de .cousLituição.
.
· ·Ao concluir, declar'o que não acceito a arrirmação do honrado Senador pelo Estado do Amazonas, dizendo que· o 'voto
do Senado poderia ser contrario á ordem publica .
.: : 'Era isso que';tinha a dizer, sr .. ·Presidente, COI\}0 protesto
·
a uma das phrases do honrado Senador.
.Tenho. concluído. (Muito bem; muito be?n.)
.·.
O .Sr. Soares dos Santos -·Peco a V. Ex. informar-rue,
. Sr. Presidente, si está de ·pé o requerimento do Sr. Senador
;Lopes Gonçalves; . ·
. .
.
,· ·
. ..
i.

O Sr. Presidente - Ainda não foi lido. Depois dB appro.vado ou rejeitado .o requerimento do Sr. Laura Müller, submetterei a ·apoiamento e discussão o do Sr. Senador Lopes
Goncalv~s. ·
. ,
.
, .
. . ,.. ..',:)- .;:;;oel
· ·· · E' !3noerrada a discussão do requerimento do . Sr. Lauro
· ·
·
Müller.
.

''

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

'

.

i

'

'

O Sr. Justo Chermont · (pela ordem) - Sr. Presidente,
requeiro a· V. Ex: que se digne ·consultar o Senado sobre se
concede votaoão nominal· para o requerimento que ···se vae
:votar..
·
·
O Sr. Presidéntll - O Sr. Justo Chermont requer vo:..
tacão nominal para o requerimento apresentado. pelo Sr. Se~
nador Laura Müller. Os senhores que·· approvam o requerimento de S. Ex. queiram dar o seu assentimento. (Pmua.),
Foi appr~vado.
. Vae:..se proceder á cha~ada: Os senhores que approvarem
dirllo .;_ sim: os que rejeitarem dirão - não.
·
··'
.
Procede-se á chamada e respondem ..,.. 'Sim - os Srs.· Lauro
Sodré, Justo . Cbermont,. Indio cdo Brasil, Benjamin Barroso,
Rosa e Silva, Moniz Sodré, Lauro Müller, Vida! Ramos, Soares
.dos Santos e Càrlos Barbosa.(10) :-e não os Srs. Alexandrino
de Alencar, Lopes. Gonçalves, Godofredo · Vianna, Costa· Ro~
drigues, João Thomé, Eloy de Souza, Antonio Massa, Venancio
Neiva, Cunha Pedrosa, Mendonça Martins, Eusebio. di.l' Andrade,
,Araujo . Góes, Graccho Cardoso, Marcilio de Lacerda, Miguel
de Carvalho, Adolpbo Gordo, Alvaro de Carvalho, J:osé. Mur, s. - Vol. y_r
10

•
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tinho,. Luiz Adolpho, A. Azeredo, Hermenegildo de',Meneze~
, .Olegario Pinto, Carlos Cavalcanti e Generoso -Marques (2')·.,
O Sr. Presidente - Responderam nao, 24 Srs .. Senador~-~
e sim' :1.0 Srs. Senadores.· ·
· '
', · . , . _,
Foi rejeitado o requerimento. .
:.::· :.

e posto em .discussão o.' seguinte

E' lido, apoiado

I

'

REQUERIMENTO
'

'

Requeiro que o projecto n. 35, seja encaminhado á Com..
missão de Constituição, visto conter mataria de ordem oonstitucional, baseado, como se acha, no·§ i2 do a~t. ·72 da noaaa:
magna lei.
··· ·
· •· : ·:· !:'!!
. · Sala das 'Sessões, em i de agosto de :1.922. - Lopes Gora;.
~alves~

· .. .·
•

,

,
'

,

·
1

.

· .,. ·. · - ,(:t'J

· ·,
;

~

' , '

'

1 I 0

:

O Sr. Vesplioio de Abreu - Peco a palavra para uma ex...
plicação pessoal.
·
··
· . ,.-:. · · : :, , .::.:Iii!
o Sr. Presidente-Tem a palavra o nobre Senador.
. . O. ·sr. Vespucio' de Abreu (para uma e~plicação .. pessiial) 1
~.Sr .. Presidente, não me achava presente no recinto na oc...
casião da votação do requerimento do Sr. Lauro. 1\lüller.· ~
aqui estivesse teria votado de acc.~rdo com esse ~equerimento .,
O Sr. Presidente'- Não ha~~ndo q~e!Il queira usar ~!!i
palavra, encerro a discussão;' (Pausa. ) Está. encerrada. ···
Os Srs . que app~pv~m o requerimento <vleir~m levàJ!...
·tar•se (Pausa.) Foi rejeitado.
· · ·
· ,, .· : .. '· . 1
. Conti~úaa discussão do projecto~ (Paus!!-·)
.
. · NilO havendo quem ··.queira usar . da palavra, ·encerro.. a
'

~iscu,ssllo. (Pausa.).

· \

,

~

.,

'

'

'

• · .. ~ ·,

Está. encerrada. Vae proceder-se á. votaollO.
""
1
·,,.
-.
, E'. approvado o projecto. ·
... .. . .. .,. J'' : J
, E' .rejeitada a se.gulnte
:.~·.';
u

.

'-.,''o\

.

I'

' •. '

·.'-' ..... -~·~··)

'

.'

'

'

·'.

..

'··,,

..

' I:~ ,. . .•. ' -

'

·.:

... ·

:· •

..

Onde convier: .
.,:· . · ·
·. r-' q
· .:. Toda ma teria ·publ_icada oriS'inalmente ou' por transcripçãó
.nas secções· editoriaes de qualquer orgão da ·imprensa,· 'será
da responsabilidade solidaria dos respectivas editores. · · ·
· ··· § ·. . Consideram-se conjuntamente editores· o redactor
· ·
··
·' · · .· ·'
principal' o o proprietario. · :
·
§
Quando o orgão da imprensa: fOr propriedade de
'qualquer nssoclacão ou de sociedade anonyma; e~tas serllo 'represent.ndns ·para os effeitos desta lei pelo sollio, gerente' ou;
solidariamente pelos membros da directôrla.
.. ' · ·
. · · ··

...

i

•

•

Sli:BSÃO EM

:t.·DE

AGOSTO DE i922

§ . Cada orgão .,da, .imprensa, . jornatdiarió ou publi~
cacão periodica, é obriga: do a· trazer no cà}jeçálho os noiX:~cs:
dos· respecti~qs jjditor_es.. ,,,, .....: e:: .
.:···• ·..
· . Sala das sessões, 26 de julho de 1922. - Tobias Mo11tet.ro~:
·· ' ·• 1'

··:r v:,\,:··
' •: '.'
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'·1,-'~

··
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·
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1'

.
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. ·. .•.

, '•
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•
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·

' 1' ··

i

,

•

·

. . o sr: Moniz Sodró.' (pela or.dem), -~ Sr. Présiden~. pe.oo '
a V:~ Ex .. que .. faca: consignar _na _acta que vatei .cont!a .o
prOJ.eCto, · i • ·. 'i : : < • : ~:~ ; ••i.: : .. D'.~-·J.i;i~~
. . .,.
.
.
' .
. '
,. '··)
.. . O S~., Pre,!lide.nte -:::A .decla~acão d.e .y: Ex .. será tori:u~da
em .consideraçao. · , . . . ,,.. ._ , . . ··. .; , : · · :
. o Sr. Irineu Machlldô ·(peia' o;.d~m). •+ :sr. Presid~~te,'
faço. identica declaração, bem como votei' a favor' do reque-·
rimento· do1:Sr .. ;Laurci Müller: .. : ·· .... ··· . , <: ,,,, ····"'"
I,
·>
, O Sr .. Pr,esidente. -f',' Igualmente :será . .tomada ein:'•coriSi.,:
deracão .a,decláracãode V. 1Ex .. ··. .
·., · . _.· ...
.-: .Vem .á Mesa:_ é 'e lida.' a seguinte ·
.: · ,_,;,•-.··
'
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Declaramos ter votado. contra .o: projecto .n. 35, de: 1922,
e a favor do requerimento do Sr. Senador Lauro Mülle;r, . ·' .. ,
.. ,... Sala-das sessões, 1 de agosto de 1922. -: i1i11eu.MacM.do.
- Moniz. Sodré.
.! ·,
O Sr. Presidente -Nada hais havendo a tratar, .'vou le· ' · · ' · ·: ' '· · ·· . -'· · · '· · ·; ·
vantar 'a sessão.
-·.·: .Con~idq,:aos,,Srs •.. Senadores -.para permanecerem::no. recinto, afim de ter Jogar a sessão secr~ta con:vqcada. para boje.
· '"· Parll ordem do dia. da. sessão seguinte designo.: • · ,;::
~
·:: .Discussão unii)a'-do vétó do. Prefeito do Districto Federal
n·. :.~4/ de 1'921; a résolucão · do ·Conselho Municipal: que eqlii~ ·
P~+t .,Ç}j. :zela~ores .cliiS mattas marítimas,, s'ómente. ,quanto a,
veli.ctmentos,.-.aos primeiros· officiaes das diversas --reparticões
da ·.:Prefeitura· ·:(com' -pa?·ecel' .cont,•ario, .da. Commissáo .de 'Co_n..,
stitui,ão, ·n. 98;:de.. ;~922); . ! ..._. ... .:
;: ,,
.... ··.
·:,;~~ Disciissão línica·-cto véto'·ao· Prefeito ·•do ·Disf.ricto Federal
n:· :27,: qé: 1Q2Z, 'ii 'resoli.l~ão 'ao· C,onselho :Municip~I ·ciu~ torna .
é±tensivo ás' professoras 'e adjuntas elo Instituto ·Orsina 'da
.Fonseca o favor-.constante do decreto n. 2.49i, do 1921 {com
c9_nm:~!~:~ .r.~~; ~~m~is,~~-0. _4C Co~sytuiç.ão, ...n.,~ .9~; ·de
s• discussão da proposição da , Camara dos .· Deputados
n. 12, de f922, que abre,. pel9 Ministerio da F~zen.da,. o oreditor<fé:'19 :166$890,·para pagamento do que é i:lev1do ·a José
Esteves de Souza .Azevedo Junior, em virtude de sentença judiciaria (com parecei' {avoravel ~a· Commissão de Finanças,
n. 88, de 1922) •
·· · · ·
Levanta-se a sessão ás 15 horas e 40 minutos.'
I
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A's i3 e 112 horas abre-:se a sessão, a que coneorrem· os
Srs. A: Azeredo, Herrnenetnldo de Moraes, Mendonca Martins, Alexandrino .de Alencar, José: Euzebio, •: Costa . Rodrigues,· 'Benjamin' Barroso, Francisco· Sá," Eloy de: Souza, João
Lyra, Venancio •Neiva, Manoel Borba, Rosa e Silva, Euzebio
de Andrade, B.ernardino Monteiro, .Sampaio Corrêa, Adolpho
Gordo,· ·Alfredo· Ellis, A:lvaro de ·carvalho,' Luiz Adolpho, José
Murtinho, Olegario Pinto, Carlos Cavalcanti, · Generoso Marqu,e~,,.Lauro Müller, V,id,~l,,Rarrws, Sq_a:,es dos,,.S~ntos, e VesPl\Cio,~ ~e :Abreu (27). . . . , . · ·: , ,·,:.-· . . ..
.· ,
. ,, ..
Deixam do comparecer com·:.caúsa .justificada!' os · Srs,·:
Silverio Nery, Lopes Gonçalves, Lanro Sodré, Juslo . Cherrriônt,:'Ilid'i'o ·do Brasil, Godo'fredq''Vianna·; F.elix .•Pacheco~, .Antonino Freire, João 'rhomé, Tobias .MonteirO;· Ant:onio Massa, ·
· Carneiro da Cunha, AraujQ:: Góes, Graccho .·Cardoso, Gonçalo
Rollemberg, Siqueira .de Menezes, Antonio Moniz, .Moniz Sodré, Ruy Barbosa, .Jeronymo Monteiro, Marcilio de Lacerda,
Nilo Pecanlla, Modesto Leal, <Mlguel de Carvalho, Paulo de
Front.in, Irincu . Machado, Raul Soares, Bernardo ·. Monteiro,
Fr'ancisco.-·Salles, ·Ramos: Caiado; 'Fclippe · Schmidt c Carlos
Barbosa. · ... ' ·
·
· · ·. ·.
· ··
· ._.. :E''Iida; e··posta
discuss·ão; .'a ·acta dà• sessão anterior.
', ...
O Sr. Alfredo Ellis - Peco -a •palavra.
' .
··
'··, . ·.,' '.' I,:·,
'
,. ' .
·.
'
• '
O Sr. Presidente - Tem a palavi'a o nobre Senador..
· :o. ·sr;.:·Alfred!' ·Ellis - Sr. Presidente, pedi à• palavra para
fazer urila declara'cão de voto;·.. · .
· ....... · : ·. ·... · . ·· · ·
Hontem,,,quando .c. Senado· votou o requerimento do honradfJ .. Senador •por Santa. Catharinan.Pedindo .o adiamento da
discussão;.do.·projecto da Commissão de Legislaçllo e Justiça.
~rbre_, regula~)enta~il:O da .imprensa,' 'eri pr~sidia. a '.coí:nmissllo
ae _Fmancas. ·Ausente, portanto, deste recmto; não poude ·to- •
ma:r•Jiarte :na··votaç'üo. E como· a votação• foinomi'nal,wenho
agora. fazer a declat'ação de que, se estivesse: presente;•-teria·.
votado de aceôrdo com os meus illustres ··collegas~ companheiros. dP, b~nc~da; nã\1 ~6, por solidariedade politica, cqmo, por
estar de 1nte1}-'0 accórcw ·com o pro,iecto, apresentado. pelo. mP.u.
hom·ado am1go .. c companheiro de bancada, Sr. Ado.lpho .
Gordo..
.:':<'·.
,. ,
..•., ·:,
~
o ·Sr: Presidente - Niriguem · 1úais pedindo , a palavra,
sobre a acta, vo1,1 rlaJ..;a. por, encerrada. (Pau&a.)
Está' approvada,•• :- . .
·
, · ,_.· .... ''· .
o Sr.: a·. Secretario (servindo de to) dá•. conta do. sésuint&
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Officios:., . 1,.-: . • • • ,,. •• : •. ··.,;,_;.·:•: . . . . . . ._
Do Sr. Ministr(o das Relacões Exteriores remettendo, por
,(lpí&s authcnticas, os decretos pelos quaes q Sr. Presidente
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da Republica· .submette :i approvacão· d'o Senado os deeretos
referentes. a promoções · e' • remoções no Corpo Diplomatico
Brasileiro·.·- A' Cornmissão de Diplomacia e·· Tratados.·
· Do Sr .. Secretario da Camara dos. Deputados communicando terem sido· approvndos e remettidos á snnccão os projectos ·do Senado· que:
·
·
.. · · Maritém, no exerci.oio de 1919, a gratificação concedida no
·anno anterio1• ·aos funccionario·s• dá Delegacia· Fiscal do. Thesouro em Londres·' ·. .
. ' '. ' · ·
1
·
· · · Abre um credito para ·a· duplicação .de linhas da Estrada
de ]'erro Central .do Brasil. - Inteirado. "
.
.· ·· • Do· .Sr. Prefeito do Districto ·Federal, remettsndo"·as razões do véto que oppoz tt resolução legislativa municipal concedendo uma ~subven'cão annual de 200 :000$ á Sociedade de
· Cqricertos Symphonicos do Rio de: Janeiro,' mediante as C()n. dit.:ões que estabelece; - 'A'. Commissão· .de Constituição.
· · ·'Requerime·nto do· Sr. Domingos Qorrêa de Sá, apresentando documentos f~ue eschirecêm os fundamentos em que se
baseiou o Conselho Municipal' para approvar uma resolucão
. interpretativa da situação em que se encontra o peticionaria,
•li qual foi .vétada pelo Prefeito e pedindo serem os. referidos
· documentos' IJncaminhados ·á •Commissão a·: que está sujeito
· aquelle véto. - A' r.ommiss.ão de Constituição. , ..
Telegrammas:
Do Sr. Dr. Raul.Veiga;"'Presidente,.do Estado do Bio
de Janeiro, communicando a installacão· dos trabalhos Ja
. Assembléa Legislativa em 1• séssão da 'H • Legislatura, oerante a qual .leu· sua mensagem. - Inteirado. • . , ,. . . •
, . .. Do Sr. ID!r.; Artbur Costa, presidente, da Assenibléa I.egi~latíva do Rio de Janeiro, ·communicando a installacão do11
. trabalhos da 1• sessão. da tt• Legislatura .. -:-1 Inteirado.
: :· ·. o ~r:.' 4":seereiario (sb·pindÓ de ,.2•f~rocecie iÚeitura dps
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O capltlo do Ezerclto ·de 2• linha; JoltJ loaqulm P'raD'eO ·
·de 86,. no ~erfmento~~b ..n~ 2, dft t92t; allesando ter ser. vldo. naquelle Departamento na qualidade de auztllar, ·em
. fiiSII, ·e·:.deiJ:ado de receber .os .vencimentos que. lhe com~
.tiam ·em .. oonsequencla da enrano .otlcorrido na .. dlstrfbuie&o
·das :.verbas• oreament~lu, . sol.lclta· . •> pagamento ;da··· quintla
de· r.i :11008, . lmportano1a representativa da differenea ,de vtm, cimentos nlo ..;l'ecebldos. :to anno.menolonlldo de t9UJ. . . .
. ,:/.' A· Com.mlsRio de.·.Finan~s. :soli!litou, .:pelo, oltiolo n .. ,:lS,
de 29 de agosto de 1921, ..os neoesHarios. esclarecimentos., do
Sr. Ministro da Guerra,. que, ení resposta, transmittiu por
cópia, .a seguinte informa~lo, prestada ácerca desse · requerJ!J!ento· pela :t.• .Sub-Dlrecloria .·da ,Dlreotorla, ••G.eral .de Contsb!lldade,da Guerra:
,.
;r·!· ..
, . · ,,· .. : ., . .
cDlrectoria Geral de Contabilidade da Guerra'- t• Srüi. Direetoria. - N;.:t.t:t2~-.Segundo se verifica. de fls. 8 e
: 8 verso, o capit.Ao da ·2• linha, Jostl.· Joaquim Franco de Sá,
.exerceu durante Q .anno. de 19t9,·: o cargo,.de auxiliar. do ex-

I

:J!IO

tincto. ·D. G. II,· ,vencendo apenas, as vantagens de; 2~ .. tenente.,

As; funcções de auxiliar deram alli attribuidas a subalternos, e

si áquelles vencimentos .ficou reduzi do a remuneração. do requerente é . porque, .no .orçamento daquelle. anno, e : na ·verba
8•,,: apenas foram consignados recur,;os. para,. attender · a .ofticiaes do posto de 2' tenente, naqu.elles. lagares; .·Militam,
a.~11im~ ein. favor do requ.r~ente as ~nesmas. razões.,que justificaram .a abertl,lJ;'a do. cr~dito,: ,pelo decreto n .. 14.97~, .. d.e··5
de setembro de 1921, o· consequente rpagamento:aos prJme1ros
-tonontes, Oscar J;Dj'll'O J?ereira .Cnb,ral,. Guill;terme: ,Taveira Mesquita e Miguel Souto, Mat~lath, d'a cl,ifferenca entl'e 11-S: v~nj.a
gerts ,dos. proprios postos· e as de 2' tenejlte, que tambem .receberam .naquelle ·anno,, ccn:o , a,iudantes,, de ordem, os do.us . I
primeiros,, e auxiliar, ·o ultimo. !:lo mencionado Depa~tam~nfp,
E>egundo. amda consta de: fls. 3 ·O 3 verso. E' (/.que convl'rla
tra,IIBmittir•. ao Senado FeC:eraCerri solúc!io ao ·: séu · óffiuio
n. ~:3.!1e fls. 1. Em.26:àe,abril de 1922.,.....;·.$amueZ,Carvalho
de Qlive(ra,
offi'cial. Df;lll~cOrdo. ,.-;- L:.Fa1'iá.v•.. De àcic~r,q,q.
Em:29
de
abril
de...
1922
de
BarrOI·····
•.,.
. .. ..:, -.. ,
,' .
,,
-·· . ...-.,.,..Eduardo
'.,....
...
·'"Como. se verifica·.do· exposto; (1.' peticionaria. tem: .direito
·ao: qúe reclama· pelos· lse~'Viços prentados, como auxiliar:, do
Departamento: .da: 2• . linlla: do ·Ex•lroito, hoje extincto, · devendo, pois, o seu reqlterlmentG: ser deferido, nos ..termos .dG
seguinte
· ·
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Artl~o unloo. ·Fica o ·Poder Executivo autorizado a abr.ir
'pelo Mlm'literlo da Guerra,· o .credito: especial de .1:5008 para
· t;noorrer ·ao· pagamento: da:· iniportancia' a que ·tem direito' de
•lifferenéa de· vencimentos· nlio àbonados em 1919; ao'•capltflo
•1.'1 ~~~çito d~ ~~)inha Jcsé Joaquim Fra~co .de ~á.}la qua1111ade de aux1har ·do Departamento da ··mesma hnba;:; revogadas as disposições. em contrario. · ·
·
,. · "·. ;.; '' ·
Sala das Commisslíes;:em:Ji de julho de t92:i. -Alfredo,
E!lis, 1Presidente. - Iri,n.cu .illdchad~. Relator. - losé Eusebio. -. loáo · Lyra. =··FeTtppi?' Schmidt. - .Ve$pucio · de
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n: ..A: proposiiJãtP:tla:•·Camarn~ ·,&4;' :do corrente->a'nno, :auto-

n:

·ríza :·a·'·Poder···Exeêútivo a abrii•;.;pelo Minrsterfo:(da ·Justiça·. e

·

'·'lllegot'ios ::rnteriorea,:.:··o crédit.o ·especial.. de '10.:923$'1 ·:destinado

a 'regularizar.· u · escripti.ii'ac!iN'·da

DeHi~acin';SF·iscaV'do

I.Tiie-

souro Nacional · no 'Estado•: do AITia~onàs,~~·li'PPróvandHe a
·:prestnçfio'rle Contas :ao:nr; Leándro Cavliloant.ii-dá\:Silva Gui. mar!e~;··ex::-pre'feH!l'.do:·Ait!)"' Acr.e. ·:: ~ ·:: · · ,.;;,· .. :\!1_ '.':' •>!J
· ·Trata-se de uma \')rOvidencla plid1da· pel{) ·Sr.·, Presidente
'da Republlon· por··;m·ensagem de. 15' de.'marc(i' deste anno; : .,
· · . A 'Comrillssão de. •Finanoas, tendo examinado devidamente
o assumpt.o, é de parecer que o Senado 'alJpràve a· proposiçatl
rla .camara. .
.. é; . . • . • .
!:.::.:
,
. ·:· .
-Sala·das Commissões,'•i •de ·agosto:de·1922. - ttl{redo'.'Ellis, :Presidente: ..;:.. Josú ''}Eu.vebió, ''Relator:';._. Vespttcio de ·
Abreu. ~- Jofio Lyra. ·,..-'Felippe·:Schmidt.· ·
~<' :, :..

2 DUQOSTO DI !92.9

SIBBÃO K)l

PIIOPOBIÇ!O DA CAKAI\A DOS D!PU'l'ADOS !(, 34,
RUERB O PARECER SUPRA
, .. '. ·. .: ; I..

.....,:·.

' o congresso

'·

.

, ..

'

J)JII

,i922.

QUI IIJ

À

.' ' .
.'

Nàétonál resolve:
i., •Art..: t.• E'··o Poder Executivo autorizado a abrir, peto·
lllinisterio· da Justica. e Negocias Jnteriores; o credito especial
de w :923$, destinado a reiUlarizar a escripturação da;;Delfr
gaoia JllifCai. do Thesouro Nacional, no Estado· do Amazonas,
approvando-se a prestação de contas do Dr. Leandro Cavalcanti da Silva Guimarães que, na qualidade .de Prefeito do
Alto Acre em i9i8, del'pentleu em soccorro á ·população so-:bre sua jurisdicção durante a· epidemia· da. grippe, quanli11
· igual retirada dos creditas votados para as despezas o.rdinarias do departamento.
.
Art. 2.• Revogam-se as disposi~lies em oonl,!'ario •. ·.
. Camara dos Deputados, :1.0 de julho de i922 .. ,..... A.rnolfo
J(odríoues áe .•4:evedo, President~J .. - losé. Augusto ,Bezerra
de Medeiros, t• Secretario. - Costa Rego, 2" ·Secretario. ·
A imprimir. ·
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. ,..::A', Commissão de Financàs foi presente a proposiclio da
.Camara..dos Deputados I!· 47, do corrente anno, qpe, est~belece
os vencimentos da magistratura federal .e do mm1aterio JlUblico da R.epublica, a contar de 1 de junho proximo passa1lo •
. .Como é do conh.~imento . de todos, o S_enado. propoz o
augmento desses venmmentos em. emendas ao. areamento :vetado .e.'á proposição que o deve substituir. '
. .
.. ' .
·
A C,í\mara, qlie não tivera a iniciativa dessa medida niiiS
conoordára com a primeira emenda ·do· Senado, . aéaba de ro. aeitar à ultima;' ,approvando, em substituição della, ·a citada
Pl'Pliosicão n: 47 .' ·
. · ·
. ··
:;:: . Des.ta se verifica que os vencimentos dos Ministros ·do·
Supremo Tril:)unal Federal são os mesmos propotsos pelo Seluldo, havendo diminuicão nos dos demais juizes e memln•us
do ministerio publico. Estes ultimas, pela tabel!a da Camai'a,
ficarão com vencimel;l~Os ora inferiores ora iguaes aos que l!!,:o
riam si lhes ·rossem. applicadas as disposições destinadas ao
funccionallmo~ publiéo em gerá!, isto é, se lhes fosse applicuda
a tabella João Lyra.
·· ··
· ·
..
,. Como quer que seja o procedimento da Càmara não dois:a
ôe ~ignificar o desejo de transigir sobre o augmento de venciment,os da •magistratura, que,· como ficou dito, foi de exclusiva iniciativa· do ·Senado. A mesma Camara já ooncorclou
tíimbeme in totnm. com o augmento ·proposto pelà Senado para
o. fnnocionalismo em geraL l'arece, assim, do ·bom. c.mse1 ho
que o Senado passe a. deliberar sem demora. ~obre a. proposi1:fio
da Camara, aguardando-se melhor opportumdade ·· para, modiante .mais detido exame da mnteria, corrigir quaesquer faltas de equidade que ,porventura nella se verifiquem nu venhnm
· a verificar-se: A apresentação de emendas nesto mi:lmeiltn virla retardar a. deliberação sobre uma providencia que todol:l I'G~9nhecem urgente e que, deyendo en~ra~ em vigor no oor!'eute

•

t52

:: . ,;
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.exerc~cio, já está bastante demorada pelos motivos acima al.oJ
ludidos ,'
· · .. · ·
.,
·
.
. _· ·
.;
Sala das Commissões, 1 de agosto de 1922. -Alfredo Ellis, Presidente. -José Eusebio, .Relator. - Vespucio 1fe
Abreu. - João Lura. -Irineu Machado, com a declaraclio de
que, no projecto de ·orçamento do· Interior,· manterá a eme111la
relativa ao augmento dos vencimentos da magistratura .e do
m)ni~t~rio .publico e .com o protesto de. apresentar, na discussão
da. presente proposição, emendas que venham corrigil-a. -·
Felippe Schmidt.

I

.,

PIIOPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS .N. 47, Dili
. .
'. '
' REFEI\B O PARECER SUPRA
·

1922; A -QUI: 81
.

.

O Congfesso Nacional resolve: ·

· ·· ~t. i .O A contar do dia i· de junho deste ánno os venci. mentos da magistratura federal da Republica, serão regulados
pela •tabella'
seguilita:
·.
·
· · . ,, •
.
.
. ,,
Presidente do Supremo Tribunal. (com gratificação) ........... ::......... :................. 66:000$000
·Ministro do Supremo Tribunal •... . . . . . . . . . . . . 60:00011100
Representação do ·procurador geral da Republica · 8:400$000
Juiz seccional no Districto Federal ........ ; .... 32 :00011!000
Juiz ·substituto no .Distl'icto Federal. ...•.. , .' .. ' · 20 :00011!000
Procurador da Republica. no Di~tric,to Federal... 18:000$000
Juiz seccional no Amaznnas. · Pará, lllaranhiio,
· · Ceará, Rio Grande, do Sul, Minas. Rio· de·
... Janeiro; Pernambuco,· S. Paulo e'· Bahia. ·... 24 :00~~000
Juiz suvstituto nesses Estados .' ............ ·.. ·14:'4001000
Procurador,. nesses Estados •..............•• ';.. 8:400$000
Juiz Ràccional em 'Parnh:vba, Allip:nas, ERpirito ·., •
, Santo. ·~anta Catharina; Ser~ine; ])iauhy,
· Go:vaz: Rio Grande do Nôrte, Matto' Grosso.. .
.
. e Paranâ . . . . . , ....•.............. : . . · t8:000IIIOO
. Juiz substituto nesses Estados .......... ; ... ; . .. H :4001000
Procurador nesses ERtados .. , .. : . ..... ,. : ••. ; . . . · 7 :200$000
Presirlfmte · da.'C()rte de APpellac~o do Districto
·· ·
· . Fedet:al (com a grstificaçiiol .... : . ....•... ;. ..41:000$000
Presi'ilente rle ·oamara da COrte de Anpellaoão do '
·· ··· ·
· ·· .Districtn Federal (r.om a gratificação)....... 39:200$000
Desembarll'ador .............•............ ; : . . :. . . 38 :~0~1000
Gratificnc!io a cada um dos vie!Mlresldentes. da
. ·cr.rte de Appr.llacãn . .' ... ; ... .'........ ; . . .
60fi$000
Juiz de direito (criminal e cível) ......... , .. .'.• 26:000$000
.Tniz de nrphííns· e juiz de. ausentes ..• ,... ;,.; •.,•.• ,. .26 :001\1110'00
.Tu ir. da Provedoria .... ~ .....•........... : •.. ,_. 26 :ooo•ooo
.Tuiz dos Feitos dn Fazenda: Mnninipal. ..·.... :. . 211 :nOr$000
T' :,.,,,,.n,ln,, A"Arn.l dn· ni~t.rict.n Feilernl.'.... ·....... 30:000{000
Procurailnr I!'P.ral do District.o Federal. em dispo- ..
. n111
'b"l'd ade ............•......................
'
29:?r-iMOO~
· Prnmnt.nr. rln Dist.rict.o ·FeiiPrnl ... : . ........... . 1R:nnn~nO('j
Adinnto do promotor no Districto Federal ·.... . 1o : 80091000'
Oura~dor ~ ........... ·.. ··· ......· ...... ~ .... ·.. ,;, ... . 1o:~on~oof)·
'

'

'

J

Prl'tOT' ... :····· .. ; ............................. .

.

Suh~nretor

no District'o Federal ............. .

1PI :nnr!llon "I

8:400$000

•

I
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Desembargador no Acre .. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38:000$000
!'residente· do Tribunal no Acre (grati!icacão). . 3 :000$000
Procurador geral no Acre .• ·......... ·. . . . . . . . . . 32 :000~000
· r1 e d1re1
· ·to. no Acre.......................
·
·ru1z
26: oo 0$00o
Juiz municipal no Acre ................. ·.. .. . . 20 :000$000
Jui~. federal no Acre ... .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 :000.00~
.Tui~ sub~tituto no Acre (resalvados os direitos
.:
dCt.áctual que tem 23:400$000) .......... 20:00()tOOO
Procurador no Acre . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 18 :OOOJ!IOO
P•·r,motoJ• no Acre ......... ; .................. 18:00C$000
:A~Jl!nto de promotor. no Acre ..................... 12 ~000$000
Mm1slro do SuiPremo Tribunal Militar ....... ;,,. 38:0001000
Procurador ·geral do Supremo Tribunal Militar. 3():000$000
Auditor de t• .. :,,,,,(, .. ·......... ·.;· .. : ...·.:.·. 15:00Ct000
Auditor .de 2• ... ~ ... ·.........-.. ,.......•. ·.. ...... 2!·:6001000
· Promotor: de· :t•.: .-...........................· .9 :600eooo
Promotor··
de.,
2" .............•...............
.
.
.
'
.' ...' ,. 12: o-1G8000

/

·:;~. •

·'

_.,._.,. •• J.

.• , ~-

~.~

'

~·.·,,;:-···i·:•

'

'

,·

•·.

·.-:.

"·

··.'.,,.,

o· .augménto de. venohrientos concedido por esta·

ou por.·qtia!quer outrà lei, a r.ontar, de 1922; inohisive •.. nlo
para elevação dn pensão, nem 'da contribuiclo
de. montepio· refer!"Iite ao c·ontribuinte _inscril)to. à*6·'~i de
dezembro,;de 1•91!t;·.". .· · ·
' ·
· ' · · · .,.,,, ··,::,·,,
· ... § L• Na disposioão deste,. artigo não'• se coíripreliendéíri'IS
penqõàs :de ·montepio que com.·o mesmo atigmento nio vierem
a ·!'xceder •de· 300* •mensaes. ·. ·<•·
· ·· .
· . · · ·. · "'
§ 2.• Continúa em inteiro vi'gor a disposição do· árt. · 83 ,
ria lei' n. 2.842, de 3. de .ianeiro de i9U. . •. ·. , . ·
Art. s.•.Ffca~oJ~oder Executivo autorizado a abrir .OS n~
r.essarios creditas para .execucão deRfa lei. .
.. .
· · .Art. .4~· .Revogam-'se
as
disposiÇões
em
contrario.
•·'
·'.
. · · Camara dos Deputados, 21. ··de julho de f 922: · ;_ Arnol(o
Rodriflttes de Azevedo. Presidenf.e~ '- los~ 'Awtusto Be:erra de
!fedeirus, .1·" Secretario. - Costa Rego, 2" Secretario.
.. ·.··· ·
, ·: •A.impY.imir;,
' '
' t
se~. computado

'

'

'

#

.. ,

' " . 1 '·

'

I .

.. .ORDEM. ,DO DIA . . ·
',,.~'

"!'',·,:

,•

EQUrPARAQÃO
·~:.·

•

.

!••

DE ,··,,·
''ENc~s

·,

.',.!

I ·•

1

. ·:; Ois~usslio uni~~: dO"' v~io ·~,{p~~feiio d~ Distridto 'Fed~~
n .. 6~i de ;1921. ·á rewluciio do . Con~elho IM\.mici.pal que. equi..
para· os zeladof,~s .da~. mattns marititnll.S, AómentA ·quanto a
vencimentos, aos primeiros officlae~ daR diversas repartiç~
dá. iPrefeitura ~
·. ·· · . ·
· ·•
· · · · ··
•

'

.

"

,

'

.

I'

.

'

: . .'

,

~

.

,'

,

. ' ,

Encr,r.rnda r 'ndindn .·n volnção. .

.

.;· ..
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•

,•;,
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DIA RIAS'. A .fÍI.Jl\lCCTONARIOS
,

to

.~ , l I' ·,

Discussão un icn do v é do Prefeito
·n. 27, de 1922, á resolução do Conselho
Axtensivo ús professoras c ndiuntas do
l"onseca o favor constnnto do decreto n.
· Encerrada e adiada a votação.

' '•

'. : •,

'

, ' '

do Districto Federa~
Municipal: que torna
Instituto· Orsina da
2.491, de 1921.

I

~ : : ; ..-:

•}

I O '

'

~ r~.','.•

.; !1

, OREDJ,TO

I•<Lil

'~o·'•J:.

PAllA PAGAMENTO· EM VIRTUDE' DE SJ!:NTBNQA

o~•··:' 3~ ·discussão da proposição da Gamara ·dos Deputados
·n: .'12; dc'.1922, que allrc, pelo Minislerio da Fazenda, o cr&-

'dit'ó'''d~' f9 :166$8901

pura pagamento do. que é devido a José
fi~\1\~~~;?.~ So~z·a: Azevedo}unipr,. ~.~· virtude de~: e~~~~~~~~~ j~'!u:-:.·.Enciirrada
é adiada a votac!io
.
t,:f ~·.) '.
: .
'
.
.
'
•
•
••':(I·· O''Sr .. Presidente - Nada mais llavend'o a trntàr, vciu 1&'!\làiitill.'' a . 's'essllo•.. · ·. ':·. ..·.· . ,. . ·. ,.,,:-·· • , 1 · ':. :•.''·•···:d~: ;~~
'I '
'
··~ ··.'~-·lo.li"i·•
\J \J•'. . '•' '
'
.
'
·'i•· D~signo para ordem .do dia .da seguinte:. . , , •:'' ·
·. ., . Votaçllo, em discussão· unica, do véto do· Prefeito do Di~
s~r.léto'Federal ~- 64., de i92i, á resoluçiío 4o 00f!Selho Mu-:nicipal' ·que eqUipara os zeladores das mattas marttintas, s6mente quanto a vencimentos, · aos primeiros. o.fXiciaes .das
diversas repartições da Prefeitura (com' '(ia:i'écer .c~ntr~o da
Odmrri,is~6.o de (Jonstituiçlio, ·n: 9.8, de I 9SS) ;
, . , :' ... ·. • '..
t,.Jl,
.,: · ;Y.otação, em discussão unica, qo véto do Prefeito do Dlstricto Federal n. 27, de i922, á resoluçllo. do· Conselho. Municjpa!.CII,le .tQrna extensivo ás professoras e adjuntas' do Instituto Orsiha da Fonseca o favor constante •do· ·deoreto. numero 2. 491, de fg2f (com parecer contrario da (Jommi&alo 118
Opnsfi~uição,, R.· 99; de I 922) ; ... ".
· ·, · .
/
Votação, eD;l s• discuss!ó,' (la. iproposiÇAo ·.da. Clamara: i:l~li
Dej:mtados · n .. 12. de 1922;: qu(a.bre.' p~le> Ministerio. da Fazenda, o credtto de 19:166$890, .para pagamento do Cll.l~ é de.:
vi do a JoSé 'Esteves ·de Souza:. Azevedo Junlor, .em· virtude de
sentença· Judiciaria: (com parecer (a'!loravez··da Oommüstfo de
F..inança.,,,,n ...,83,vde·.492S); . ,. · . ·
.,., · ·.... ·. •'• .. ·
· Discu'ss!fo·:::uiíica do véiÔ 'do Prelfeito (1,;/'riistriÓto .F~
rlr••·:li 11 ii1. rlr• 10?.? .. :\ resolução do Conselho' Municipal que
torna l'Xien~iva~ :is inspecl.orns da Escola Normal e ás guardiães das escolas primarias.. as. disposições contidas no. de-'creto n. 2,491, de 1921 (com' parecer contrario diJ Oommirat%0
de Oonstitniçlio n. 88, ,.,rde.·. 1922) ; ..
·. '
Discussão Unicií' (!ô' · v6to
·Prefeito· do Districto Feé:le,~l ;n. 4,~•,, ~e. ,.1. 922, á l'~~ollli;Ao do Co~selho Munlolpal. que
concêt!e (aos· •serventes ·.uma dlarla: . de·' 3$000 :(cQ11i': Pllr.ecer
'cbífitraiiió'"da·'Commisslio
de·:oonstituiçlio. n.' 98, ide' '#9!!)~· :
tr·t·
1
.. , ~ ; 2~ ·.'discussão .do .proj~cto. ·dQ Senado . 23,. de ,f.0201 ·que
oilnc'ede''ao Sr.. Senador Ri.Iy Barbosa, sem prejilizo do r&Spe"
ctivo subsidio, como recompensa .nacional e a titulo de· indemnizacão pelos seus servioos; · um subsidio., mensal de
5:000$000, cmquanto viver e com reversão aos h~rdeiros
•
que desi!l'llar, me?illn~e a<? .copdiçõe~ Q')le eetabeleee · (com
1
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parecer da. Commtssão· de Ftnanças. nf(eTecendo um substitutivo, ,n. 69, d~ 19S2) ; .
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, , ?,Rli~IDENC!A. DCJ S!l,· Bf)Et:W:P~. !'AlVA,, ,PREBJ!?JI:NTE

I,

•
•

. A's .13 112 horas abre~~É/a sessão, a'' que :concorrem os
Srs. ·: ·A.: Azeredo, Cunha Podro8a, Mendonça Martins, Alexandrino de Alencar, Lopes Gonçalves, Lauro Sodré, .Tusto Chermont, Indio elo Brasil, José Euzebio, · Costa Rodrigues, Antanino Freire, J'oúo 'rhomé, 13en.iamin Barroso, Francisco Sá,
Eloy ele Souza, ,João Lyra, Antonio. Ma$$a, Mauoe! Borba, Eu. zebio do ·Artdr::ide,· Grncclío Cardoso;· Móniz ·Scidré, · Bérriardino
. Monteiro; ·•Milrcllio -de.·.Lacerda, · Sampai6· . Corrlla;o.-.Ir.iuau Ma- •
:. ohado;;Adolpho Gordo, .Alfredo rEli is; ALvaro: de:·Car:valbo,, .Luiz
'Adolpho. Olegario. Pinto, .Ganias :Cavalc31Qti{.Generoso Marques,
Laura Muller, Fclippc ·.Schmidt .\1 :VC&JliUCiO:;de. Abreu ,(35), ..
Deixam de comparecer· com causá justificada os Srs. :
Abdias Neves, Hermenegildo; dl)l Moraes, Silverio Nery, Godofredo Viannu, Felix Pacheco, Tobias. Monteiro, Venancio Neiva,· Carneiro .da ...Cuuha;o Ro,ga,. eJ:Silya,,:Araujo ~6es; · Gonoalo
BP.~.ewner11, Sigu_e,i.m d~. 1\~one~e!,.ftptonio Mqniz, Ruy, ~~rbosa, '1'
'.Je_x;p'i'IYR'JC!, ·, Mqnt~Iro.; N1).0, ,peca _ 'a;: :'Mo,d.est{l ,Lea_!... 1\!Jguei. .• ~.. e
Citrvaltio; UJln:ulo ··de' Frontmi. Ra Il".$oares, ·Beru.ardo ·Monteiro,
· Fran'cisco·•salles,' José llfurtúihó','.:R~mos 'Ca.iâdo;· Vida! Ramds,
Soares dos Santos e Carlos· Barbbsa''(27f
· · ,~.,' ··' ·· "'
.
. >'''
.
E' lida, posta em discussã.o e, sem debate, approvada a
acta da sessão anterior. .'· ·'· . ·
O Sr. •.. 1• Secretarió·.·.decla:t:n: .que: não' ha··.expedlente.
1
. ·· <r~r·:- 3~ Secr~~~r~o pr'dceq~::.~··tii,ii4t~: dq~ seguintes
;1 ._.,. ··' __ .. v •. r,,JL.!.I.•.' ... 1 1 !.,.._,, ., ..• d ·, .l.. ! • • ~J "J
J•
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PARECERES

N. 109 ;;;.__ f922

: .•.• ·.r· 'o:.J1! OH.CAMEN!I'O:i·PARk•':i922 •;, .,,,:.;..

··'

;:PM}!li::E~ uf~mB~~J:.::;~s E~~á ~·}o~· Ci SEN~p.'t REJEri~Xs 1 • PELO
·:• '·' ,_, ·

..• ··· "'"
CAMAM''DOS
.. »lllPUTADtlê"'J . ··.,:·· · .··,·r,·,·.:
'· "'"·
,
•
..... _,,,.._ .. j\t..-11 -;:
1 1
.~· ,)r

~··)

2flinistario. da JustiÇa· e Néuocios Inttn'iores · · · · ·
A Commissão de Finanças/ fazendo cuidadosa revisão das.emandas ao areamento da Justi(la c Negocias Interiores rejeitadas pela' Cil'ri!ara' dós''Deputíií:los,· ·em· numêro i:le 128; é de
: •PIIl'CC.ol~ ::.QUL'i·: sej-am mantidas· .DJ;l[O :;Senado ·apenas :llS que
·<>t:Hieante,: se mencionam, 1acompanhâdas, . (le. 1suoointos . :fundamentos de sua ma'nutencão. . '
. (,.flil:: :li·: i:,·,,
.Assim procedendo, a. Commissão acceita o voto da Camarn em relacão á maiorfa:·' dn's emendas rej'eitadas, muitas
das qua~s foram, aliás,·solicitadas ou amparadas pqr illustrcs
· e ·libnlizados direiltor!ls <:e· ·serviço· e se destlnavamr•a'•mélhorar
'diversos,· ramos dil ·aainhii~tracão ".publicá;" E', entretanto,.: o
· proprio ·Governo·' que· oonsilleJ:Ia ··adiavels·!fls·: providencias' ·coo·. tlda~ ·: nessa:s <'IÍHindas, ag\ndQ' ••por ·'essá ', fórrna ·' 'óom •'o intuito
de evitar a. sobrecarga de· despezas .nesfe ·. ol'çall'iento já 'bastante· elevà.do em corriparacllo, eom<o:: d()1 1eiex•oioi() anterio~.;

156
Considerando attendivel o motivo do adiamento de taes
providencias, a 'Commissão lhe dá õ· seu assentimento, esperando que . com. isso não .venham a soffrer serviços em andltmento, ainda quiJ · se' tenha de recorrer ao expediente dos
credit.os supplementares é extraordinarios .
.São estaH as emendas cuja manutencão a Commissiio.
aconselha:
N. 1
A' verba 6' -

·«Secretaria do Senado,, Pessoal:
Onde se· diz : «Secretario da Commisslio de ·Finanças, etc.,
diga-se:: Secretario .da · Commissão de Finanças, H :200$ de
1Jrdenad~ e 5:600$ 'de ·gratificação, sem prejuizo de outras
vantagens constantes .. da .presente· ·I ei, . ·.
t··

'.

· ··· N •.. 2

A' verba 6' _: ~Secretaria do· Senado,, Pessoal: ·
Onde se diz :. . «i .continuo .da Commissllo de Finà'aoas,
·etc. diga-se: .d aux1liar dà:'Bibliotheca,. com 4:800$.de .orde. nado e 2:400$ de grati!icaçlio; sem _prejuizo de outras .vantagens constantes da >P~~sente ,.Jel,. . ' . 1 , _. ,' .·. . , .. ·.,. ' . -

.. N.3

;

A' verba 6". -·. «Secretaria do Senado,,· Pessoal: ·.
Onde se lê: d encarregado da acta, etc,,, diga..;se : d Se-

crPiario dà Mesa, com 12:800$ de ordenado e 6:400$ de gratificação, -sem prejuizo de out.ras vantagens· constan~s desta
lei,. ,
·
· · ·· · · ·
- N, -5

'

A' verba 6• ..;...;. .«Secretaria 'do Senadoi>. ·Material:

. Inclua-s.e: . cpara.· a publicaçlio ·do. discurso ,do Senador
Lauro Milller, profe~ido:.na 'Bibliotheca. Nacional, em ·15 de
no,embro de 192('6:0003100!b, ' · ·
'. .··.·
...... :.. . ... N. . .6
\

'

• ,,, . r, •',

•,'I••, •' .,

.

:· 'j•

.·'

'

,

'·.. '

.

•

'.

(

.. A~, :verba__6• _..:..:.;·_ cSecretaria .do .Senado:t,.,~aterial:
.·
•Inclua:.:se: ·cpar~ ·a -publicação das obras cO ·Senado e os
Senadores,. e :cQuasi : tim seculo ·de . politica brasileir!l, réis
20:000$000:..
' .' • ,;..
. ;. .

,;

.

. . •/•

;,•

.'

.. , "•·'

., ' ·~·

.. :.

'

1.,. :·· ~

'

. ,' Parecer

. . As ch:i'co .emendas supra, relativas á ~ecretaria do Senado,
foram umas solicitadas ,•pela Oommis9iio de Policia e outras
. propostas·.,por grande,,maioria.desta: Commissiio/ Tratando. se de materia (ia, ·\lconomià interna do Senado é de esperar
,que .· taes. emendas .min~eoam.. afi'Dal a. approvaclio da Camara,
, cuja Cgm~issiiQ .de , F~n~noas se mostrára !l principip favp_-

'

ravel a tres dellas, como se verifica em seu parecer impresso
n. i O, de. 1922. A respeito das 'duas-que se referem a material e tiveram parecer contrario ·daquella Commissão, pa- ·
rece merecer a attenção do Congresso a seguinte representacão do director da Secretaria do rSenado :
. . ,.
. cExmo. Sr. Presidente e mais membros da Commissão de
Policia do Senado :Federal: .
, · ., · .
Tendo o art. 2" do decreto n. 15.341, ·de 30 de janeiro 'do
corrente anno, determinado que os . serviços e despezas do
«Material» das diversas repartições seriam os cdas consignações constantes do. projec~o de orçamento vetado,, e constando
da consignação '.411\tateria'l:t· da Secretaria do Senado· as verbas .
de 6:000$ :Para a· impre8são do discurso pronunciado. pelo
Exmo. Sr.•...Senador Lauro Müller;:a'i5.de:,noyembro de 1921,
na Bibliotheca Nacional, e de 20:000$ para a publicação das
obvas «O Senado e os SenadoreS) e cQuasi um seculo de politica brasileira, - nada menos de no-.:e .duodecimos dessas
·quantias não só já. me. foram entregues, .como'.já . se. acham, a
primeira, totalmente despendida ,com a· impressão' já ·feita do·
referido discurso c a:· segunda,, empenhada .para· o pagamentO
d.a já ordenada.. publi.cação daquellas obras. . .. ··. .
·
...': Isto ,posto, negando,.ago~a, com a rejeição das.,.emendas
do Senado ns. 5 e .6, ao. ,proJecto de orçamento das 'iiespezas
do ·Ministerio .do · Inteliiôr,. \l.esentir\'iénto que .. o annó. ,passado
déra a essas despezas, ·o acto da Camara dos Deputados''acàrreta para a economia, desta repartição não menor inconveniente quo .'o de obrigai-a a restituir ao Thesouro quantias
ao ..pagamento de, trabalhos já encommendados .
.· Subn:1etto; ~r ·.tu.do. i~so,·. o caso .á .el~yada ·aprec~aoi!.o de
VV. EEx., pedindo se <hgnem .pro:v1denc1ar, como JUfgarem
mais acertado.
..
.'.... · ·. ' " ... : ' . . . . · · ,. .
•
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' . .

'

..

Secretaria do Senado' Federal;· 1 de.!agosto de 1923. A' Commissão de Finanças.:
, ~~. , 1.de agosto de 1922. c- A. A.zereào.,. . .·. . . .
· •· iElm vista do exposto, a' Commissiio é de parecer. que ~
jam mantidas. p~lo Senado as ·cinco.· emendas eupra.
João Pedro de C. Neiva, director. •
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N. 13

.' .
.

·Verba 13' ~Pretoria&»' accresoeilte~e:
. ;,,; :D&u~ avaÍiadoree.priva~vos das' 15 pretorias (lei· numero
2;356, •de 31, de dezembro de 1910, e decreto n. 9~263, de 28
de·dezembro de 191'1), sendo 3:600$ de ordenado ·e 1:800$ de
gratificação, i o:soosooo. · · ·
'
··
POI'ecef'

Os dous funccionarios a que se refere a ·emenda ·n. 13
relação ao 'serviço a que .estão •obrigados; Modestos são tambem ·os •vencimentos, que. a emenda lhes attribue.· A. maioria
da Commissiio opma pela manutenção. da alludida emenda •.
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- ,:. A~. verba.1·20~ :.:::-:: rCol.oniac:pe ,À!iehàdos '4q,,En,genho, ,,,:de

Dentro-t·r·:;.:! ~-·.lr~'.~~,.;r~:-~ : ·-·-~~-~·!•i:,·, .. _, •:~· ,_,· .. ·:.i,

....

,.::·~···

...

Accrescente-:
: ,.,,~: 1 .'-.·~- ,;i.;,,·.:.:·~ . ;:·· · ~--. ,_ ·: ,~._: .-.-.:~: •
. '' <Para'•reparos ·e oonclusão das installações do Ambulatorio Rivadavia Oorrêa, gabinete dentario, bibliotheca, museu .e.
otficinas,.~0:000$00,, .. ; 1: , , .•: ., • •
•
''.

Parecer
"., •• ,..
- :
'
'
• '· ., t
'
Tendo a Gamar~ rejeitai!Q: a' emenda· n. '29, 'fbrmulada pela
Diretltoria:' de· 1Defesa; Sanitaria Maritima •e r]'I uvia!, •c.om., a.: qual
se· dav.a umaH>r!l'anização·.r!lgular a esse· serviÇp ,.e, se 1-:~au~~~
a dotação relativa ás eub-inspectorias de saude dos portos, a
emenda supra póde e deve ser mantida, pois na dotação constante da proposição está incluída a sub-inspectoria de Itajr.hy, embora não esteja expressamente mencionada. E' assim
que na referida dotação ·se,.oonsignam .os· ven.~im~ntos para 15
suq,jfjspe~tore_ê,. :15 ,.!llesj.r,es .~~ Ian~ha,,.~tc., e só, ,se menc~qnam
as qeMmmaçoes;,~?t, .1,:1, s,ub~InsP~.cto.rtas.\: Es~a; e outras-Q,n~
mahas .eraD;I. .pO;r,r:l~J~d,ilS. 1pe.la; ell;lenda- ·29; ,'ReJ~Itad~. esta,:" nao
ha motivo para recusar a ·de n. Si';· 'A ·Comnussão ·aconselha,
pois, a sua manutenção.
. ·· ···"··. '··· · . •'/<''i!' "'':

• •

I 1

,; : -~ 1.../J:
,-·

.,.

'

Re!erindo-se. a emenda, supra ,a um estabeleciment-o de
~ande,' e notorial\benemeréncia, a.!I1aiorfa c;la.9PII1mi~ão aconselha !!- .S1Ja manutençã(). . . · · . .. ' ·· . ··
· .· :
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'

' A' v:erba 37• ·:-- Subvenções: •

; ·. .IA.Ocresc~nt&.se : . •. .. · · ·
A' escola Padre ' Jóiio · Maria,
Grande do Norte, 3 :000$000.
::
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Par.eccr
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I

A emenda n. 57 .auxilia com .a pequena quantia ~e. 3:000•.
uma escola bem·conoe1tuada e• que presta reaés.:servlÇOS.á PQ1' 1''•:.'J · · · ·'
pulação pobre da Natal. Deve ser mantida.
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A' , ve~a ·~Subvenções", accrescente-se as seguintes: • ...
;; ·.• ~Js.tr.ioto Fed~al:., ... : .
. · .···, ''·' ... . . · :.·:: ·, .. ·.:·. ,..,., · ·'·'
· ·
i': ... · ·. · · ·.
· ... ' " i ' ,
·1
J, • .. •
1 ' ' ' ·;n
Para a Escola !ie nstrucção ·Prlmaria e Pro-·
· fissional, gratuita, destinada aos filhos dos
operarias, .pelo Syndicato Profissional dos
Operarias residentes na Gavea, Districto
. Federal .. .•. . •.. • .. •. ·....·'• .• .... '1;,',;.,·,; •. .-, ·. 10;:000$0.00
Para a conclusão das obras do edifício da Cruz
:Ver.tnelha Brasileira, Il:.o D'stricto .Federal 200:000$00Q
.
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, :··,:Aiemenda n. 68 oontl!~ uuas partesli8!I1'.'disiinctas: 1!Pódéo5e -mesmO entender ·qué' sãO 'dUir81Iemendlis SOb 1Uln. SÓ 'numerO,
·tal é· a :pat~nterldiversidaàe: das duas partes;·: Com effeito'i'ein,
uma se .consigna. a· subvençlio da10:0008.'pa-:a'·uma escola' de
instrucção, primària· e profissional,, ~atuita,·)üestinad~) til~~s
de operarios; na outra ha· a··cons1gnação de 200:000$' para '•
,conclusão das obras da~aruz·V:ermelha.. Brasileirâ;. : -~ ~c.;.< 1X?
· Admittida' a separação:da einenda:lem 'duas; ou ii piiés1bilidade dé ser ella. votada .. por partes{ a Commissão' opma pela
manutenção da parte relativa á escola de operarios e concorda com o voto da Gamara quan~o á rejeiçEo da subvenção
destinada á Cruz Brasileira.
·
:, : ':·:,•·

'

r,~,',

'·'

N... 70, ._

Verba
20•-' ',\::
Hospital
Nacional:
, . . ..
;~·.
'"
.
,·•.. ·
::.;
"Ir•· 'l~··~-~·.··· ''•.
,llara .o serviço de radiologi:l. e su::a. reorgani .·- ,,, )•' ü!.'''
'•' .~.-·

. .. ;·. ·r.aolp_ •.• · :~.~··

:·.~ .. ,!.1•: ,.:•• t•t• ......

r•Diil :..~. · ,.., •. ·. .-iJol:d•~··:

.

.' 7~:000$0')r,

;.

Parecer
'
~· Camara rejeitou quatrcr emendas relativas 'á.\•êrbà 20'Assistencia a alienados ·-· ·sendo ·mais· ,vultuosa úma que pimsignava 2S0':000$ para a construcção e installacão de uril'i>avi·lhão para os serviços de anatomia pathologica, microbiologia,
.bistologia e chimica biologica. A Commissão de Finanças, sem
oesconhecer a utilidade d~sse serviço e d,e outros dotados tambem pelas emendas reje.Ladas, concorda com .o voto da Camara e aconselha apenas a manutenção da emenqa supra, numero 70, porque visa, não a installação de :u·m ·serviço'· novo,
mas 9 aperfeiçoamento de um. já .existente, , .
..
•' '

•

.,• ,· '
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N. 79

. Na tabella á vel'ba 37' · ...:.:.· Subven1;ões
faça-se a ae.correcçlio: .·.
. .. . · . . . . . ,. . .r , , , •. . .. .
.. :·:·· 'Acàde'mfa Nacional'ile ~Iediciua: .em vez de.15:000$, diga.S'~_mte

se. 20 :oooeooo.

.:

._.

·.

Parecer
· São notor·ios os inestimayeis serv~cós prestados 'á sciencia
e á humanidade pela Academia Nacional de Medicina~ A·.emenda supra consigna o augmento de 5:000$ 'na pequena sl1bvençllo a ella desíinada. Deve ser mantida pelo Senado.
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Supprima:-s.e.
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'· ·: .:. · ·.,. · . · Parece'r ·' '
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!

•.

.

•·

A emenda acima manda .suppr'imir o art. s• da propo'sioão, que determina só poderem ter sabida da. Alfandega do
.l\io' de .Janeiro' .o&, generos, ·alimentícios que forem .inspeccionados e··analysados ·pelo. Laboratorio Bromatologico, da ln~~
·;ctoria; de. Fiscalização do Departamento:.Nacional.de Saude Publicá., ,Q. Lal:!.Or.atorio .,Nacional de. Analyses ficaria •sem · fun.ooAo, nada ..se .providenciando. quanto. ao destino' dos. funocio.na'ri~S, des~a :I:J'Pàrticão :!ederal, nem quanto ao material: nella
existente: são :estas;: além,·de outras, 'as. razões• que levaram ·O
~!!-dO ~ propO:t: íll ·sup,pressão desse artigo.
:: ·; · : ' ·
,•... , ·l;'arece que a,emenda deve ser mantida. . ·
''
'','
., :
. . " •... I:. '
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N;' 96
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Supprima-se o paragrapho unioo do art. 16.
Parecer
Receiando que o paragrapho 'unicci ·dO art. 16 ida propoeioAo pudesse. dar margem ao· monopolio do serviço das la'~~nderias, o Senado approvou esta emenda· supprlmindo-o.
,
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Não se dispensou a authenticação pela Saude Publica das
cintas ou .envoltorios, e tanto basta para que se exerça a oecessaria fiscalização em beneficio da hygiene. A emendá deve
~er, mantida.
·
N. :104

Onde convier:
Ai-t.
Fica o Poder Executivo autorizado a desdobrar a
19' secção (Clínica Neurologica e Clinica Psycbiatrica) da Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro, passando a clínica neurologica a constituir a :19'. e a clínica psychiatrica. a 20' secção.
,
·
·
'
~.

Parecer
·
A emenda supra contém uma simples . auto~izacão ao
Poder Executivo que della se utilizará si .o entender conveniente ao ensino. Embora a Commissão tenha 'motivos para
julgar necessario o desdobramento a que se refere. a emenda,
não quiz assumir a responsabilidade de propol..:o dé modo taxativo. Dando a fórma: de autorizacão, ficará o. Governo habilitado a exi!Jminar detidamente o asstimpto, afim ·de resol.vel-o com acerto .. Não ba motivo, pois, para que .se neg1Ue ·o
assentimento á emenda alludida, que deve ser mantida pelo
Senado.
·A
N. H6

()nde convier:
. .'Art. ' O Governo fornecem aos fiscaes, guardas e demaiS funocionàrios da Guarda Civil o da Inspectoria de Vehiculos' do Districto Federal uniformes pelo custo, podendo
organizar uma officina com o proprio pessoal da Guarda, nos
moldes das existentes na Brigada Policial, preferindo entre as
costureiras as viuvas, mulheres e filhas dos :!unccioriarios .da
~orpor~Ção. .
.·.
, · , ·
. ..
. ·
••· .. Paragrapho ·unico. Os descontos com fornecimentos do
uni!or.mes ·serão. feitos. na razão de. 15$ mensaes. Cada funocionario, dará fiador idQneo., ou ,depositará. como fiança .dos
·:rornf,lcimentos. · feitos nos . corres da .thesouraria da Policia ·a
~quanti~· de 250$; serido o saldo' resP._ec,tivo restit~ido ao func.oionariO nos casos de exoneraoão e ,aposentadoria e aos sem
herdeiros no de falleoimento, depois de feita ·a deducoão do
que .for, devido. á E:azenda Nacional.. ,. · ·
·'

·,

Ptl1'1JCC1'.

.

.

.

,., '
'A Camara uegqu se.u assentimento a. ·~odas as eniend~s
relatívas aos .funccwnarws da GuaiY.Ia CIVIl, da Inspector,1a
de Vehiculos, · ow. Entrof.anto; a· emenda supra, ·que não acarreta augmento de de&pczn, nein isso é nella. autorizado, parece que esLú no ca~o do ser submettida. noyamente. ÍL ~Pl'E
oiaciio, daquclla Casa do Congresso. A ma1orm, da Com~mssao
opina, pois, no sentido de sua manutonoão pelo Sena~o ..· .
S. - Vol. VI
11 ·

.
~·

Ul2
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Onde convier:
ÁrL.
Os cscrivães das pretoria's criminaes ·terão prefercncia para o prcench imcnto das vagas verificadas em pretor ias cíveis,. obse~vado o processo de que trata o ar.t. 20 do
decreto n. 9.263, de 18 de dezembro de 19<11.

Parecer '

. ..
"-

.

''

•
IÍ;

·· A providencia contida 'na emenda supra .vem satisfazer
uma justa aspiracão dos· escrivães das preto1·ias ~riminaes, ·
Rem acarretar o menor augmento de despeza. E' uma medida
geralmente acceita pelos que conhecem o serviço forense e
tratam com os escrivães do crime, obrigados por dever do
officio a traba)har, muitas vezes, sem remuneração.
A Commissão ..pensa, por isso, que a emenda deve ser
mantida pelo· Senado.
.
·
··
·
.. '

N. 135

'\

··• Onde 'Co~vier: ·.
.: , . Art, .. · Fica o Governo autorizado . a • conceder ao ~ •
Coelho. Netto o premio da :10 :000$; pela obra da sua tavra,
publicada-pela Liga, da .Defesa Nacional, intitulada Brevim;o
Civjco.
·
·· · ·
•

-

•

' ': : j .• ': •

Parecer
''·'

'

.

A siinples enunciação desta emenda justifica a sua approvacão. Admira mesmo que haja hesitação. em conceder-se
tão modesto premio ao no.tavcl homem de. lettras pelo seu
Breviario Cívico, amplamente. conhecido e· assás. elogiado. A
~menda 'deve ser mantida~
. .:
· '
, . . , .... ,:
'.

'

'

: '' .: ~ .
'
,··.·· '

.

.

'

.

't

.

I
I

'

.,'N. 142 . .•
.. ·. .Onde convier:'·
··
,.,:
..... ,
. · Arh. .· No Districto Federal, a declaração dos 6liéf~ir
directores· de ·reparti~ões publicas federaes. ot( múnicipaes. ·e
suas .respectivas •· d.ependericias, ·,c~~tifi~arido,. ' .:reclárandci '·ou:
atte.stando que o' ahstando é fúncciOnarJo; empregado mensalista;• diarista, 't~abalbador,jornaleiro ·ou ,operaria .das ditas. :repártiçõés. ou ·suas de!l'endencias,' ·servil'á. de prova dos, re~l-:-·
sitós ·dli!l 'lettras b :e c do ·art:. 5" da' lei ri. :3.1311. de '2 de
agosto"'de '19{6. ·..
. . ' '•. r .·. ·· . . . ·. . . . '. " ·. ' ·..· ,, ' .
§ 1.• A prova de résidericia para o 'cidadão'' alistar-se
eleitor no Districto Federal tambem será admittida, não só .
por attestado de qualquer antoridade judiciaria ou policial,
em que se declare residir ó alistando ha mais de dous mezea
.!).o )?i.stricto .. Fe4eral, .co!Uo ·. tambem. ce.rtidão ,lavrada . pelos
of!Icmes ,.de JUStiQa, medmnte ,reC}uerimento da parte ·e, despa!}~O .. de ·qua.lqu!Jr do~ Juizes. das. varas' ;fe:leraes. ou· looa.es
(CIJVIS ,·e criminaes),,;ou de . .preteres. . •. · . , , .
, .
§ 2.• O requor1ro-ento de trans:terenc111 áerú sómente instruido ·éom 'o titulo de ·eleitor. e a carteira. dc!doneidnde., ·
· . §: '?·" .Qúa~d9 a ,'identidade, para fins eleitoraes, fOr. soHc}ta(!a por escr1pto ou '\'erbalmente a tit~o u~~eii:te, o_. ,a!ls·
.,

I

',1

:'
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I

I

•
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.ím.do pagará em -::linheiro .por sua carteira uma. taxa d~ :l$500,
· taxa .que será àl'l'ecMlada c distribuída p1·o~1·ata entre os cm~
-pves:ados .do, Gabinete de Identificacão e JJ)sl.aListica da Po. licia do Disl.ricLo Federal incumbidos desse serviço, .
Essas identificações JH'gentes, poderão, de ,accõ!'dü COill
as drcumstancias, ser J'eilas nas horas de expediente ou fóm ,
dellas.
. .
.
.
, .
.Art.
No D1stncl.o .Federal e facuHado ao ahsLando escolher livl'emente, não só o distrieto eleitoral, corno lambem a
, círcumscr~pcão ele.itoral de,ste, por .onde prefira .alistar-se,
. sendo ass1m -perfeita c valiosa para todos os .effe1tos a sua
ln·scrippão como eleitor, ainda quando: haja sido alista:lo por
círcuniscripclio ou dislricto . eleitoral .do. ·Djstricto F·ederal di. vez;So 'do que em que de facto morar, residir. ou fôr 'domici·
·· · ·
. liado no mesmo .districto;. ··· · ·
. · §' 1.• Nlio é .permiU.ido ao .iuiz Jcderal. mudar o eleitor de
·sec'cão~ ·salvo· em ·virtude de l.ransfcrenoià requerida c nro. coss·ada r•egt1larmcnl'e pelo" juiz do a!istaméllllo; ·
··
l2.• O juiz federal remetterá ás mesás eleit.orae's as lista.'
de cuamada em duplicata. compct.enl.cmenl:e authcnl.ica;das,
podendo ser daciy!ographadas ou impressa:,, devendo uma
-· de-l.Jas ser affixa<la no dia da .eleição na porta .:Jo edificio onde
' funccionar a. :respectiva ·secção eleitoraL ·. · . ·
· .· ·
· · § 3." O eleitor cujo nome houver sido omittido..na· publi. caçã'o··geral na lisLa de chamada, vot.ará na circumscrlpcão
. onde houver sido alistado, sendp ·tomado om separado .o seu
voto com · apprehensão do seu·. titulo e da sua. carteira <!c
·lden!idadc; que serão remetlidos, ã Junta Apuradora e .pelo
·.:presidente. desta :restituídos, :med•iante, recibo,· .ao eleitor. respectivo depois de finda a mesma apuraoão; . · · ,. · . , ·
· •. : §: ·4 ..• O .iuiz da :2• :Vara. Federal requisitará da Imprensa
:Nacional ·os ·numeras· do Díario Official que .publicar a·!ísta
· geraLde eleitores na fórina da lei vigent.e,.·bem Cl)!llO as listas
de~cbatr~ada impressas, remettendo um exemplar do Diario ao
.presidente de, cada secção eleiLoral; conjunctamente com :os
demais. ·papeis que teem de servir nas. eleições.
.,
.
· ··' · Art. . ,Todas a~. disposlcôes anteriores só teem appli,caoão no District.o Federar. · ~
.

Parccc1• .
• A maioria da Commissão aconselha a manutenção desta
emenda; q:ue não acarreta augmento de despeza.
·
.'

'' '
N.. Ul
, Onde óonvier :
'
. '.:A.rt. ·.. A reformá ,do i• tenente medico da Brigada-Policial' Dr. Luiz Figueira 1\Iaohado, será, regulada. de ora
.te, pela parte final do art. S3. do regulamento approvàdo pelo
'de'creto:ll· 12.014, de !29 de milrço.de {916.
. ..
'·' '
·:·

'

ávan-

.P,ar,ecer
·
..·. - Corn a justificação desta •l:lmenda foi publicado um laudo
medico, pf)lo qual se . verifica que o .Dr .. Luiz Figueira Ma·~IJ.ado adquiriu em .servico a molestia, quo o invalidou •
.. · .. Entretanto a sua reforma no JlOSto,de i~:tenente da Brifoi concedida
sem,. ..ãttenção.,,a:. isso e .. dahi
.s-ada.. Policial
..
. ..
'.
. ·B
'

'

'

'

'

',.

'
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. 1M

diminuta pensão que lhe foi attribuida e está percebendo.
Essa pensão é até insuíficiente para mantel-o na casa: de
Saude onde se acha recolhido. ""' emenda visa a melhoria· de
sua reforma, baseando-a no laudo acima mencionado~ A Commissão opina, pois, pela sua manutenção •.

•
..,

N. 1'54

Onde convier':
Art.
Os serventuarios vitalícios dos officios de justiça
~Ia Districto Federal terão direito ao góso de· 45 dias consecutivo~ de férias, annualmente, em épocas que· escolherem,
e arredados nesse· período de seus cargos não ·terão nenhum
pt;ejuizo i:Je' tempo ou vencimentos..
.
. ·
.
§
As substituições serão feitas por designação do p~e
~.ident.e da Côrte de Appellacão e proposta dos serventuar1os
· effectivos, pagas as .gratificações· dos substitutos pelas rendas
das custas.
·
·
Parecer
Ao que parece nada ha nesta· emenda que autorize a considerai-a prejudicial ao serviço publico, qualquer que seja o
·aspecto .por· que se a encare. ,o\ referencia a vencimentos, esta.
visto,· só póde ter C'llbimento em . relação aos· ser:ventuarios
l'Cmunerados pelos cofres publicas. A proposito desta emenda
disse na Camara o Sr. Gonçalves Maia o seguinte: ·
~o :Sr. Gonçalves Maia (para encaminhar ·a votação) ·Sr. Presidente, eis .uma emenda . innocente: JJão traz .o ·menor
onus ao Thesouro.
i
··.
·
·
.
· •
.
.
. ·
Trata-se de dar um· certo numero .de dias de férias aos
se1•ventunrios da justica. Acredito que, hoje, ninguem mais
. ~e· levantará contra ~ssa Instituição das férias; são ·necessa.;
rins. E' uma questão de hygiene, é uma questão cje saude.
·Os juize~. os. op,erarios, todos toem um certo numero de· dias,
de férias na ,Qua vida. Por que razão negai-as aos 'serventua~
·rios da justiça? E' verdade que el!es são substituídos: os ~eus
substitutos, porém, são pagos pelas custás ,judiciarias. Onde P.
prejuízo do Thesouro.)
A .emenda está, pois, no caso de ser mantida.
'

.

,.

'

'I

•

I

•

·. N. 157

Onde convier: ,
1
Art.
Fica autorizado o Presidente da Republica a abrir
os creditas necessarios para indemnizar a Santa Casa da ,Mise.
ricordia da cidade do Rio de Janeiro das, quantias por ella
·adcánta~das'.effi., 0\cario.s c~ercicios por ~anta i:lo gue . cabia .. á
: V~iií~ r.a llletade d~s despezas de custero;'dO hospltal-sanatOrlO
I•ara: ·mulheres\ de l\lossa Senhora das Dôres, em Cascadur.a,
conforme os documentos justificativos .desses dispendios;

..

Pm•ecer .
,. ' 'A' om'eiiaa! faoimn::'transcripta 'contelri 'uma autorizacilo ao
·Govern~:·~a,ra:à' abert:)lra: de cretlitcis, :afim de se. fazerem·pa.
gumcDtos ·leS'Il\lS, :mcdmnto a s:pres·entacão ele documentos. E'
·clliro"'qtie if Poder E:x:ecútivo só se utilizará de 'semelhante. autorizac!ío' <lepois ·de ·examinar e achar conformes os documen-

•.
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tos. que lhe .forem ap!'esentados pela Santa Casa de Misericordia da cidade do RIO de Janeiro. Parece sufficientemente
claro tambem· que só se tornará effectiva a indemnização
que se refere a emenda, depois .de convenientemente examinadas, em confronto com as leis relativas ao assumpto, as
contas das despezas de custeio do hospital-~anatorio de No~sa
Senhora das Dõres, em Cascadura, estabeleCimento ·sem duv1da
mereceáor do ampa~o dos poderés publicas.
· :. Isto. posto, a Commissão opina .pelo manutenção da
emenda n. :1.57,

a

·, .

N. :1.58
Onde convier:
Fica restabelecido. para o· actual conductor de
. Art.
~ervico do Departamento Nacional de Saude Publica, o direito
que lhe era garantido,, quando .auxiliar technico addido da .
lnspectoria de Esgoto da CapitaJ Federal, pelo art. :1.3, paragrapho: unico, do regulamento approvado pelo decreto .numero 13. 54.1, de 9 de abril de 1919.

-

'

Parecer

Nesta. emenda não se trata de conferir novas vantagens
ou regalias, mas sim de evitar que sejam ellas recusadas a
quem •.iá as 1)ossuia. quando, em virtude de uma reforma de
repartição ou serviço, passuu a denominar-se conductor em.
vez de auxiliar technico.
A maioria da Commissão aconselha por issQ a sua manutenção..
·
N. :1.62
Onde convier:
.
Art'.
Fica restabelecida a Sub-Inspecotria de Saude ·do
Porto de Penêdo, abrindo-se para issq os necessllrios creditas .

. Parecer
Esta emenda deve ser-mantida pelos motivos ·expostos no
parecer, sobro a emenda n. 31, que trata da sub-inspectoria
de Itajahy.
Sala das Commissões, 3 do agosto de :1.922. - Alfredo
Ellis, Presidente. -.José Eusebio, Relator. -Francisco Sd.
- Felip]Je Schmidt. - l!•inett Machado, com restriecões
quanto a ~diversas emendas.-· Ve.Ypttcio de Abreu.-Justo Cher-

mont. ·- João Lvra. - Sampaio Corrda. ·

· '

EMENDAS, DO sENADo, Ao MINISTE:RIO DA. JusTICA E NEGoCias
INTERIORES, REJEITADAS PEI,A CAMARA DOS DEPUTADOS, A· QUE
SE REFEIIÉ O PARECEH SUPI;\A :

N. :t.

A' verba G" ·- «Secretaria do Senado~. Pessoal:
Onc~e se diz: «Secretario ela Com missão de Financus, -etc.~;
diga-se: Sccrcl.ario dn Commi~siio · de Financas, 11 :200$ de

o~denado c 5 :600$ d'e gratificação, sem prejuízo de outras
vánt.agens
cnnstantes da . presente
l-ei~.
· ·• · •
. . .
. ;
.
·.~

\' •'

.

'

'N •. 2

cSe~retaria do SenadO), Pessoal:
· · Onde se diz: c1 llCntinuo d~·:·commissllo de Finanoa•t etoot,
A'. verba

Ô' -

diga-se::.cf.•auxiliar da Bibliotheca, com •4:800• 'de oraenado
e 2:400$ de gralificaciio, sem prejuízo de outras .vantagens:
constuntes da presente lei,.
N.- 3
' ~ f ( >I ! •

f',· ·vlii:bn

6; . - .«,Secretaria. do Senado,. Pessoal:
lê: d · encarregado da aota; etc·.•, dlg~se:

Onde se
·ct:
Secretario da· Mesa,. com 12 :SOO$ de ordenado e 6 :.&ooe ·m
grátificncão, sem. preduizo de outras vantagens constantel
rlesta !eh>.
·
· ' ·
·'

...

N. 5

A' verba 6' - cSecretarla do Senarto,,· Material: ·
' Incíua-se: cpnra a publicaci!.o do discurso do · Senadoz:
Lauro Müller. proferido · na Bibliotheca Nacional, · em Ui ·lb
nnvembrp de 1921 6:000$000,.
·
·
1

. N. 6
A' verba 6' - cSeeretaria do Senado~. Material:
Inclua-se: ~~:para a publicação das obras cO Senado e. os
Senadores) e «Quasi um seculo de politica brasileira,: réla

20,: 000$000, . .

.

•

N. 71
A' verba 6' - cSecretarià do Senado,:
Augmente se: de t!OOO$ mensaes a verba destinada á re-visão dos debates .·do Senado, na Imprensa Nacional.
·,·. I

N. 9

.

. ·,
Magistratura federal c local:
Ministro · do Supremo •rr·i~
nal Federal a. . . . . 40 :O·OO$ 20 :OÔU$ 'ao.:000$000
Hoprescntação do Presidente. . . . . . . . . . . . . . • .12:000$000
.íii!Zt'~ t•ecc10nnes cln'Districto
Federar·a; . .. . . . . . · 20:000$ . 13:000$ 1 :~9:000$000
Substitutos a. . . . . , . . 14:000$ . 7 :000$: :21 :000$000
Pmcm·adorcB a. . . . . . .. H :>000$ 7:000$ 2'1:000$000
.Tui?.r.s federacs elo jo grupo
(Amu~onas, Pará, .. Maraí
nhfio, Cearli, · Pernam•
buco, ·Bahin, Rio de Ja.:.
'.

.

~·

",''

'

.

~

'

'

'I
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, neiro, S.. Pàulo, Minas · ,
. . . .Geraes e Rio Grande do , , ... ·
Sul), a . . . . ... .. ... 18:000$ 9:000$ 27:000.00')
Substitutos a . . . . . . . . i O.: 800$ 5:400$ -16.:200$000
Procuradores a. . . .' . . . 7 :600$ . 3:800$ H :400$000
Juizes federaes do 2• grupo
-. - •(Piauhy,. Rio Grande iio
' .'
Norte, Parahyba, Ala- .
gôas, Sergipe, Espirita
. Santo, Paranã, Santa ca:.
bharina, Matto Grosso .. e . .·. . . . . ,
.. . . . .
Goyaz), a . . . . . . . :. '16:000$ '.8:000$ 24:000$000
·
Substitutos a . . . . . . : ..,-: 8:800$ · 4:'400$' i3:200$QDO
Procuradores a. . . • . . . ' 6:400$ 3:200$ 9:600$000
Desembargadores a. . .. . . 28:000$ i 4 :000$ 42.:000$000
Juizes de ,direiw a . -.• '·' :, .. 20:000$ 10:000$ . 30:000$000
'Preteres ·a . . . . .. . ·. .: .', .14 :00,0$ :. 7 :~00$ , 21 :000$000
Sub-pretores a . . . . . ·. . 6:400$ · 3 :200$ · 9:600$000
Procurador geral . . . . . . 28:000$ 14:000$ 42:000$000
Procurador em disponibilidade . . . . . . . . . . 28:0100$ 14:000$. 42,_:,000$000
Curadores :t . • . . . . • . 8:000$ 4 :000$ 12:000$000.
Promotores a . . . · : ..; ·. ; · 12:800$ 6:400$ 19:200$000
'Adjuntos· a~.·::-~· ,o; . , -~ · 8:800,_ • 4:400$ t3:200_.ooo
·· · Represehtáção: .·.·
• -~ , ...
. ,.:
Representação e mais despezas. do Procurador GeJ;'al
da Republica. . .. . . . .. .. .. . .. .. .. • 9:000$000
.... :
Pelo exercício de presidente
. da COrte ~e Appellaçiio. . .. '·'!.. . . . . . . . .4:800$000
PeLo_ exercício de,, presidente
·.
. da Camara .. . . .. . · . .. .. .. . . .. .. .. 2' :'4~o•9oo
Pelo . exercici o de juizes dO
. ' '
.· .. Conselho . Supremo, aos..
·
" . vice-presidentes a . ~ · • · .. .. . .. .. . .. .. ·· 3 :600$000
Pelo exercício de procurador
geral .do Districto no
Conselho Supremo . ·. . .... _.... .. , . . .. 3:600$000
JÚ.~tiça Federal no· Am·e: .·.
Juiz ~ederal da secção . . . · Ú~400$ 12:200$ . 36 :600$000
SubSLltuto .,. . . .... ··· . . . 18:400$ . 9 :200$ 27:600$000
Procurador . . . . . . . . • H :SOO$. 7 :400$ 22·:200$000
Juiz do secçfto cm didponihiIidado . . . . . . . . . 24:400$ 12:200$ 36:600$000
•

', '!

I

.

Justlça local do Ac1•e: ·

. Deserribàrgadores a . . . .
Juizos -·de direito n . . · . ;
Juizes municipaes a. . ,-: .' .
Procurador ·gcrnl a ..... :.
Promotores a. . . . . . .. . .
Adjuntos a . . . . . . . . .
Rcproscnl açüo:
Pelo exercício ele presidenta
do •rt•ibunnl do Appolta:.
ç§.o

I

I

t"

I

o

I

•

o

o

I

t

12:000$ 24:000$ · 36:000$000
10:000$ · 20:000$. 30:000$000
·· 7 :·-!tOO$ 14 :800$ 22:2008000
iO:OOO$ 20:000$ 30:0008000
7:400$ 14:800$ 22 :'200$000
5:400$ 10:800$ 16:200$000
•1>

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

3:600$000

•
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. § Ficam elevados a 12 :0!>0'$ os vell'cimentos dos solicitadores da Fazenda Nacional, que. funccionam junto aos jmzes
federaes de i' instancia. " .. ·
..
··
·· ; § Continúa em vigor a di·sposição do art. 17 do decreto
n .. 149, de 18 de julho de·1893.
·
Augmentem-se as respectivas verbas das quantias necessarias em virtude das modificações feitas nesta emenda. substitutiva.

•

. N. 10~,·

A' verba 12• -Justiça Federal,
~· Minist.erio Publico·-. Gabinete do procurador geral da
Re~Puhliea: ·
· .
. ·. .'
· Onde se 'diz: d aux:Hiar jurídico com 4:800$, etc;,, dlga.:.se:. ci .auxiliar jurídico .com &:800$ de ordenado e réis
de gratificação,
to :200$000.
·
3:400$
.
:
.
i'.

,..

! • "

'

•

•

'

'

'

'

.

'

N. H

'

"

'

'

'. Verba 12•:
: .. ·.. cDoze escreventes. juramentados das
. naes, sendo dous para cada vara, e um
dous orrlctos da· Sesta Vara a 3 :200$ de
de gratiflcacllo annuaes, 57 :6001000.
N.f2

seis .varas. érlmtpara cada um do"s
ordenado o' f :6008
•··
·· ·

,,

Verba ts•:
•
· 'A' éxemplo do que joá existe com os cartorioa . da Côrte
de Appellaello, terllo as Pretoria& Crlmlnaes um escrevente
e um · fiel para cada oartorio, com os :vellcimentos. annuaes
_ do 3:600$, respectivamente.
·
·· · · · · · · · . ·
Inolue.:.se a dotacllo necessarla na ·respectiva tahella.

I

N. ts
· ·''Verba ts• (Pretorlas) accrescente-lls:
Dous avaliàdores privativos das t 5 · pretor! as .· Clel numero 2.356, de 3t de dezembro de t9tO. e decreto n. 9.263,
de 21! de .dezembro de t9Hl; Rendo 3:600$ de ordenado a
1 :ROO~ de grnt.ificação, 1O:800$000.
N. ti

'

\

rricluani-se na. verba ts• - Justica do' Dis'tricto Federal .::_ os porteiros dos auditorias das varas oiveis. e administrativas. em numero de cinco, .terão :· venoimflntos
iguaes aos do porteiro dos auditorias do Supremo Tribunal
Federal.
~

N. !5.
'

'

;

'

'

'

A' rubrica 15', Sub,.rubrica Materal: eleve-se n 65.000
contos a verba destinada ao material para o Gabinete de
ldcntiCicaçtio.

I

,.
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N.

169

iii

Onde convier:
cO medico da Casa tde· Correccão terã os vencimentos
de 9 :600$,''dividldos em· duus tercos do ··ordenado e Ulll Leri;o.
.·de gratificação.» :Inclua-se· á rsspectiva tabella a ..verba neoessarJa.

N. 20

.A'

verba 20• - Asslstencla a Alienados:
·Onde ~e diz: ·«uin cirurgião ophtalmoiÕgista, etc~,, dtgase: cum, C!rurgl!i.o ophtalmologista, che~e do serviço,.
N. 21
Verba 20• - Assistencla a Alienados:
Para dar cumprimento ao § -2t do art. 36 do decreto
.o. 8.834, de H de junho de t9H, fica o Governo autorizado
a abrir os nooessarios oredltos. atf\ a quantia de ao :0008000.
N. 22

•

Verbá 2c• - Instituto de Neuropathologla:
Para contractar toohiÚilos, ampliando o ensino. .... u •••••.•••• , • • • • ·••• '·J •••• • ,•.• ,·.,
.&0:000$000
-N. 23.

Verba 20~. - Hospital Nacional:
Para a' construoção e ·lnstallaoll.o de um pavt- ·
. !hão, para os serviços · de · anatomia pathologlca, micro-biologia, histologla e
chlmlca biologtca. • . ..•.•... ,. . . . • . . . • • 280 :oooeooo

.

· · · N ,.."4
~

•

Verba 20" - Asslstencla a Alienados:
.,
Acoresoente-se, na sub-o.onsignaollo ·c Fazendas, oalcaao,
aviamentos, lavagem e engommado de roupa,, o seguinte:
destacada a importanoia necessarla. para o pa~amento. de. um
assistente-pediatra, que terá os mesmos vencil!lentos. ·dos demais· assistentes e serã o ultimo interno que tl'nha servido
por mais de um anno na secção de crianças do . Hospital Nacional de Alienados.
·
N. 25 '

A' verhu 20• - Colonia .de Alienados do Engenho de
Dent.ro:
«Para i·opnros o conclusão das installações· do Ambulatorio Rivndavia Corrêa, gabinete dentaria, bibliotheca, museu
· ·
·· ·
.e ot'ficinas, GO :000$0ll0.,, .··

"
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N. 26
''

'

''

'

'

A' verba 20' .-. Colonia, de Alienados do Engenho de
, Dentro -. Ambulatorio Rivadavia · Corrêa .~, c Pessoal:t: ·
Um assistente de· pediatria; gratificaÇão, 3 :600$000. · '·
'N, 27

Verba 21'- Departaínento'Naciorial de Saude PÚblicaInspectoria de Pr()pbylaxia da Lepra ·e Doenças Venereas:
Destaqué-se da sub-consignactlo c Custeio da '.enfermaria .
de leprosos e leitos· para venereos > a importanoia de 4 :800$;
para um assistente de laboratorio.
·
: . :· '
'

<

,·-

•

',

.•'
'

•

'28
•

I
'

'

.li-'·

,

'

. ·, A~ verba 21,~ . -:- f>epartamento Nacional• :de .. saude' Publica ...:,: ~C~nsignnoão .:...: Directoria de Saneamento e Prophylaxia Rural - Material :
Substitúa-'se a tabella pela seguinte:
Material de· expediente, luz, · jornàes, assi- · · '"
gnaturas de apparelhos telep·nonicos, , . ·
,_;
. concertos, substituições, moveis, utensi:: 'Jios, acces!IOrios e pecas de automoveis,
e eventuaes para o servic.o geral, inclusive diar'ias de chaufleurs: . ......... .
50:000$000
Aluguel de casá ........... ;, ............... .
t2:000$000
Servioo de propaganda,: inclusive tliai:'ias do
'
pessoal technico · e administrativo, ap,_ ...
'
parelhos .. c.. •material ··de. cinematogra:. ·
phia, photograpbia, cartographia e. de, · ' ··senho; contractos com cmprezas indus:. '
tJ·iaes, thcatraeg, oinomatographtcas e
de viação, para os fins da': propaganda,
e,. l.'rn ·geral', o uso de pr'ocossos officientes. para o mesmo· fim, bem.:oomo..dia-.
rio.s o ajuda. Jlc' custo pura o director e
., demnfs'":i'úilccioniirios,. '•qútü1di:r on1 via- '. · ·· ·· ·
_., ·,g,emAe,;~erv.ir:o,. : .. ),. .,. ,; ; ..:'... •.. :. :: · ·250:P'0P*O{lO
T-l1boratorro; e' 'b.J.b!Jotheca .:..,;.:·.Pnra o· cnstclo
• . lo' l_iibôrnt9riç ;0 .. ,bib.linthoca .. ~ .... '.. ·.... ·:··: ao:'ôo0$000
·Pnrn do~pa~ns ,rlo .art.. :1.1011 .do dcci:'ctn ,.nu~

•

•,

I

,..

' '"\

'

''

-

·rill'i;n H·,35!; {]n- Hí' rlo"~ci.cmhro '"de,

tn~n . . .......................... ';::

1. Gnn::ooa$n:oo

Suhvl'n(;iiog len111o nn l.nbr.lln).

N. 29

' Nas vol'has da Direc(orin· do Dcfcsn Snnitai'in Marif.ima
Proph~·lnxia 1\faritim:L _,' Inspectoria ele Snudo do Porto do Rio de Janeiro - Inspectorias ~

ll

Flnvinl· ..,- 'lnspoct.orin de

-
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Snü-Inspectorins dos Portos dos Estados.- Lazareto ·da. Ilha
.:..!.: Hospital Pau la Candido:
· · · · · ·· ,
· · •··
Grande
"
,
,
I
,
.
,... SúbsLi.Lunm~se as tabellas pelas . seguintes:
, .. .
. I

~

. Directm·ia de Defeza Sanitaria
.. Ma1·itima.. e Fluvial
,.

· ~: '

.... r:·::·

.... .

,,

Ord. ·.'

Grat.

·Total

1 directof. .. ; ;,-, ..... ···'·. {3;200$ 6:600$ l9:SOO$OOO
Lsooretario . . '··· , ..... , .,. . .
6 :·tiDO$ · 3:200$ .9:600$000 ·
1 i" official ~ .. : .... ; :. ~..
6 ;!,QQ$.' .. 3:200$ 9:6008000
f, 2•.;r:()ff.ioial · ••. ~...........
'i :800$ . 2:400$
7:200$000
i:.a•: of.tioial ... :: : ... :·. : .. . 3:600$ .i :800$ 5: <i00$000
. 3' esorip~urarios a . : : .... ' : :.- 2: 400$' i :200$ .. lO :800$000
1 auxiliar ,de escripta ::.:..
i :600$
.. 800$ 2:400$000
1 ajlidánte . de· almoxàrife. : : · 3:6001 1:800$ 5 :400$00D
2 ,dactY.~l)~aphos a .... :. ..
2 :12·40$ . i: 120$ 6 :720$000
1 porteiro . .. .... .. .. .. .. ..
2:000$ i :000$ . 3 :000$00()
1 continuo . .. .. . .. .. .. .. ..
1 :600$
800$ ·. 2 :400$000
2. ,serventes·
(salario ' .an- .
..
.
. .· ...
' :,:.,"" nua!)
a
;
1.:800$
3
:6001000
.
.
... ,
..
',, ' .. ' . . ,..
·, . . . '
). •.
85 :920$000
... :·,Material: . · · :.
~ ·
~-' i
~
AIU:!fuíÚ..'de.casa ....... ·.. :. ;:·.:.... ... . . . . . . . . . f8.:DOO$OOO
I~press~e~,.~ publicações, li'Yros, revistas, jornaes
·
e material })ara expediente . . . . . . . . . . . . . . . lO :000$000
Moveis. e .utensilios, concertos,· conservação e assignaturas :>de ·BIJlp~elh<>s,.'.telephonicos ·. ,.••• ." .. 6 :000$000
D&spezas ·de prompto pR.gamento e eventuaee .... ~ 3 :000$000
Para.o·transporte.das lanchas já adquiridas para
~ o. Ser~ico de. PQrtos do Norte .. . . . . . . . . . .. . 30 :000$000
·, .: . ,
Acquisioão: de· material fluétuante para o porto
. do .IRd(). de .. Janeiro e para os'·portos dos Es- · · · •
····tA~Os::-~ ......:~ ~· ;~~ ::.- . ..:~;: ~ .... :~ ......... , .. -. . . .. . t50 :000$000I
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. ..

.

'

'

,

'.

'

•

'

'

.,,

.

,,

,.·'217:000,000

:,l:l·:;
'· \:

;~/·I'···,

··'' Í~~;~~toria

.:·· ',···~·;: ':~:. ,

',•

~-···-·

.;:,•:··:·!'·

:.> -:·

''

1

,

•

de :ProphiJla;Cia M,a1;itima

r," l:'

··

'· .

Ord. · Grat.

Total
1 insJ,ootor . .. .. . .. . .. . .. 10 :SOO$ ·., ·s :400$ 16:2008000
· 6· ajudantes niedicos a ... ,
8 :000$ 4 :000$ 72 :000$000
+ administrad'or . . . , . . . . . . 5:600$ 2:800$ · 8:400$000
''f·àJudante de administrador · 3 :200$
1 :600$
4 :800$000
2 escripturarios a ..... , . .
2:400$ 1 :200$ 7:200$000
1 dactyiographo · ....... :. .
2:240$ l :120$ . · 3:360$000
...
.
4· guardas sanit.nrios .mnri~imos a- .••• ~ •• -•••. -..... . 2:000$ 1 :000$ 12:000$000
f ·continuo .. -, .......·~ ..... ·. · · 1:600$
800$ .. 2:400$000
•
· 1 servente
(salario
an'
nual) . . ... ; .· ....... . ....... 1:800$ 1:800$00(}
8 mestres a ............. .
2:880$ 1 :440$ 34:500$000
2 ;1400$
· S contra-mestres a ...... .
1 :200$ 10 :,S00$000
'

' '

'

.

' . ' I '

'

I

172;.

.

·· .

I
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6 machinistas a ......... . .·2:880$· :1:440$ 25:1.l20$000
3 segundos machinistas a .. ' 2::400$
i :200$ .. 10 :t!00$000.
3 motoristas a ........... .
1:200$ 10:800$000
2:400$
19 foguistas a ............. · 1:920$
960$ 54:720$000
chefe de turma de desinfecção, . .. .. .. . . .. ..
4 desinfectadores de i• elasi

. .se a ; . ................
4 desinfectadores de 2• elas-

'·" .. ' se a .... :.. .... ;.. . .

i. machlnista mór .... ; . .. .
4 serventes de désinfectorio

2 :SUO$

1:.400$

2:000$

1:000$ 12:000$000

1 :600$
3 :200$

80{)$
1 :600$

.9:600$000
''4•:800$000

.

'. ·.'

(salarlo alinual) a ; .. .. .. .. • 1 :800$
i. mooanico a 12$ .d1ariós ................. ; ; • ;
42 marinheiros a 2:400$ '.annuaes .............
8 .moços a i :500$ annuaes · ; ....•. ; ; ; .• ; . ·.•• ~ .. ~,

·

·

::

•; '

• '

• '

.

I.

,"I'

·'

• 1• '

•

'

.· 7':200$000
· 4 :380$000
100:800$000
•·12•:000$000
· ~ r~ ' · . "

•

-

'

·.. ;,'430:740$000

'

•',

'

Material: ,
Combustível, custeiO, conservação. e concertos..
Desinfectantes·· e material 1para desin~eilclto. ,. . .
Material para expediente . . . • . . . . . . . . . . • • . . • .
Moveis e utensilios, conservação, concertos e
. assignaturas de apparelhos telephonicos ..•.
J)espezas.de prompto pagamento e eventuaes..
·.•

>. .

.

·::

• :·'

"

,':

'

370:000$000
· 40 :ooosooo
3 :000$000

·.

I

I

'J'.l':' :·-,,
'

'

: ·,

•'

I •

'

·Inspectoria de Saude. ,·,do :Porto. do .llio de Janeiro.
•

,.

r

. ' .. '

'

[

'.' '

...

'

. Ord. ' · ·"·Grat ,:.. ,...,,,,Total·' . '·
'

~

t Inspector geral • .. .. .. .. .to :soo$ ,5 :4o'ó$ ,; 1.6:200$000
7 lnspect.ores .d:e saude:. do, ... ·....• ·,, ... ·.. :.: · · :,' ·
.. · . •porto a ............. ; . 9:600$ ·-i :SOO$ 1.00 i$00$000
2. elil9ripturarios a . . . . . . . . . 2:400$ · i :200$ · · 7 :200$000
i, daetylographo . .. .. .. .. ..
2:240$ 1 :120$ 3:360$000
6 auxiliares academicos a . .
1 :600$
· 800$ 14.:400$000
2 interpretes a. . . . . . . . . . . . .
4:400$ 2 :200$ 1.3:200$000
6 guardas sanitarios~ lllaritl- •· · ·· ·
mos a_······~·········-· 2:000$ :1:000$ '1.8:000$000
:l continuo .. ·. ·. :. : ·...... ~ .. .
i:600$
800$ 2:400$000
2 serventes
(salario al].- ·
1

, nuaJ) •
I

'.

I

, ..

-~

...

I~

I

I

I

t't I

I

I

r; '

'

•••••., • • 1 •

.•..... ·. 1:éo~$

· l!atcrial:
,,,i'r1
Objectos de expediente ............ o • • • • • • ·• ••
Moveis e uLensilios, concertos, eonservaoão e as. . . signaturas do apparelhos telcphonicos .....
!\!ateria! para vaecinação ............ , ... ,.·, ..
Despczas· de prompt.o pagamento o ~vcntuaes .. .
f

I

',.

'·:

;

"

3:6oo$ooo

.•.:·;·:'

:

,,

•

,

·

·3 :000$000
'(:!lo0$000

I..

I ;: •••

.·-·,;·,

.:>''

'

i.

:."u7 :~~o$~oo.

•

'_'d;

. ,.,

•

o

3:000$000
3:000$000
2:000$000
,i :000$000 .

. (,

9:000$000
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·z.&1

Serviço Sanitario da Marinha Mercante·
. Ord.

Grat.

:1 chefe de servico .. ', ........, /91.:600$
1 etiorlpturario .•. • . . . ; ... · 2:400$
1 daotylographo ·. .. . .....•, 2:2-iO$
i $ervente (salario annual) •

I

I

:1 ,1~·

t'

Total

4:8100$ 14:400$000
1:200$ 3:600$000
1:120$ 3:860$000
-1:800$ . 1:800$0PO
23:160$000

· Material:
Objectos de expediente, ·inclusive para- o serviço
de bordo . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 3:000$000
Moveis· e utensilios, concertos,· conservaQão e as. si_gnaturas de .aPIP8relfi.os telephonicos •••.. · 2:500$000
Mater1al ,para ~accmaoão ·a bordo ••••• ~...... i :500$000
Despezas de pr?mpto pagamento e eventuael!,'.;. ·. · i :000$000
· 8 :oooeooo
~

.

'

' "

..

·Inspectorias e Sub-Tns'Dectorias dos Portos dos Eátados
' ''

'i

,' ;

'

.

i~ classe Manáos,1 Belém, ~·ortaleza, Reci!ê,· Silo Salvador, Santos e Rio Grande do Sul.
·. . . . •:·· ·

.

·. · · . ·O~denado - Gratificacllo - Total
7,. inspectores de. saude, a..
6 :.tOO$
3:200$ 67:200$000
2 :600$ H 7 :000$000
15, sub-inspectores, a.. . ... .. • 5 :200$
7 seeretarios; a.............
2:8{)0$
1:400$ 29:400$000
· 7 eseripturarlos archlvistas, a . .. .. .. . .... . .. 2:400$ 1 :200$: 25:200$000
:,f··cbefe · de· turma· encarre- .
.
S'i'l<l•l do material....
2 :8{)0$
1:400$ .t :200$000,
2-i 1 ·•guard1i' sanitarios, a....
i :600$
800$. 50:400$000
U mestrr.~ de !_ancha, a ?81 diarlos ... : ........... 45:990$000
14 machuustas ou motoristas, a 9$ d1arios ....•. ·45':990$000
'•9 •foguiiítA;, a 6$ dlarlos.. •• • . . • ... . . ... .. . . . . . 19:710$000
i4 desinfttl.'tadores, a 6$ dlarios ... ; .. : .. ; ....·... 30:660$000
56 !l'larinill!fros, a 68 diarios .• :•. •... . r.; ••.••••••• .'122:640$000
!;'

.

;,· .:•

264:990$000

Sub-Jnspeclorias de Saude dos -Portos de S. Luiz, Amarração, Nnlal, Cabedello, 1\Inceió, Aracajú, Victoria, ParanagUá,
S. iFrancisco, :.Florianopolis e Porto Murtinho: .
H', sub-irispecU)res, a.;~ ~... .. . 5 :200$ 2:600$ 85:800$000
'1:1.'' escripturàrlos~archivlstas, a 2 :000$ i :000$ 33:000$000
22 ll1ÚI:rdas sanltarios, 'a;·.;·.... 1:200$
600$ ' 39:600$000
nt.:meiitres de' hincha, :a' 9$ diarios ............ · 36•:i35$00C
H·· machinistas ou motoristas, a 9$ diarios.. .. • 36: 1'35$000
1'õ''·fóguistas. a 6$_ diarlos .... ~ .................. ·:
'10:950$000
·u''marinhelros, a 4$ diarios ......... .-. · · ...... · 64 :·240$000
'r_.:·, ·.i;

I i·.' • , ·,·. I

. ,_ir,

I

~.r·

i• ''

:

·

'.

· ··.··

· • U7 :460$000

I
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llfatorial : .
Expediente, asseio, desinffl!C·tantos, custeio !l
· conservacão · dos transportes marítimos e dos
, . hospitaes de. isolamento nos Estados e. des-.
.
.
~eú1s · evontU::ies das ·inspectorias · e· surb.:. ·
·· ·
.. ·. · inspe'ctoriàs ., • . ... ,............. ·•. .'.. : . ~. .. 300:000$000
AI uguor de casa . para as inspectorias· e ·sub-in-

. ·: · spcCtorias . ·...... ··t•.'• .;•.·••• ,.;··:·· ...... ~ •• ~~r.·.~.

I

42 :00•0$0UO ·

,342:000$000

.

· Ord·. · Grat. ·· ·
.rrotal ·
·1 dil;eêÍor · ·cem· coinmissão) .. :::,. .A :800$ . ', \:So0$000
'· 1 pharmaceutico ;.·: ·: · . .
r.:.ooos . 2:,000$ ·.6:(};00$000
·t:aJudantedéi\1fuoxarife ..
3:600$ 1:800·$. 5:400$000
·.~ 3•.official . . . . . . .
3:600$ 1:800$ 5:400$000
: ~:t~niachini~ta . . ·. . .. : 2 :•soo$ 1:440$ 4 :32osooo
i porteil'o . . . . . . • .
2 : 400$ :l :200$ 3 :·000$000
1 motorista. • • . .. .. .. ..
.. . .. .
300$ 3:600$000
2W$ 3 :000$000
i aUJ:iliar de pharmncia a . .·• . . . . . .
1 che~e de turma a . . . • .
......
250$ 3 :000$000
i encarregado da Usina Ele6
.400$ 4 :800$000
etrica a
,-·I
,-,o'!,'·' o o':
i a.ju~ante do encarregado'da
us1na . . ,. . .. .. . ....... ·........... - 200$ 2:400$000
2 desinfectadores a . . . . ·· · ....•.
: 225$ 5 : 4.00$000
··i·enfermeiro· a.· . . ·, ;::;
......... .
225$ 2:700$000
· i. guarda:do almoxarifado a .
...•.... ·. . 225$ 2:7008000
.·if·COzinbeiro_,_a-. ·; .. • . .
. .....•
225$' '2:700$000
1 padeiro a . . . . . .. .
• .....
225Sc • 2.;700$000
f'. :toguista a -. · ~ i .• • •
• •••••
i80$ ' .2: i 60$000
20 .serventes a .
. . . . . . ..... ,-,.
.i20$ '28:000$000
·, :' ~ ..' :
.' .
93:480$000
. :

o

,I

' '

'

'

·,

,

.,

,

,

I

I

I

.. 1.1·1

'

..Jfaterial: · ·

.

.

• ,

•, • ,

: ;:

I ,

•

' ·

~ .~

.

I

·'·

1

, ',

':

···

·' '

• :

i'•'

1' ' l ;· ' ;

:

Mooioamentos e dietas...•............... ,...••• .:.:•. ; .. •. 5:000$000

·Objectos•de ll,lRediente, ilh.uninao!io, conaei.'Vaolo . :, . : ;
,,,,,.,,do;materlal. pa.ra a .. Usina Eleotrioa·.·e ,des-·, · :
.pezaa : eventuaes . • . . • . . . .. .. .. 2o: oôo$ooo
'

· Holpi'tal ·Pciuza .Ciliadido
•.. •·

·I.

~ '.,

'

'

25:0008000

·. '
•

1

I I

1I _

· ··' · ·
•

:

,

:. • "

.• ,
Ord.
:Grat..
Total '·
1 director.·; .... ·... :........
8:800$ .• 4:400$ 13:2008000
· ,f. vice-direct9r:. : . • ·'··:·..
7:2008 ,. ,3;:.6008 .. ,10.:8008000
. 1 p~armaceutico . .:· . :·:·'· ... 4.:9008 ·'" ,2:0008 . . 6.·:ooo•ooo
.1 >IIJUda~t~ d.o .. almoxarJfe ... '.3~600$,,,,:.1:800• · •5·:400$000
~ .3• ·off!CJal,: .·. •• ·',. ;;-•. ',. ·'c 3·:·6008, 1 • ~ 1 :.8008' · 5::4008000
~·OSCI'lpturarJOS,.Il .•• ............ ,2,:400$.,,:,,1:200$ :. 7:200$000
1' inte;rJ?reto . . .......... ·.· .... 3 ;200$ .·· ;1 :600$ .. ./,.:8008000
1 aux11lar do pharmacia...
2:000$ 1:000$ 3:000$000
2:880$ 1:440$ 4:320eooo
·1 ma(llbinista . . . .. .. .. ..

I

• . , I•

'275
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1 porteiro . . . . . ;- .. . .. . . . 2 : 000$
1 : 000$ · 3 :000$000
2 ·internos, a · .......... ; • •
960$ ·
480$ · 2:8801000
1 praLicanto de ·pharmacia, a 120$000 ~ : .. ; ; . ; · ·1 :4401000
1 enfermeiro-mór, a 200$000 ............. , . .
2 :400(1000.
:1 enfermeiro de :1' classe, a :180$000 . . . . . . . . .
2:1608000
4 enfermeiros de 2• classe, a 150$000 . . . . . ... . . 7 :2001$000 ·
S enfermeiros, a :150$000 . , ........ ; . . . . . . .
5':4001000
1 ze.Iador do laboratorio; a· 150$000 . . . . . . . . . • 1:8008000
:1 pedr.eiro, a .150$000 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 :8001000
1 cosinhciro, a :150$000 . . .. . .. .. . .. . .. . .. . . . · :1 :800,000
1 ajudante de cosinheiro, a 130$000 . '· . . . . . . . . 1 :5608000
:l auxiliar de casinha, a H0$000 . . . ... . . . . . . . .
1:320$000
:l guarda, a 200$000 . . . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .
2 :400,000
1 carpinteiro, a 150$000 . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
:l :8008000
3.Javadeiras, a·:l00$000 .. .. .. . .. .... .. .. .... .
3:6001000
1 foguista, a 150$000 ... ;., .......... :. . . . . . . . 1 :8001000
1'.dispenseiro, a 150$000 : ... .'.. . . . . . . . . . . . . .
:l :8001000
1 correio ,a :150$000 . ·.•. ; .................. ;.. · 1 :800$000
1 jardineiro,·- a 150$000. -.•: ...•................ - t :800.000
1 roupeira, a 180$U00 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2:160eooo
3 remadores, a 120$000 · ...:•; . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 :s2oeooo
12 serventes de 1'- classe, a 100$000 ............. i i :400,000
12 se,rventes de 2• elasse, a .. 80$000 .......•. ; . . . H :520$000
,

,' ' •

I

, '.

:

' :

'' ,•;•

'
'

,'

•

.,

''

~

I '

J

.. somma·:~.·.:.1 ..,..... ·.~ ... ~ . ·.. ;· ...... ~ ........ 7i:2soeooo
.,

,.

;

'.

'•

.

'I'

.

l •'

Material:
Alimentação do pessoal
... . . . . . . • . . . . . ... . . • 53:85158550
Dieta& pura 80 rio entes . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . • . . 59:568$000
. Provisões de pharinacia ..... , ...... ; , . • • . . . . . . '37:91101000
Material ··linico" . ·. ;': ............. .' ......... •· •. 7;:6ooaogg
Illnmfnação . . . ·. .. .. . . .. ... . . .. .. .. .. . .. • . . . · 5 :256eo
mov'eis e utensilios : diversos·, ...... : . .. . . . 7,:88UOOO
Combüstivel e: ·Jiíbrlficántes· · ; ... ,;·. : ........ ; .'. . . •. 7 :3.00eOOO
C'oitservaÇAo do':materiát': ~-,·: .': . ...... , ............ .'.ta:oooeooo

Roupas;

Expediente .. . . . ... ! • • • • • • • ~-: ~~ • ~- : ~ ·~ ~ ~ ~ • : •·• :

·! :8281000

·

Sustento de muares ; . . .. .. .. . .. .. .. .. .... . .
:l :'801000
Telephones e eventuaes .. ; ;:, , :·...............
2:,28eooo
Consumo :~,a~~~ .···.t-.!'; :-.· '.!/_.·.~·.. •.. ·,··.·::~
·-~~-·· ._. ·.··~:? ··:.'·.
~·-/6ooeooo
~
-~.:..--1 .· •. · •

,,

,I.•

.J)u

• ....

. .,

·

. Somma~· ~ . ~- ~-; .: ·.; .. ~ ~-~..., ~-~r; . ··~ ·~: ...... ~ : ; ••. ·.i ..).:~;: ·206·:srsse550
_-:. _ ~:· ...
.
.. ' .....
1

•···!:.J·.~i;c-i · ~:~

.

Parecer contrario,

,•

3o

· N.
. i ' ' ' ',' .'

•

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

'

• ,:

l >

'

\ •

,

'.
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I '

' '

' I

•

,1

• '

'

'

'

.'

A' verba'2í·~D~partameilto da Saude Pliblica,.Consi-

gpac~p -:7 fab'or!lforio Br(}matólo~co ,_ M~tei'lal';:

• ·· · · ~ ·-' · ,.
· · · · · ÃÜgmente.:se a ·sub.:co'IislS'Ílaolio ·< Ag,ia, gaz, ele<itricidadc
etc., para iS:000$000, o accrescente-se: «tpnra concertos dos
N~i'~~~~~o3 ,i~staJ,Jnção d~ u~a sa~~ .'~estina~a a a~~str~s, réis
<!••
•,,

• ,
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:
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·. · . 'No·· sub-título. das. ta.bellas ·do D9I)IirtamcnLo .Nacional: da
Saude Publica,-'referentes ás c suib-inspectoria·s de saude ··dos

·176
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:portos de S. Lula:, Amarração, Natal, Cabedello, Maceió, Aracaju; Victoria, P,aranaguá, S. Francisco, FlorianopoHs e Porto
Mu11tinho,
accrescente-se
< e Itajahy , .
· ,
·
..
. .
'

· · N. 32

.. Verba 21"-Departamento 'Nacional de Saude Publicaconsignação c Hospital D. Pedro II- Material,:
· ·· · Au·gmente-se de 30:000$ para obras de adaptaçio, novas
!nstallações e compra de uma ·faixa de terreno conUguo ao
'hospital.
·
I

. •

· N. 33

. ·.··A' verba 21'....,Inspecloria de Demogr~hia Sanitaria:
. . On:le se diz c 3 aJilldantes, 6:400$ de ordenado e 3:200$
.de gratificação,, diga-se: c 4 ajudantes com 6:400$ de ordenad.o, e 3 :200$ de. gratificação ,, rectificando-se o total.·
1
I' J

'

,'

'

..

'.'i·.

'

N. 34

.I·;,·:.'.

,

(.o'

' '

·'t.·'',:No :art. t•, verba: 2i·~Departamento Nacional de Saude
Publica-· consigna.c!o c Directoria Geral,, suppr!mam-se os
•togares :de sub-inspectores sanHarios1 passando os funccionarios que os exercerem á categoria ae inspectores sanitarlo!!,
cujo numero fica elevado a 95.
·
·
'' : \ _.: i.

..

, '· .•

~-

.,

N. 37

'< Erilenda á verba 23' .-·. cSubvénclles
a fnsUtÚtos de en- ·
sinol !lftlcial» : . . .
.
.
.
.
: )~ara. •installaclio da segunda oa,deira de clinica 'cirurgica
,da:~aculdade ·de· Medicina do Rio .de Janeiroz. acqlifsicão. de
mat.erfal :para as salas de curativos e de oper,acoss e de instru:m~iitâ~; ·cii•urglco, 50:000$000.
· )
·
1

." · •

' "r

'· · •

' • • • 1•,1 ... {

·

•

•

~r( <(/',~:i:.;

·

.

<

•

• •

•

•

·· , ..

: ·.

'r

• •

:·
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" '"< .' -· •·: · ·

l

. No 3V

,·<·::::ii'.verba 24'- Escola Nacional de Bailas Artes:
•<i::::ilatltylograpbo, 2:400$ de ord. e t :200$ de'
••

.....R

...

a:oooeooo

srat.- ....................•......... ~......

.~· ~o. .
A~ ver~11. 25~. - Instituto ~a~~onal de. Musica:.
a regentes· de· turmas suppl!mtêntares, durante .
.
nove mezes a 250$000
... ......•• o. o. o •.o o. o'
'

'

·•',: .'.,:

''

•:

,.. .

.

I'

..
.

'

' ' '

ts:oooeooo

''".

, .:N. U
'

_,

'

'
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Na rubrica 26', (Instituto Benjamin Constilnt ....:.:. Pessoalt,
cm ve1. de cum escripturario-arohivista com 2:400$ de orde, nado e .1 :200$ de grn~ificac!io,, diga-se: cum secretario, com
2 :400$'
de
e :r: 200$ de. gratiticaollo•
o , ·
..
'
. ordenado
"
.,., ··:' .
', .. ,
'

'

•
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N. 45
A' v~1:ba 2!i" - Bibliotheca Nacional:
Onde se diz:
1 tlactylographa com 2:400$, tliga-sc:
1 dactylographa com 2:400$ rlc oi'd. ·e 1 :-.uO$
de grat. . ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

3 :600$000

N •. 46
.A' verba· 28" - Bibliol.hcca Nacional :
Os mestres, contra-mestres e operarias que servem 1111~
officinas da Bibliotheca Nacional !'icam equiparados em direitos c regalias, excepto em relação· ao quantum dos vencimentos, aos da Impt•ensa Nacional.
·

N. 47
Acc1·escente-so na vet·ba 31" - Corpo de ·Bowbeiros «Material», a quantia de 80 :000$,' para conclusão das obras da
nova estação do Campinho.

N . .69
~

verba 33' ;__·Instituto Oswaldo Cruz:
Substituam-se as tabellas pelas seguintes:
Verba 33':
Pessoal:
Decretos ns. :1..802, de 12 de dezembro lle 1907, 6.801, d11
de março de 1908 e 13.527, de 26 de março .de 1919:
director, com 12:000$ de
ord. e 6·: 000$ de grat.
18:000$000
chefes de serviQO com
9:600$deord. e.4:800$
de grat. . . . ~ . .
86:400.000
assistentes, com. 7:200$ de
ord. e 3 :600$ de grat. .
Decreto u. 13.527, ·de
26 de maroo de 1919:
adjuntos de · assistentes,
com 6 !000$ de ord. e
3:000$ de grat. . . .
63 :0008000 .
secretario, com 7:200$ de
ord. e 3 :600$ de grat. ..
10:800$000
thesoureiro com 5 :600$
da ord. e 2 : 800$ · de
grat.. . . . . . . . .
8:400$000
Zelador com 5 :600$ de
ord. c 2:800$ de grat.
1:!: 400$00101
almo:x:arife com 4:800$ de
.Jrd, e 2 :000$ de grat ..
6:000$000
'

19
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i guarda-livros, com 4 :SOO$
de ord. e 2:400$ da

grat. . . .. . . . . , ..
i fiel de almoxarife, com
2:400$ de ord. a i :200$
de grat. . . . . . . • .
i escripturario com 3 :200$
de ord. e i:600$ de
grat. . . . . . . ; . ,.·
i archivista, com 2:400$ de
ord. e :1 :200$ de grat..
1 bibliothecario, com 4 :SOO$
de ord. e 2:400$ de
~at.

' . .. . . . . ..

ol

i ajudante de. bibliotbecarlo
, com :1. :600$ . de ord. e
SOO$ de grat. . . . ' ..
t desenhista, com 4 :000$ dê
ord. e 2:000$ de grat...
i ajudante de desenhista,
com 2:SOO$ de ord. e
' i: 400 de grat. . . . ..
:1 pbotograpbo, com 3 :2008
de orá. e i :600$ de

grat.. . . .. . . . . .
typographo, idem, idem ..
distribuidor de sOros e
vaccinas, idem . . . .
i encarregado da . conserva. 9Ao dos edi!icios; idem,
i
i

1dem. .. . . • . . . ··:
i administrador do hospital,

·

com 4:000$ de ord. e
· 2:000$ de grat; . . ,,
i mestre, com 3:600$ ·de
ord. e i :800$ de grat..
2 machinistas, idem idem· ..
i preparador de meios de
:1.

cultura, com 2:400$ de
ord. e i :200$ de grat.,
encarregado do Museu,
. idem, idem ... ~ ·•· .. •'.· ol

i carpinteiro, Idem, idem ,,,
i bombeiro, idem, idem ,,,,,

7:200$000
3:600$000
4:800$000
3:600$000
1:2ooeooo
2:400$000
6:0008000
4:200$000
4:800$000
4:800$000
4:800$000
4:8001000
' 11:0001000
. 5:.&001000
i0:8008000
3:6008000
3 :6001000) '
3:6001000
3:6001000 .

Decreto n. 13.527, de
26 de março de 1919:

5 auxiliares de laboratorio,
com 2:400$ de ord. e
i :200$ de grnt. . . • ..
11 serventes de t• classe, oom
2 : 000$ de ord. e t : oooe

de grat.•• , ;• ,. • • ..

6 serventes de 2' clas!e,
com 1 :600$ de· ord. e
800$ de erat. • .., ,,, .

'

t8 :0001000

ts:oooeooo
U :400$000 .

:'

.
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10 serventes de 3• classe,
com 1:440$ de ord. e
720$ de grat. . . . .
6 serventes do 4" classe, a
1 :200$ de ord. e 600$

'·.

,,

.

2i:600$000

de grat. . . . . . .

to:800$000

i pintor, idem, idem. . •. .

2:400$000
2:400$000

i telephonista, com i :600$
de ord. e 800$ de grat.

2 ajudantes de carpinteiro,
. · : idem, idem . .•. . . . .
2 foguistas, idem, idem . .
~ lustrador, idem, idem . .

179

. 4 :80018000 .
4:800$000
2:400$000

Instituto Vaccinogenico:
Decretos ns.. 4.242, de
5 de ,janeiro e 14.629,
de 17 de janeiro de

498:600$000

•

••

i92i:

1 chefe

de

serviço,

com

9:600$ de ord. e 4 :800$

de grat. . . . . • • .

•i assistentes, a 7:200$ de
ord. e 3 : 600$ de grat.
i auxiliar-academico; com
1 :600$ de ord. e 800$

· U :400$000
43:200$000

2:400$000
de grat. . . ·. . . . . .
2 escripturarios, a · 2:400$
de •ord. e ·1 :200$ de
grat. . . . . ~ . .
7:200$000
1 fiel de almoxarife, com
' 4:800$ de oro. e 2:000$
6:000$000
de grat. . • . . . . ..
2 serventes de 1• classe, a
6:000$000
• 3:000$ de grat. . . . .
2 serventes de 2" classe, a
2:400$ de grat. . . . . .
4:800$000
2 serventes de s• classe, a
2:160$ de grat. . . ..
4:320$000
i carpinteiro, gratificação .
3:000$000
4 fer.hadores de tubos, com
960$ d~ ·grat. . • . , .. ,... 3 :840$0QO
,......
,.. tru......
.. ~~---.
.. -..,, ,-·-·,
Instl tu to fill ai em
Bello Horizonte:
Lei n. 4.242, de 5 de
janeiro de 1921:
2 auxiliares
medicas,
a
f.i:400$000
7 :200$ de grat. . · . .. ..
i zelador-preparador, gra6:000$000
tificação . . . . • . ..
S serventes, a 1 :800$ de
o'

~.

95:160$000

~.

grat. . . .. -. . .....,. .:

5:400$000

~15:800$000
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Instituto :filial no
Estado do Maranhão:
Lei n. 4.242, de 5 de
janeiro de 1921 :
1 adjunto de · asslstentes,

grat. . . . . . . . . .

.1

' 1 almoxarife - escripturario, grat. . . . ; . .
1 chau(feur, grat. . . . .
4 serventes, a 1:800$,
grat.
.
'

·Hospital ue . i\lolostias 'l'ropicaes:
Lei n. 4.242, de 5 de
janeiro de 1921:
·. •i en f ermetra,
.
gra t . .. . .. I.
i ajudante de enfermeira,
grat. . . . . . . . · .
2 serventes para mulheres,
a i :200$ de grat. . . .
3 serventes para homens, a
1 :.HO$ de grat.. ·. . .
1 pratico de
pharmacia,
gr•at. . . . . . . . .
1 electricista, graL. . . . .
i rondante (pernoite), s·rat.
1 cosinheiro, grat. . . . .
i carpinteiro, grat, . . , .
•• pm
. t•or, grat . . . ; . . .
i ajudante ct'e electricista,
grat . . . . . .

U:G00$000
6:000$000
. 3 :000$000 • .
7:200$000

25:800$000

3:000$0ÓO
1:800$000
2:400$000
11:320$000
2:400$000
3:600$000
2:400$000
2:400$000
3:600$00'0
3:000$000
1:800$000

30:720$000
676:080$000 '

Material:
Instituto Os w a I do
Cr·uz:
AF::mrellJOs, accessorios · do
lahoratorio, vidraria, pt·o'
diJCtos eh imicos, eLe. . .
~O:U00$000
Objectos · de expediente, livros. jornaes; · ferragens,
luhrificanLes, madeiras,
com bus Li vol, etc. . . .
55.:000$000
Alimentação, acquisição e
sustento de animacs. a.iu- .
da de custo, gratificações, dcspezas miuda~ o
cvcn Lu ac~ . ; . . . . · . 150:1100$000
Cusl.uio do hospital, alimcn/,ar;ão, mPdicamentos, ga~,
r:lectricidado u ovcn-

. tu•es . . . . . . .

40:280$000

•

•
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Custeio do InsLiLuto Filial
em BeiJo Horizonte, ob.iecto~

th•ar ia,

de expediente, viproductos chi-

micos n eventuaes c para
conclusão nas ohraR r•e-

•

spectivas . . . . . . .
f!usteio do InsLil.ulo Filial no
Esta·do do Maranhão, oh.jectos de expediente, vi-

draria, produclos chirnicos e eventuaes e para
a construcção do predio
destinado a installação,
em terrenos cedidos pelo
Estado. . . . . . . . . .
Acquisição de material e. apparel hos do . laboratorio
de chirnica applicada . .
· Conservação dos edifícios e
estradas, inclusive pagamentos de pessoal jornaleiro . . . . . . . . . .
Consignação especial .para .
acqu1sição de iOO cavailos para o preparo de
sOros therapeuticos . .
Consignação •especial para
· construcção de uma cocheira . . . . . . . . .
.Consignação especial para.
conclusão do systema de
refrigeração do hospital
e installação de uma lavanderia . . . . . . . . •
Para conclusllo das obras do
serviço de medicamentos
ofticiaes, do Instituto
• Oswaldo Cruz. , . . .

•

r.'l:200$000
(

204:200$000
50:000$000

24:000$000

30:000$000
100:000$000

65:000$000

'80:000$000

Instituto Vacclnogenlco:
Materiaes diversos, produotos ohlmioos, gaz, electricidade, etc. . . . .
45:600$000
A.limentaçllo, sustento de anlmaes, aluguel de vitellos,
it1demnizaçõos (anim!tes
mortos ou inutilimort.os ou inutilizados
om sm·vi~o) ~ cventuacs.
48 :000~000
Pa1•a. aluguel do predio onde
está instnllado o Insti9:600$000
tuto Vncoiaogenico . . .
:?nrn concluslio das obras do
l'nstltuto Vaccinogenico. 179:021$600

a·o :680eooo

· 282:221$600

•
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Para o Laboratorio de Vaccinas e Sõros, de accõrdo
com o art. 7• da lei numero 3. 454, de. 6 de janeiro de 1918, e lei numero 4.384, de 8 de dezembro de 1921 . . . . ;

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

130:000$000
1.343:901$600

Total geral

I

•

o • ••

I

I

•

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

2. H9 :981$600

't I

11

N. 150

Na verba - SubvenoiJes:
Para despesas de fiscalização; inclusive transporte aj.uda
de custo e gratificações ao pessoal commi:Ssionado,
t5 :000$000.
.
'

'

'

N. 52

Verba 37•:
Subvenções ·- No Districto Federal~
Accrescente-se: Casa. de Providencia; A rua Pereira da
Silva n. os, 20 :oooeooo.

N. 53
A' verba 37•- Faculdade de Direlto ·de Nlctheroy a sub·
venção de 50:000$ (cincoenta contos de réis) ~
.. · . ·

N. 57
A' verba 37• -· SubvenoiJes :
,,
Accrescente-se:
'A' escola Padre João ·Maria, em Natal, . Estado do Rio
Grande do Norte, S:000$000.

N. 60
A' verba 37• -- Subvenções - accresoente-~!:
Para as camas .·de·· caridade da Maternidade
Hospital·
da Ordem Terceira de Belém do P.al'á. 12 :OUU$000. ·

do

N. 6i

Ao orçamento do Interior:
No capitulo das subvenclles a institutos· 'de ensino, aocrescente-se :
Art. 1.• A' Escola Livre de Odontologia· do Rio de Janeiro, 6 :000$000 •.

•
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N. 6B
'Onde convier·:,
Subvenciio á escola profissional cAnnila Peganhll), de
Nlctheroy, i0.:000$000 annuaes.

R... 81.
A' verba subvenções, accresoente-se: Santa Casa de ~i
seTicorrlia da cidade de {lampos, no Estado do Rio de Janeiro,
20:000$0000.,

N. 65
. Verba. subvenções :.
Escola de Medicina de Belém do Pará, 15:000$000 •

•

N. 6G
Subvenções - 37 :
Liga do Ensino do Pará, f0:000$DOO .
..

N.•• 67
Subvencl!es ..- 37:
Escola de Odontologia d9. Estado do Pará, 10:000$000.
N •. 68

. , 'A'· verba cSubvenclies•. aocresoente-se as eegu.lntea':'
.., Districto Federal :
· · .·.
·
··'
Para a Escola de Instrucção P~imaria. ·e Profisisonai, Gratuita! destinada aos filhos
dos operarias, pe o Syndicato Profissional dos. Operarias residentes. na Gavea,
Districto Federal. . . • • . • . . . • . . . • . . • . • . . . tO :000$000
Para a conclui!Ao das obras do ediflclo da· Cruz
!Vermelha Braaiteira,. no Dis~icto Federal20D_:ooo.ooo

.,

N. 69
Art.
. - Em Minas Geraes - in fine - accrescente:
Aos hospitaes: de Curvello, de Januaria, de Theophilo Ottoni, do Yilla Brasilia, de Minas. Novas, Campestre, de Machado, de' Paracatú, de :Poços de Caldas, de Silvestre Ferraz,
de Caracol, de Formiga, de Campo Bello, de · Bambuhy;
de' S. Manoel, de ·Ayuruoca, de Varginhas, de S. Domingos
do Prata, de Ali'enas e Passos, a 2:000$, cada um, 40:000$000.
N. 70.

Verba 20• ·- Hospital Nacional:
Para o serviço de radiologia e suá reorgani-

zaoão

,o,

O
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\,..

75 :000$000
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N. 71

Ao ar L ~· -. Verba 37' - .Subvencões:
Augmcof.e-se de 6:000$1000 a consignação destinada á subvenções no Estado de Goyaz, para a ·Escola de Pharmacia da
capital do Estado.
·
·N. 73
ll7•- Subvencõe~:

Minas Geraes:
Onde se diz: «Hospital de Misericordia da cidade do Pará,
de M'iuas», diga-se: «Ao Hospital de Pará de Minas, em con~ti'ucção. 2 :000$000:..
N. 74

A' verba- Suhvencões:
Substitua-se: Escola de S. Vicente de Areia, 2:000$. por
In!ltituito de S. José, na capital da Bahia, 2:000$000.
N. 75

A' verba 37• - Subvencõe~
Instituto de A~sistencia ú.
pat'a o Hospital de S. Vicente
como veiu da rCamara, diga-se

- Acorr.scente-se o seguinte:
•Infancia de Bello. Horizonte,
de Paulo, em vez de 1:500$,
4:500$10001.

N. 77

Áool'eseente~se á verba 37• - Subvençõe-s:
Santa Casa da 1\U~erlcordia da cidade de Assis.
'Estado de S~ Paulo . ................... .

2:aó04000

N •.79

. Na tabella · á verba 37" - Subven~es ·- faca-t!e a seguinte correcelo.
·
· ··
Academia Nacional de Medicina, em vez de UkOOO$.
diga-se: 20:0008000.
80

A' verba 37" - Subvene!!ea - accreacenie-ae:
Primeiro Congresso de Pharínacia, 40 :OOÓ.$ü00.

•
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A' verba 40' - Saneamento e Prophy!axia Itural no
Districto Federal e nos Estados:
2 - Servi,ço de prophylaxia nos Estados:
Substituam-se as duas dotações. pela 'seguinte:
Para cumprimento dos accordos jâ' firmados com di·
versos Estados d:;, Unilio, para novos accordos. reforma dos
actuaes, para serviço de J.Jrophylaxia nas vias ferroas e pro·
paganda nos Estados pot· intermedio da Directoria de Sa•
neamento e Prophylaxia Rural, 8, 000 :000$000,
N. 88

. A' verba 40'.
Destaque-se da verba 40'. na parte rel~tiva ao servlio
do Districto Federal, a quantia de 504:000$, para pagamen.o
do seguinte pessoal :
Numero - Cargo - Ordenado - Gratificaçllo - Totat18 inspectores medicas.
8:000$ 4:000$ 216:000$000
30 ~uh-inspr.ctores . . . , ti: 40il$ 3 :ZOO$ 288:000$000

150&:000$000
N. 87

Art. 3', n. 1 -Entre as palavras cAmerloa~ e cquadro~D
intercalem-se estas: «depois de avaliados por uma commissllo
de professoreR da Escola Naeional de :Relia~ Arte~. nomeada
pelo fMinisft·n dos Nr.gocios Interiores.
N. 91

Ao nrt .. s•, n. 15, acorescente-se o seguinte:
... e bem assim a quantia de f.O :000$ para'a acquisic;llo do·
busto do maestro Alberto Nepomuceno, do esculptor Celso Antnnio, para ser collocado no Instituto de Musica.
N. 92

Art. 5, • Supprima-Re.
N. 93

Ao art.. 10 -

Supprima-se a palnvra csn!icita!fores:..
N. 9-1.

Supprima-se no. art.. i 1 da proposição a palavra «multas».
Accrescente-sc o seguinte paragrarpho ao mesmo art. 11:
·
§
Fica aholida na Guarda Civil e na Inspectoria ele Ve·
hiculos da Policia rlD Dist.ricto Federal a penalidade de multa.,

·186
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N. 96

Suppríma-se o paragrapbo .uniDo do art. !S.

N. 97
Substitua-~ o

o art. . W pelo seguinte:'·
Art. Os inspectores, e os sub-Inspectores sanitarios do
. Servico de Saneamento e Prophylaxia Rural no Dlstrlcto Fe..:
dera! formarão ·um quadro de 48 funccionarios e·ffectivos,
sendo 20 impectores e 28 mb-inspectores; deste auadro farão parte não só os actuacs inspectores e sub-inspectores,
como os quo, tendo sido, nos termos do decreto n. !3.538, de
9 de abril de 1!H9, nomeados para o. Districto Federal, posteriormente foram destacados para outras commissões do Departamento Nacion:>l de Saude Publica.
.
Parngrapho. Os funccionarios deste. quadro, .que forem.
designados para servir nos Estados, serlio subsf.ituidos interi!lamente, voltando aos ·seus Jogares quando terminar
· aquella commissão.
N. !19

Ao art. 20:
Onde se diz: «preparadores e assistentes, 7 :2008,, diga-se
«preparadores e assistentes, 7:800$,.
Jll. Ul2

Onde convi·er:
Art. · Fica o Governo autorizado a mandar publicar,
annualmente, na Impre!lsa .Nacional, os boletins officlnes do
Instituto. da Ordem d11s Advogados Brasileiros.

Onde convf·er:
Art.
Fica o i'oder Executivo autorizado a desdobrar a .
i9• secr.ão (Ciinlca Neurologica e Clinlca Psychlatrlca), da Faculdadê de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro, passando a olinica neurologica a constituir a f9• e a cllnica psychiatrica n 20• secção.
N. f06

Onde convier:
· Art
O·Jogar de· n'sslst.ente da Inspectoria •de Prophylaxin dn' TnberculoM. do DApnrtnmento Nncionnl da S~nde Publica, poderá ser exercido por um inspector ou sub-mspector
~anitar!o, nos termos e com as regalias do regulamento em
vigor.

SESSÃO ~ 3 DE AGOSTO DE i922
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N. i08
Onde..convier: ·
.
Art.
O Governo concederá aposentadoria, de acoOrdo
· m n tabelln em vigor, aos lentes cathedrnLicos das fuculdud~-.s superiores de ensmo, desde que, contando mais de 35 annos ·
úe servico, n, requeiram no corrente exercício. :
N. 109

Onde convl'er :
· ArL
Nos impedimentos ou faltas occasionaes, o tabellião, independentemente de commumcação ao juiz, poderá
passar ao escrevente juramenl~do que já o tenha substituído,
as respectivas fuucções, desde que os impedimentos ou faltas
não excedam de 24 horas.
N. HO

Art.
Na Guard·a· Civil e na lnspectoria de Investigações da Policia do Districto Federal, os casos de invalidez
physlca que não se enquadrarem nas disposições da lei numero 3·. 665, de 11 de dezembro de 1918, serão regulados pelas ·
disposições do art. i21, da lei n. 2. 924, de 5 de janeiro de
1915.
N. Ui

· Onde convier:
Art.
Fica o Governo autorizado a fazer aocOrdo com
os Estados para fiscalização de generos destinados ao consumo publico no · Distrioto Federal, abrindo para esse fim o
o credito de 60 :OU0$000.
N. H4

Onde convier:
Art. No caso de vacarioia, por qualquer motivo, de um
dos· officios de escrivão das preterias cíveis do. Districto Federal os dois officios existentes actualmente em cada pretoria ficarão unificados na pessoa do servontuario que subsistir.
·'

N. U!i

..

Onde convier:
Art. As V::Lgi'J.s ele commissarios ele policia que se verificarem, serão preenchidas, metade por investigadores de
:t• classe e metade por fiscaes da Guarda Civil, mediante concurso.·
N. :li6

Onde convier:
Art. O Governo fornecerá aos fiscaes, guardas e demais funccionarios da Gua~da Civil "e da Inspectoria de Ve-
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hiculos~ do Districto Federal uniformes pelo .~usto, podendo
nrg·anizar uma officina com o proprio pessoal da Guarda, nos
moldes das existentes na Brigada Policial, preferindo entre as
costureiras as viuvas, mulheres e filhas dos funcoinnarios da
r: nrporação .
·
Parag;l'apho unico. Os iiesconlos com fornecimento de
nniformes serüo feitos na razão de 15$ mensaes. Cada funceionario dará fiador idoneo ou r1flpositará como fiança dos
fornecimentos feitos nos cofres ria thesouraria da Policia a ·
quantia de 250$, sendo o saldo respectivo restituído ao funcoionario nos casos de· exoneracllo e aposentadoria e aos seus
herdeiros no de fallecimentrJ, depois de •feita a deduoolio do
CflH' fflr rlrvido á Fazenda Nacional;

•

' Ond11 c.onvier:
Ar'f..
O pessoal r!o Regi~t.ro Geral de Eleitores do Disl.ricto Federal será 'provido de accOrdo com o art. 80, § 7°,
rio decreto n. llt.G31, de i!l de Janeiro dfl 1921, e constará de
dom auxiliares, trl?'!': dactylúgraphoF, um escrevente e um eonlinno, con.~rrvados eml]uant.o berr ;;ervirem· P. percebendo O!'
Reb'llinf.rs v11nr.imnnt<~;;, pagos p11ln verha :10• rio orçamento tto
Tnterínr:
2 auxiliares a .i :!W}O$ dr. .g-ratifi,cação ....... .
9:600$000
1.0:800$000
~ dactylogrn:phos a :1:600$ de gratificação .... .
3:600$000
1 ~erwmte, ~ :GOO$ dr graUficação .......... .
:l:li00$000
! ·ronl.inno, :l :000$ rlr ~ratificarão ...... ,, ..
27:000$000
N. H8

Onde convier:
Art..
E' o Pocler Execut.ivo :mt.ori;·ndo cn auxiliar com
a quantia de 50:0100$ n r..reaolto e n manr;tl!nçAo, pPlo Estado
elo F.spiritn Snnfn. de uma colonin de alinnRdM. ·
N. 119

Onde convier :
Art. lOs escrivães das Prctorias Criminaes terão pre!eren::ia para o preencbirmento ··das vagas verificadas em Pretorias Cíveis, observado o processo de que trata o art.. 20 do
decreto n. !l. 2G3, de f 8 de élezembro de 1!H i.
N. 121

Onde uonvicr:
ArL.
Fica cm vigor o disposto no art. 9' da lei numoro L!ll!:?, rlc 5 de jancir·o do I!l2J, tornando-se. tam~cm extensiva aos inspectores dr. cm·ncs outros funcc10narios medicos, quando cm servico fiscal nn Inspectoria de Fiscalização
de Gcnoros Alimentícios, a diaria cbncedida aos inspectores
e sub-inspcclorrs sanitnrios e abonada a rliaria de 5~ aos veterinarios.
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N. 12Z

Onde convier:
Art.
Fica o Governo autorizado a crear o officio de
2• avaliador na Vàra da Provedoria, vitalicio e privativo da
Curadoria de Resíduos, o qual funccionará em todos os processos conjuntamente com o actual avaliador.
N. :1.23

Onde convieN
Art.
Os alumnos das Faculdades e das Escolas Superiores da União e das equiparadas bem como os ouvintes, que
terminarem o curso no corrente anno, serão chamados a exame
no ifleriodo de i 5 de agosto a 7 de setembro, devendo os actos
sol'emnes de collacão de grão realizar-se durante as festas do
Centenario da Independencia.
N. :124

Onde convier:
Art.
Fica o Governo autorizado a mandar fazer na
:l;mprensa Naciona•l uma edicão especial de 1.000 exemplares
do projecto de Commemora.ção do Centenario da lnd!l'Pllndencia,
trabaJ•ho do Dr. Nestor Asco[y, e offerooido a 4 de julho de
:1.919 á Ca:ma.ra dos Deputados.
·

N. :1.26

Onde convier:
Arf.. '
Para os lagares de administradores de Deslll. fectorio no DfliPartamento Nacional de Saude Publica ·serão
aproveitados os chefes de turma •que contarem mais de 15
annos de exerci cio sem nota que os desahone.
··
N. t27

Onde convier:

Art.
Os curadores e procu•radores dos Feitos da .Fat.enda Municipal serão nomeados po1· merecimento dentre os
promotores publicas e estes dentre os adjuntos, metade por
antiguidado c metade POl' merccimonLo e começando pela aJJ,tioS'llidadc.

19()"

1

§ :t.• Nos impedimentos ou faltas occasionaes, os promotores se substituem reciprocamente na ordem numerica e
nos outros casos pclog adjuntos designados pelo· procura.ior
§ 2." Nos impedimentos. ou fallas occasionaes dos curadores e procuradores dos feif.os, a substituição será reciproca,
na ordem. numerica e nos demais casos, pelos promotores tPOr.
designação do procurador. geral.

N. 128

Onde convier:
Art. Fica o Governo autorizado a auxiliar a publicaoão da
revista pedagogica A Escola Prima1•ia, podendo abrir o credito
de 18:000$000.
·· · · ·
·
N •. 129

Onde convier:
Art. Fica o Governo autorizado a auxiliar com 5:000$ a
missão do tenor brasileiro Alberto Guimerães, de propaganda
de musicas e autores brasileiros ás Republicas do Prata.
N. i30

. Art. :1..' Ficâm creadas as Inspectorias de Educação Sanitaria. e Propaganda e a de Hygiene·'.Profissional. e Industrial,
sendo a primeira directamente subordinada á directoria ·do
Departamento Nacional de Saude Publica e a segunda, á Di-1
recloria dos 8erviços Sanitarios Terrestres, aproveitados, de
accDrdo com o regulamento do Departamento Nacional de
Saude Publica, os funccionarios technj,cos e administrativos
das extinclas delegacias de saudc, voltando a Inspectoria de
Demographia.. a ter a denominacão dada pelo decreto n. 14.354,
de ao de setembro de i920', e passando as tabellasde.vencimenttos dos funccionarios aproveitados, augmentadas .apenas< da
differenc;a entre o actual vencimento ·de delegado e o .de inspector technico, para a rubrica de cada uma das inspectorias
acima· citadas, uem prejuízo de outras· vantagens:..
· .
§ i;• Passa a figurar na tabella da Inspectoria de Educação Sanitnria e Propaganda a verba de· 60 contos, que, para
esse fim, consta da tabella da Inspectoria de Demographia e
Educação Sanilaria e Propaganda.
,
§ 2.• Fica o Governo autorizado a abrir QS creditas neoes'sarios.
·
N.· 13i . .

Onde convier:
.
Art.
Os vencimentos do auxiliar dentista do Corpo de
Bombeiros serão correspondentes· aos de 2" tenente do mesmo corpo, ficando o Governo autorizado a abrir para isso os
necessarios creditas.
N. 133

Onda. convier:
Art.
·Ficam. Instituídos quatro primeiros premias de
medalhas ele ouro (dois para piano e dois para viollno), para
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serem conferidos aos alumnos do Instituto Nacional de Musica que, de accórdo com o art. 246 do regulamento n. 1i. 748,
de i::S de outubro de 1915, houverem concorrido aos premios
ao mesmo estabelecidos e obtido segundo ou terceiro (desses
Premios).
·
§ 1.• O concurso para esses premios será feito em novembro do anno immediato áquelle em que tiverem os alumnos
concluído o seu curso e houver sido feito o concurso de que
trata o referido regulamento.
·
§ 12.• Essa dis'posioão aproveitará tambem aos alumnos
que tiverem concorrido aos premíos de 1921. Para cada um
desses annos !Hiverá um concurso especial no correr do mez
de novembro de 1922.
.
·
· .
· § 3.• Terão tambem direito a estes premias os alumnos
que, em 1921, fizeram jús a elles, não os tendo recebido· por,
só haver um primeiro premio do anno.
N. 134

Onde convier : .
O art. 78, paragrapho unioo, do decreto n. U .530, de
18 de marco de 1915, pa,ssará 0~ ser assim redigido:
·
.;Nos Estados em cuja capital nilo houver Gymnasio mantido pelo Governo, as. congregações dos institutos superiores
e<Jniparados aos officiaes podem organizar commissões de
examinadores do curso gymnasial, presididas por um professor da Faculdade. Estes exames são· validos sómeote peranta
a academia que os instituiu.
N. t35

Onde

convl~:

:;
!Art.
Fica o Governo au tol'izado a conceder ao Sr.
c.:eiho l\'eLto· o premio de i O:000$, pela obra da sua lavra,
~'l:J>licada pela Liga da, Defesa Nacional,. intitulada Breviaria
t'ivico"
'N, i36
Onde convier:
· !Art.
Fica concedida ao Centro da Boa Imprensa, com
séde em Petropolis, a subvencão de i0:000$000.
. '

N. i31.

Onde convier:
Art.
Fica extensivo aos preparadores do Colleg!o Pedro li, riomeadus ánlcriormente á Lei Organlca do Ensino,
de 5 de abril de 1911, as vantagens de que trata o art. 10 da
lei n. 3.454, de 6 de jan~iro.de 1918, e bem assim o art •. s•
da lei n. 3.674, do 7 de Jan<llro de 1019 •.
N.• 138

Onde convier:
Art.
()s funccionarios da Gunrda Civil e da Inspecto- .
_ria de Investigacões o Stlgurnnca Publlca, que OQni.Arem .mais
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de 10 annos de serviço gosarão das mesmas vantagens e dil'eito que os da Secretaria da Policia. · ·
Paragrapho. uni co . As vantagens deste artigo não bene~
fi ciam aos !'unccionarios commissionados, os quaes poderio
ser exonerados com qualquer tempo de serviço.
N. i39

Onde convier:
Art.
Fica o .Governo auio1•izado a augmentar de réis
:H :800$ v. subvenção da Faculdade de Medicina. do Rio de Janeiro, para a creacão de uma secção, oomprehendida as cadeiras de pathologia interna, pathologia. externa e propedeut.ica experimental, cujo provimento se fará por concurso de
llro\'as ou de trabalhos. documentos e titulas.
·

I-

N. ! ·iO

Onde convier:
Art.
Fica estabelecido que ·o estagio nos cargos effectivos dos runccionarios da Guarda Civil seja de dous annos.
N. Ui

Onde convier-:
Aart.
A reforma do 1' t.enent.e medico da Brigada Policial Dr. Luiz l!"igueira Machado, será regulada, de ora. avante, pela parte 1'inal do art. 53 do regulamento approvado pelo
decreto n. 12.014, de 29 de março de 191.6.
N. 142

Onde convier :
. Art.
No Districto :Federal, a declaração dos chefes ou
directores de repartições publicas federaes ou munioipaes c
.suas respectivas dependenciaS, certificando, declarando ou attestando que o alistando é funccionario, empregado mensalista,
diarista, trabalhador, jornaleiro ou operaria ·das ditas reparticões ou suas dependencias, servirá de prova dos requisitos das lettras b e c do art.. 5• da lei n. 3 .130, de 2. de
a.gosto de 1916. ·
'
§ 1." A .prova de rcsidencia para o cidadão alisLat·-su ·.
eleitor no Districto Federal tambem será admittida, não s<.i
JlOl' attestado de qualquer aut.oridade judiciaria .ou 'policial,
em que se declare residir o alistando ba mais de dous mezes
no Distr'icto Federal, como tambem certidão lavrada pelos
ol'ficiaes de justiça, mediante requerimento da parte c despacho de qualquer dos ,juizes das varas federaes ou locaos
(civis c criminaes) ou de preteres. ;
§ 2: O requerimento de Lransferencia será sómcntp iust.rui'do com o titulo do eleitor e a carteira de ident.idade.
§ 3." Quando a identidade, par'a fins eleitoraes, fõr s.olicit.ada por cseripto ou vcrbalmcnl.c a titulo urgente, o ahst.ando pagará cm dinheiro por sua carteira uma. taxa de 1$500,
~axa que SCl'á a~'l'CCadada O distribuída pro-1:ata CUtl'C OS om-

•
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Pf'O:;:II;!os.. do Gabinete. de IdouLificaçii.o e EstaLisUca· 1da Policia: ilo ;DisLricto F.cderaLincumbidos :desse serviço~ '' .· · · ·: ·
Essas identificacões urgentes poderão, de. aooôrdo · ·com
as circumstancias, ser feitas nas horas .de expediente ou fóra
dellas;
.
.
· · ArL · No 'Districto .Federai· é-flicultado ao alistando .escolher .livremente, não só o districto eleitoral; como tambem a ·
oircumscripcão. eleitoral .deste,. por onde prefira alistar-se,
sendo' 'assim pe,rfeita O yaliosa para todos O,S effeitOS a sua
inseripçii.p corria eleitor, ainda· quando ba.ia sido alistado .po~.
circum·~·cripÇão ·ou' dislricto · eleHoral do ':úistricto Federal di-·
verso .do que em que de facto momr, residir ou for domici- ,
liado no mesmo districto.
§ 1.• Não é permittido. ao: juiz·· federal mudar o eleitor ele
secção, salvo em· virtude de transferencia requerida e -processada regularmen-te pelo jui1 do alistamento. ..· · · · . . ·
;. §. 2.• O juiz .fede~al· remerterá ás mosas ~cleitoraes;as listas
de c.hamuda .em duphcata,.competentementei•authentfcadas, podendo 's.er: dactylographadas ou impressas~ devendo ·uma dellas
ser affi~ada -no dia da eleição. na.por.ta do .'edifício· onde f\iríC"
cionar a ··respectiva secção eleitoral·.
· ' · •.. " · · ' · .
·. ·.§ 3;• O eleitor cujo .itome houve, sido oniittido na publi-·
cação geral ou na lista ele ·CJhamada, votará na circumsripejão
onde· houver •sido .alistado, ·sendo •tomado· em' separado· o seu
v:oto; '00111 apprehensão do seu ti tu lo e ·da :sua carteira' de
identidade, .que serão remettidos•· á · Junta: Apuradora e· pelo
presidente. desta,;:cestituidos, ·.mediante recibo, "ao eleitor re-:specLivo depois de finda a mesma apuraoão.
· ·· · · ' · ·
§ 4.• ,o juiz da 2• Vara Federal requisitará da Imprensa
Nacional os numeras do Diario Official que publicar a lista
geral de. eleitores na fórma da lei vigente, bem como .as listas
de chamada impressas, remettendo um exemplar do Diario ao
presidente de cada s·eccão' eleitoral, con,iuntam~nte com . os
demáis papeis qu'e · toem de servir nas eleições.
. . Art. · ·~!'o das as disposições anteriores s6 teem applicação rio Districto Federal. · · · ·
· '·. · ·
. :;:

.'

. ·.

'

'

,.

. ,,

N. U.4

Onde convier:
Art.
Os Jogares da professores das cadeiras que vagarem ou forem creadàs no Instituto BenJamin Constant, serão, d'om em,,,deante, pre~nchidas sómente por cegos b:a~ilei
ros, medw:nte concurso. S1 neste, nenhum· cego consegu1r classificação;. será· então aberto ·novo concurso, ao qual poderão
concorrer quaesquet· ·candidatos brasileiros, tendo;' porém, pre- .ferenci~ para a nomeação os cegos, em igualdade de .condições.,
'

N. f45

•

•

'

•

,,

j

•

.

. Onde convier: .
'Art.
Os Juizes e f'tmccionarios a que alludein os artigos 1• o 2" rlo decreto· legislativo n .. 3, 677. de 8 de janeiro
de 19H( que não. se· ~tverem. ausentado· em descanso .durai,lte
o período do í'érws í orenses, no goso da: faculdade conc.ed1da
•S. - Vol. VI
13
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'

;

'

....

peio mesmo decreto, poderão fazei-o em qualquer epoca·' do
anuo, com as ,mesmas· vantagens, ,Passando o .ex.eroicio aos· seus
substitutos·.Jegaes;...... ,. . , · · · :,. .
·
'''

',

·'

I

., ,

I'

.lN.,'. ' :1.46.
'

. r,.
Onde ·convier;
. . Art .. ' . O auxiliar e os collaboradores do archivo da r~spe.:
ctiva secretaria, cu,ios vencimentos serão os mesmos da proposta, divididos em· ordenado e gratificaçãq passarão a· ser no· ·· ·
' ··
meados pelo mini~trp;~ ·
•"

''

;

I

.' :
., '
N •I 1.47:
. ·' Onde cónvier: ·.
'
· . í\.rt. . Emquànto o. c~rpo docente da Faculdade õe Direito do Rio ,de Janeiro não estiver reduz.ido ao nUJmero normal de professores·,cathedraticos, fica a mesma Faculdade· autorizada ,a preencher., as va$as que se derem · nas secções de
que houver substitutos com os de outras seccões, ·.mediante
o ... criterio que adoptar como disposição . transitaria de :seus
estatutos:·
.
.
.· ·
·
·
· ·· .. ·.·. ·.··· .. · ··· ·
, . Paragfapho ''ünico. Quando · não ·houver substituto 'em·
condições· de· sei· ·aproveitado, na fórma do presente. artigo,·
podcrã,o as.•vlllgqs,. om uma seqção ·ser preenchidas com--pro:.
fessores · cathedraticos de secção differente, mediante .acciuies·
··• ··' •
cencia destes. · r ,.
.:,·.

.·No: HS

'

Onde ·convier:
. Art. :.·. · Fica. augmentada a verba «SubvencÕes a institutos de ensino officiab, na parte referente ·ao Collegio Pe- ·
· dro. II, da .,iniportancia de. !l :600$ para wgamento dos repetidores, .que; na fó11ma do arL 124 do Regimento Interno,
auxiliam os professores na secÇão do internato desse estabe~
lecimcnto de ensino.
'
',

N,, 149

·'·.

Onde convi·er:
,
Art. · Os actua·es juizes oe direito, em. disponibilidade,
nos termos do art. 6• das «Disposições Transitarias:. da Constituicwo Federal,. que. forem aposentados, na fórma·. da legisl~cão em vigor, perceberão o ~rdenado .mensal de ~00$, a partir da data em ,que fôr concedida essa aposentadoria. ·
N•• i50
Onde convier:
Art. Fica o. Governo autorizado a augri!entar, até doze
numero de medicas assi~t~ntes da . Insp.ectoria de Fisc.aliznríio do Exercício da Medicma, Pharmaci~ Art.ü Demar1a .e
Obstetrícia do Departamento Nacional da ;:;aude Pn!i!Jca.
·. 'Paragrapho unico. Para a exec1uoão deste disposit.!vo o
.Gove~no poderá abrir os nccessarios, creditas.
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1

•

•

Onde convier:
. Art.
.A:s vagas de .assistentes da Assisbencia: a Alliena..
cl~-· do Rio de. Janeiro, bem como as que. se derem por occa·
.s1ao da prox1ma reforma, ora em elaboração, serão preenchidas pelos . assistentes interinos em exercício, observada
a ord•em do tempo
de serviço que iLenhani como interino.
..
~

(

'

.N. 152
Onde convier:
Art.
A Bromotologia "e ToxíMlogia, matarias anncxas .á secção de Obimica Analytica, da Faculdade de Medicina, passarão a constituir uma cadeira, c.ommum aos cursos
medico ·e de pharmacia, .sendo feita a promo.cão de accôrdo
com a lei, respeitados os direitos adquitid!Je;
·:·'
' '11'( •'

153

Onde convier:
Fina restabelecido o cargo de sub-secrêtaz:io do
. Art.
Cóllegio Pedro II.
.
· . Art. · A.ccresct:nte-se na verba 23' o credito necessario
para pagamento ·do referido cargo, á raz~o de 5 :400$ annuaee.

N. 154
Onde convier:
· Art.. Os servimtuarios vitalícios dos officfos ae justiç~
do Districto Federal terão. direito ao goso de 45 dias consecutivos de .férias, annualmente, em épocas que escolherem,
e arredados nesse período d,e. seus cargos .não terão nenhum
prl)juizo de tempo ou vencime~tos.
..
§ As substituições serão feitas por designação do presidente da Côrte de Appellação e proposta do11 serventuarios
effectivos, pagas as gratificações dos substitutos pelas rendas
das custas.
·
·
'

'

N. 155
Onde cr,nvier :
Art. Oo professores stii:istitutos ~a .i.l'aoulüade de Medicina do Rio' ·cte Janeiro, que regem cursos com trabalhos de
laboratorio, obrigados a funccionar em exames ou a frequencia
durante todo o anno lectivo, p ercener~o 1.1ma gratifica~lio ex+;raovdinaria de_; :000~ annuaos.

·N •.

.t511

Onde convier :
Art.
Fica o Governo autm·izado a elevar al.é mais
200:000$ a subvcnoiío para manutencilo da Casa de Preservaçilo do DistricLo l!,ederal (loi n. 3.151, de G do .ianeiro elo
1918 - tabella n. 37, do MinisLerio do Interior) e a abrir os
necessarios creditas.

I,
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N; 157 .
Onde convier:
..
. . .Art; E'iert autorizrtdo. o Presidenie da· Republica a abrir os
creditas .uecessarios .para. indemnizar a. Santa Casa· da Miseri:..
cordi.a: da ~idade· do .. ltio .de Janeiro das quantias por: ell!} ade.:.
· antndas em varias exe11cicios por. conta do que eabia 'ú União'
ua meLade das despeza.s de custeio ·dO hospital.;.sanatOrio: para
mulheres, de Nossa Senhora: das Dôres, . em ·Cascadura, con-·
:l'orme os documentos justificativos -desses dispendios.
·
'

.

N. 1!)8

' ..
. ~:;~;
'

''

o
'- ;.

•,

()nde convier:
.i
'
..
" > .• ·,
'.
Ar~. • . Fica resL.abelccido para o actual :conductor de. ser.;·
vi(lO ·do. Depat'Lamento ~acional da: Sauda··Publica,: o· direito
que lh5 era garantido,,·:quando .·auxiliar technico' addido:. da···
Inspectoria do Esgoto da Capital Federal, pelo art. 13,. paragrapho unico, do regulamento approvado pelo decreto numerop.541, de 9 de abril de 1919.
· .
.,

'

'

'I; i

, Onàe convier: .
· · ··· ..
··.. .Al't •. · . Os ~atuaes fi.scaes e ajudantes da .Gua.rd~. Civil
passarão a ter, respectivamente, a denominação de primeiros
o segundos fiscaP.s.
..
N. 161

'li'

, Onde . cQn'vier:
..
·.. · Art.
«500: 000$ para a construcoão urgente de: cinc<i ·
predios destinados ás dez pretorias cíveis· e crimiriaes, 4', ·5',
6', ·7' e s• desta Capital,· a juizo do Governa.. . . ' · ·
·· .. ···

...

·.I

N .. 162. '
.Onde convier : ·
'·
· ..
.
Fica restabelecida a Sub-Inspectorla de Salide do
Art.
Porto de Penêdo,' abrindo se para isso os neeesãarios creditas,

N. 163
Onde' convier :
' ·
_
.út; · Os es'cripturarios do Departamento Nacional
Saude. Publica pãssam. a ter a denominação, de quartos· of~ ·
ficiaes;
.
· .. ,
'
·
§
No § 3• do art. 83 do decreto n. 15.003, de 21 de
setembro de 1921, onde se lê:· terceiros officiaes, leia-se:
quartos officiaes; onde se lê: .escripturarios, leia-se: funccionarios, · etc.,

de ·

N. 164
.

Onde convier:
..
· '·
.
Art.
O secretario do Servico de SaU6amento e· Prophyw
laxia Rural do Districto Federal poderá ser· designado pelo.

I
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Governo para servir nas commissões da prophylaxia. rUral dos
sem prejuízo do cargo que exerce no al!udido ser- ·

E~tados,

VlCO.

,

A imprimir.
PARECER

N. HO- 1922

_ O hori!ado rel!Ltor do orçàmento do Ministerio cias Relacoes. Ex~er1o.:r:~s, o. I ilustre Sr. Be~nardo .Monteiro, ausente, por
moL1vo JUStifiCado, delegou ao s1gnatarw deste parecer a illc!llll!bencia de relatar as em(lndas que não mereceram o assentimento da outra Casa do Congresso.
Das quatro emendas que o Senado enviou á Camara
dos Deputados, duas não conseguiram ser al!i approvadas as
dens.3·e4.
·
•.
· A primeira au toriz!li o Governo .a abrir o· credito necessario afim de, se assim julgar conveniente, nomear para qualqu.er c~rgo diplomati·co ou consular,. dispensando quaesqu!l['
oxJgencias regulamentares, o Dr. José Dias Delgado de Carvalho, unico .. auxiliar da Missão Nabuco. que não foi até hoje
aproveitado. · .
.·
. .•
. . .
.. .
.'
A Gamara não a acceitou porque: «Apezar de seu caracter autoritario esta emllnda; de cunho. inteiramente pessoal,
não merece. ·approvacão pela Commissão,.. . •· .
.
. ·A segunda. determína;n;do que os actuaes addidos commerciaes ·ainda que venham a ·ser aproveitados na reorganização do serviço de OJI!Pllnsão , economica:. c. propaganda no
estrangeiro, a ser. feito· poeto' Ministario da ·Agricultura, não
perderão, por, isso, as vantagens e direitos adquiridos ·no Ministerio do Exterior, do qual continuarão a fazer parte.
· . · Esta emendá. não mereceu alli a.pprovação o:porque si o
.novo serviço de propaganda no est~-:angeirq, ·R '(largo. do ·Ministerio da Agricul t.ura, tornar-s,e um serviço effactivo, com
pessoal de quadro do mesmo. ministerio, os .addidos commer.ciaes que acceitarem nom~açõ~s ·pal'iJ." el.le, ·~psoJacto, passa- rão n: fazer parte' do. M!nJsteriO dl;l AgriCult.ura; · si. se t~atar
de ca:rgos em· comm1sstw, uma sunples· apostllla no· .htúlo
de nomeação resalvará 'os direitos ·adquiridos··no'Ministerio do
Exterion.
· .
.·
,..
.
· · • .A Commisslio •de Fmanças;. conforma~do-se com o· q~e
decidiu a. outra Casa.· do· Congresso, é dei· parecer que seJa
mantida a deliboeracão da mesma.
·' · '
.. Sala. das Commissões, 3, de ago~to de 1,921. · -.. ~l(1·edo
Ellis Presidente oe Relator. -. Franctsco Sá .. - Sf!.mpaw CorrBa. '-José Euseb·io. - Fclippe Schmidt. - Jouo Ly1•a. -.
'Vesp.ucío de Abreu., ·com réstricções. - Justo Chermont ., .

o~s

' EMENDAs' Ao .MINISTERio'
RELACÕES EXTERIORES; REJEITADAS
.
PELA' CAMARA. DOS. DEPUTADOS A QUE SE REFERE O PARECER
SUPRA:

N, 3

Onde convier:
. Art. . Fica o Governo autorizado a ?-brir o credito nccossnrlo afim de, si assim julgar. couvcmenLc,. nomear par:~

•
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qualquer cargo diplomatico ou consUJ!ar, dispensando quaesCTUer exigencias regulamentares, o Dr. José 'Dias Delga<lo de
Carvalho,. unico auxiliar da ·Missão Nabuco que não foi· ate
hoje aproveitado.
'

Onde ·convier :
Art. , . Os actuaes addidos commerciaes, ainda que ve, nbam a ·ser aproveitados na reorganização do·· serviço de expansão economica e propaganda no estraDJgeiro, a ser feito
pelo Ministerio da Agricul•tura, não perderão; por isso, as
vantagens e direitos· adquiridos no Ministerio do Exterior.
do qual continuarão a fazer parte..
·

I

N. H1- 1922
ORÇAMENTO DO ' MINISTERIO DA AGRICULTURA

Das 8!1 emendas approvadn.s pelo Senado, a Camara dos
·
A Commissão de Finanças .do Senado, procurando conciliar as opiniõds das duas Casas do Congresso Nacional; é de
pâ!'eCeT' que se,jam mantidas 10. das emendas rejeitadas pela
. Camara, de accOrdo com as razões oraes que o Relator ·exporá.
As emendas que a Commissão propõe ao Senacl.o que S!l- ·
jam mantidas são as de ns.- 21, 39, 53, lí8, 64, 67, '72, 79, 3()
· e 83.
·
As. approvadas pela Camara foram as de ns. 1, 5, 7, 81 9,
10, H, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 33, 38, 40, 41, 43, 44,
45, 46, 47; 48, 50, 54; 55, 56, 57' 60. 61' 63; 68, 71, 73, 74, 77'
78 e 82; as reJeitadas foram as de ns. 2, 3, 4, 5 A, 6, 12, 16,
i'i, 21. · 24; 26, 27, ·28, 29, so, 31', ::s~. ·34, 35, :sa, 37, 39,. 42,
1!9, 51, 52, 53, 58, 59, 62, 64; ô5, 66, 67, 69, 70, . 72; 75, 71i,
·.79,80,81e'83,"'
.. ·
.
· ·Sala· ... das .Commissões; 3 de agosto de 1922. -.Alfredo
. Ellis, Presidente.. ~Jus.to Chermont, Relator. -. Francisco .
. Sd .. -.Sampaio Ço-n:éa. -José Eusebio. - Felippe Schmidt.
-Irineu Machado;-~-·
. . Vespucio de Abrr.u.- Joll.o Lurar
·

SP;:. Deputados aprovou .41 e rejeitou 43.

•

l'MENDAS Do'. SENADO AO M:!NISTERJO DA AGRlOULTUM, REJÉITA·DAB PELA O~MARA .DOS DEPUTADOS, A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA

1\UNJSTERIO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COM· .
.
.
MERCIO

N. 2
·Substituam-se as tabellas. reloth·as nos empregados, das
. portarias do 1\finisterio da Agricultura,. Industria e Commerllio pela seguinte:
·
·
Verb'l i•:

Secretaria de Estado
Encarregado da installação electricn . . ......... .

~judante .... 1•1.· •.•.•••• ·l•.·-. • ••.••• ···~·:·.· ••• , •••• ~ •.

5:400$000
4:200$000.

-
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,Verba a•.:

'.•

S.crvir;o, de. Povoamento .

:\l>.oriPiro o
·continuo ..
Servente
I

'.' .. ''·'·'. •.· o:•.•

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

•l•t•a.•I•·•••L•L•I····· ••.• •'• ••• •.'

Verba 4•:
6:600$000
I: :

1

•.

,,

:Verba 5' :' ·

· Servi&o de inspecção e Fomento AaricoZas
·Porteiro ........ '......... •I•L·:········· ·i•.-;•• •· ••••••• 6:600$000
Continuo . . ·:u ••••.• •••.•••••••••••• ,••••.••.••••• ; .i:200$000
Servente
r.• .• ............
'"'t•J•··.
~.-~
. 3.:000$000
I

o 0,0 o . . . . . . . o

••

Verba

7•:
S~~:~,~~o

,

I

I

•••

••

:

... ,,

Geoloaico e, Mift~r.al~gico

,.,.,.···r·:·····;" ••.•..••... 6:600$000
............... ;, ... ~--· .... ~·.... _._ .. ; ...... . 4:200$000
Se-rvente ... ~··· ·:•r• ............,. •..• 'l!l'-'·' •• ,- • • • • ·~···· 3:000$000,

Porteiro

~coritinup·

.1

• • • . • • ,.\ • • • . • • · : · •••

...

·l·~·

verba 91 :
.

-

Directoria Gm•al di! Estatística

6:600$000
·p.o'r'teir'o
~: ~.:. ~ ~ ...•.• ···L•I·····r·····~· .....••...•
Ajudnnte .de porteiro .. ,.,•...... ;, ...•...... , •..• . 5:400$000
Continuo . . ............ , ............ "... ~ ......... . 4:200$000
Servente ~ ... ·~···;·,.·:·;•·.·'·~ • ·~ .,.:, .. ,.":•••t·~·-. ;·\· ••.• ••• , 3:000$000

· Typogràphia
Servente . . . ..... :• ..~ .......•
,,

Verba 14":

....

...

I

·····1-; ·:·.. • • • • • • • • • •

• I ••

,·

'

· 3 :0.00$000

'·

':-:

. Industrta.Pasto·r:il
r.... or··lei·ro

• • •r•.•

,: 4 ~·

•

•.•

•;•t•:•.• •-•-•:•'• •'·• • • • • • • • • •

continuo ... ·-·:·,·L·····.·.,r· ....... ~ •. :- •••.••• ~····.......

'

'

'ü ·.' s'oo·$000
11:200$000

Correio ... ,., ...... ;· . .", .". ··~\ ....... ·. . . . . ..... . . . . . 4 :200$000
Servente.
. . ...... ·•·1 • •1·' ••• • • .•. ••-· '1•1. . •. •. •. • •• • • • •· ·: ~ :1 ... .3.: 0p9~900
····:j .I, ' •
,'

,-,

•
Muse1t .Nacional
'·

6:600$000
;CO!'reio ....... _............ · · · · · • · · · •· · · · · · ~ · · ·'··· · · . 4:200$000
Gnnrdn de 'L" classe ......... , ................ · .. ,., .... · 3:200$000
·.·servertte .•... ~·,:·:·
,._j. • • • •• • .... • • .3:000$000

Porteiro . . .................................... .
I

•

•••••••

I

•••••

·200

I,,
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'

Junta Commercial
Porteiro ........... ~.·,.· .... ·~~·..-.~··. ~ ~ ...... . ·.-·:·... . ,.. . . 6:600$000
Ajudanta de porteiro ........... , , ... , .... ,,.. . 1! :800$000
Contir;tu
4:200$000
"
t o . . . . ...... ,............•.•.•••• ·•.••.....' 3:000$00Ó
\!:;'.
.,;;;e~yen .o
verba 10•:
O

O

o,t.

•O

O,

o,

Oolooi.Oo O• O 00

O I

O

I

O I

1

10

O

I

I

I

I

I

0

I

O

I

O

I

''

Observatorio Nacional
Porteiro zelador . .. .. . • .. . .. .. .. .. .. .. ... .. ..

Servente . . ..........

H

5:400$000
3 :~100$000

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

Verb!\,,.13': ·
•"

. ,··.'...

I
. Serviço .de Informações

..

p·~~tef~i/.conlintiO' . · .... ·.· . .' .. ;, ..·....... ~ .•. ~ .·.. ·. 5:400$000
3:000$000
ser\'Cnte
I~
I

I

I

111,1,1 I

I

o:t,l o I

o 1 t.o',l 1 1 o 1 o t

tI I

I

I

I

ld

'

Verba ·15•:

.SerVente. • . ·... ;.; -~ ·.. ·• ·. ;......
~ ~ .. ~ ~~· . ·•' ~ ~ .~ : :.• .. . •. ··. · a:·oooarioo
. . .. .
· ·Verba 18' : '
'

'

'

'

...

Direct011a âe Mineralogia
.

.'

'

. • • • •' •
'' • •
· •••
: ,'• ·•.•••••••.••.•••••
.'
:
··,I'.:
l)Q!'tCI'ro zulador
o
. I.
••
) , 5 '. .400$00()
Ser,,enLe •• -· .•••,••• -•. ,•• ~ ......... ~ •••••••••••• · · 3 _:_OQQ$0.00
"
. Yorba 20•:
,,r
' •·'·
·y

' . i.~

. '

.

.

.

' • .• • .

' '.

.

' :

'

.

''I

,·

'

'. . ,',

'
· !:'orf.eir()_ 7.~lador . ~ • .•
<::crven··~

L~o;~·,

to.;

· · · ·V"rba

•_-·. 11 1. _' • ~

, "Gi.

,(

,

·' ·'

o • • • · ,,, ..

·

~-

•.o ;o • . • • • • • • _.

~.'

••.••

•1.

·, •• , , •·• o, o , , ·o,

•• ,.,, .••• •·•,·.,,-\·:,.···,~\-·
,, , o.o ,·, ,·,

5:400$000
3:000$000
~·t·'

9 1' ·

""".. , o

Junta de· Corretores ·
Servente ; .

o

•L•

o o o o olooO'••••

~•·•'•

. . V!lrba 26':
• ' •.

' . ' ..· ... :•.. :.. ·,J

::"::~:.-,:··

: •

i ••

'

'

t

,-~·-.·~\·_:o to to to o 1

• ·:

3:000$000 .

'.

••••••.

~-

' ' ' ..

... Smiço:de.. sementeirtu :: ·

••'
I

I

: _·

•

·I·..:

:POtithi~O ··continuo ..· ·: .- ~·.·o • .-..- .· .' .- •.-. ~ .·.- ·:·.-~ ·• o~••.••.• · · 5 : 4'oô$dôo
Ser·vento •... 1• ·~... ;', ••••• ·• • •.• • • • ·• ~-. • • • • • . • .• ••••••• ,3:000$000
Verba 27':

.

'•

'

J ·, \' '.' I

' ,. , •

_.;·- .. '

'

'

,'

~C •·,

Instituto Biolooico de Defesa Aoricola
5:400$000
.-P.-ol~tciro · contin1.lO ..•
:,~ ~
--~-·
C.orreio . • • .• .. .•.....•..•.. •a·~· .••.•·. •J•·· ••.•: •.• ,' •• .:: • ~ .••, . '4 :200$000
·Servente ... ,, ...•.....•••.••.• , •.••• , •.•••...• 3:0008000
:-1._1; :·i·

I

10 • • • • •

.........

•••• : ••.•

'•

'·i

-
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Verba 28•:

---·-·4:200$000

Serviço de Expuruo e· Beneficiamento de Cereaes
.... - ... ~- ......
.·
.,., , . .;.. ..
·~

Cimtihuo.

o o

O

O

O

O

O

O

I

O

·)..r,i,,)::~U

O O

O

O O

O

O

o

o o

0

o ,o

0

O

f

O 0•0

O 0

0

N. a
yerba a• - Serviço de Povoamento:
· Na· rubrica «M~teriitl», n. 8, accrescente-sé a· verba de
150:000$, para: a fundação de um Patronato Agrícola;· no Estado de Alagoas, de aocOrdo com a legislação vigente·.,

'

.

...

N., i

Verba a• .,.... Elev.e-se de 105:000$ a 6• consignação do
muro <Material», ,p,ara attímder á conclusão das obras de in,stall!!Çã~ do Patronato Agr!cola Vidal de Negreiros, no Es- .
ta do da Parahyba.
. .
. ,.
..
.
··.

.'

'.

'.

N. 5 A·
•l,.

A' verba a• - PessOal:
Titulo I - Directoria:
Accr.escente-se :·' ' · ·
·· . . . . . ..
:
.
Ord. · · Gra.t. " · .Total
,,!
1 Bngenhelro de ' 1• . classe; .. : . 7 :200$ 3 : 600$ · . 1O:80b$000
1 archivista-almoxarife ... :. .... 5.:600$ 2:800$ ' 8 ;40'0$000
··1 ajudante de engenheiro ; ; . : 5:600$.,2:800$:, .8.:4bO$OOO
3 primeiros officiaes .. .. .. ... 5:600$ · 2:800$ 25 :200$000
2 cartographos ............. ,, · 5:600$ 2:800$ 16:800$000
3 segundos officiaes .. ; ... •.... 'd :000$ 2:000$ :18:000$000
:3 telrceiros . ..ofcficiaes....... J. •. 3:200$ 1:600$ 'i4 :400$000
:1 interprete-auxiliar · ;·,'.;;. ... 3 :2100$: 1 :600$ ·· 4 :800$000
2.auxiliares de .... e:~pedição de · ... · · .
.
.• , ·
· . · ' iinrr)igrantes · • ; :; .. .. . . '2;4.00$. 1 :,200$ . 7·:200$000
:t continuo ,; : . . ; ....·;.;:. ·.. .. 1 :600$
800$ · 2:400$000
··i gunrda ·'de nréhfvo .... .' ...• · 1:600$ : ·.;809$; · 2:400$000
.

'"

,

,

,

"

,

, -1•

·.

,

,

·

,

'.

, ,

•

I

1

,.

'

'·." ;

•

•

•

•

• '.1 i

\)i .: ' I ','

. i

•

Accrescente-se onde'' contier: - · "
' Para o 'serviço' de .. c~lonização do Oyapook no :
. ·....
corrente exerciCIO ....... , ............•. , 600:000$000
Incluido o augrriento proposto na verba 3' - Serviço do
Povoamento - sendo, opportunamento, discriminada pelo Governo a parto destinada a «Pessonb da quê for necessaria a
cMnterial:., ,,
.. ·

•
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N. 12

.·

A' ''crba H" -.. 1\fuseu Nacional :
~ Sub-consiguacão «Diarias, ajudas de custo e
çoes regulamentares~ :
Em vez de 7' :000$, diga-se 20:0010$000.

substitui~

N. 16
Verba :14' -· SerVi,ço. de Indust;ia Pastoril - cMaterial»:
.
Na parte final .da sua sub-consignação '9", depois das palavras «àpplidanrlo-se até~. onde se diz: c900:000$l>, diga-se:·
570:000$ e transfiram-se para esse Jogar as quotas .de 90 contos de reis destinadas a uma fa7lenda modelo de~iacão em
Campo Grande e a duas estações de Monta em Po
e Santo
Antonio do Rio Abaixo e a quota referente ao au lio á cria. l)ão nacional e importação de cavali os puro sangue.
Na mesma ·sub-consignação onde: 'se diz: «Seis plantéis
de bovinos de 150 :OôO$ cada um, etc.»,· diga-se: •cum plantel
· de bovinos com o fim de preparar reproductores 'de álto valor no Posto Zootechnico de Viamão, especialmente destinados á região servida pelo mesmo •Posto; não podendo o
Governo retirar dalli para tmtras regiões sinão um terço da
respectiva .produccãol>.

e

I

N. 17

Verba 14• - Serviço de Industria· Pastoril: · ·
.,Sub-consignação 9' · - «Despezas com o desenvolvimento
da. Industria Pastoril, etc.» Depois das palavras «Serem commettidas ás, proprias emprezas de .viação:o supprimám~se :as
seguintes palavras: «e ·sendo· para esse fiin destinada a im·portanc1a
de.S00.:000$000.»
. ".
r,·.,,
' '

I •

, ! ',

I

f,

•

, I

'

,

'

0

i .

'•

.

'<J.;.·
' ;

~~~:

-1::: . . ~:

.1,:., .:·.

1:·•: ,• I ·1'1 I·

·':: ; ';;: '

:

,.._

' , ,'

N... 2i.
,.

,

,

,

,

,

,.

~

'

0

10

.\

:. ·,,· :;'Verba 19'.- Empregados ~ddidos: · . :
• ,.,
..... Augmentada .de i6.:846$f70 · ;pi{ra: 'pagamento 'da · diffe' rén'Ça de venciment9s (lU~· deixaram 4e perceber. ~OS' !J.nnos ~e
· 1915 1916 e 1917, mclus1ve, {)S segumtes .funcciOnariOs addidos do Jardim :Sotanico:
:
· · ·. · ··· ·
·' ·· · · . .
Luiz de Mello Marques, chefe <le secção. . . . . • . .
5 :380$860
Octavio Gaivão, ajudante do secção . . . . . • . . .
4 :078$41!0
. Manoel. Pio Corrêa, naturalista .vi!~jante. . . . . . .
3 :079$080
Manoel do Amaral J,opes de· OhveJra, . prepara2:489$9W
dor
o~
1:817$880
Aug·usto ~annés, conservador ........ _. ....... .
o o, o

',,.'

'

'

o o o lo o o

o o

o o

o o o o 'I' o

0

o o 0 0 1° o 0

0• 0 1°

0

0 I

,

'

· A' verba 22~ nccrescente-se: .
Sociedade Paulista de Agricultura, 20 :000$000.· · · ·

•

•
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N. 26
A' verba 37" - Subvenções:
Accrescenle-se: '
Federação Rural do Brasil. .................. ,.

15:000,$000

N. 27

Na verba «Subvenoões c A.uxilios», 22•
~\ugmente-se:

Es·cola de Commercio Feminina de Natal, Estado do Rio
Grande do Norte, .õ:000$000:

N. 28
Verba 22' - Subvenções e Auxílios:
Escola Superior de Juriprudencia e ·Commercio do Dist.ricto Federal. . .. .. .. . .. . .. .. . 20:000$000

•N.

29

Verba 22'.- Accresconte-se o auxilio de dez contos de .
ré is para a Federação R!u·ral do· Rio Grande do .Sul.
•

N. 30

Verba 22" _. '~Subvenções c auxílios»: .
•Para auxiliar a Re1:.ista Commercial do Brasil. com sédo
no _Rio de Janeiro, pagos de uma só ve1., 12:000$000 .
. N. 31
.'

: .•, ' .

~

•

-

' •. ! '

:

'

'

.

.

. A' verba 22• -· SubvenÇão o. auxilio:
. Accresceute~se:
tPremio ao Dr.;: Francisco de Paula Oliveira .. peia sua
obra «1\Hneralogia do Brasil, 30 :000$, ·sendo a mesma obra
impressa pelo Governo, pertencendo a este· a adição, da qual
•entregará gratuitamente. ao autor vinte por. cento dos exemplares.. »
·
·· ·
· . ·.
, .. i

..

.:

. N 3"
•

-.,1

' •

,

Verba 23' - Obras: .. · ·
'
· Na consignae,ã:o «Material», substituam-se as prutavt•as fi·
naes a partir de «comprehendcndo~ pelas seguintes:
Comprohendonclo-se ·a acquisicão rio material e sou
·ti'Unsporte quando s11 trálar cl(l obl.'U feita por administração,
c tunt.o nessa hypothese como no caso rle obras . feitas por
contracto ou. empreitada. o transp-orte de operarws e trabalhadores c do pessoal· te()lhnico incumbido ela. fiscali~Mão o organizn~ão clé plantas e projectos,,
'
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N. 34

Verba 214":
Esco~a Norm.al de Artes e Of(icios Wéncesldo Braz
l)ortetro. . · . ... :· ........... :· ........... ·~· ..........

•I ·

6:000$000

Continuo . . .. .. ,..,•. · · ........ ·, .................. , '-": 20ü$000
Servente ... , • ,. .......... ' ............. ,... , 3:000$000

N.

35

Verba 1!3'
Escola Snpe1•io1'
de Aar'icuUura
c Medicina .Veterinaria.
.
'
Porteiro continuo . . . ....•. ,, . . . ..... ··.~ . . . . . . . · 5:400$000
Servente . . . . . . . . .. ... . . . . . .. .. .. . .. .. . . . . . . . . . • 3_:ü00$0ü0
!

N. 36
Verba 25" - Serviço
'
. de Algodão:
.
Na rubrica 4:Matcriab. accrescente-.se, onde · ·convier, n
quantia de 100:000$, para a fundação de urna Estação Expe.:.
rimcntal de Algodão no Estado 'de AlagQas, de accôrdo com
a legislação \Vigente.
'\

'

'

I

'' •

' '

,•

.

A' verba• 30•
Superintendencia do Abastecimento ,_..
Consignação «Pessoal assalariàdo e diarista~:
.
Accrescente-se: <inclusive 'o pagamento de diarias .ao
1Jessoal incumbido do poli()iamento qas feiras-livres>, ;réis
1:800$000.,

'

·'

.'

'

·.

N.. _39

Ao art .. 68 da proposição da Camara dê-se a redacç-ão
seguinte ao primeiro pe~iodo:: ·. ·· · ·'' · ..
·, ·
Aos autores do novo Pl'ocesso mixto 'pará 'tra:t.aménto de
miReríos auriforos: de que· trata ·o dec:r:eto n, 12.262, de 26
. de outubro de.1921; ou.á·empreza por,elles.organizada;·con...cederá o,. Goveorno:-Federal ,os fruvorcs abaixo·. especificados,
afim de. in&tallarem uma usina com ·..·a·. capacidade mínima
para tratar cem tone. la das de minerio diariamente, uma· •ver.
verificada a .efficiencia do processo no laboratorio. . . .·
~O mais como ~stá nas lettras a, b, c, e d e §§' • i' ·e. 2'
accrescentando no fmal do § 2' depois das pal:l.vras clausula III, o segunte: abrindo o Governo 'o neoCssario credito.,
·'

N.

"'

'.·i'

'~2

'

:.

?lo ar_L. 36 ..,... Verba 3• - Serviço de Povoamento - Sub·
consignacuo V, .4:Patronatos agrícolas):
·.
· . ·
4ugme11te-se a dotacrto ?o ..1\iO:OOO$,,:Para, a fundação o
cusLe10 de• um patronato agrJCola no Estudo de :Gpyaz •. ·
' 1

·

"·

'I

.'I

. '

'

"

I

'.

I•
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.

N; 5:1.' ··

', ..

j. '."

·'

!Ao art. 56 -. :V:erba f4• - Serviço de Industri~ Pastoril: ·
Augmente-se a consignação cje 200 :000$, para. a instai~
lação e custeio de duas estações de monta no Estado. de Goyaz.
N.:. 52

.

•'

· A'\J art. 56 --· Verba iü•- Ensino :Agrbriomiéo ;;.:... Subconsi•sn·a.ção · vm Fund~ão de · nova~.· Estações Experimen- ·
taes•
. · ..-.~J,'
.·
·
·
~
· ... Accrescente-se a dotação· de. iiOO :000$ para. a. :fundacfío de
um: Campo
Experimentar
,de Fumo; no Estado
de Goyaz.. •.' ·. .
.
.
.
..
'
.
""!
·, .
·.· ·:, N., 6·3· .. ·
,

'

'

'

•

•

'

'

'

'

.•

•

. ••• : ·

.

•

••

• '

•

•

...

•

•

•

f

. .

: '~ •

I I •

' ~

;':

.

,.

'

Ao art. 56- Verba.22~ ~Subvenções e auxiliós
... ·. ' ·· ..•.' · .·
'· Accrescente-se : '
· '
· ··
·
, IPara ó prolongamento da. estradw de:rodagem de Ipameri
a Caldas Novas,. em construccão, ·até a cMade de .Morrinhes,
n() .Estado· de Goyaz, ·entregará· o Governo ·.Neral· ao do dito
Estado 60 :0.00$00(),
.

.

f; '

. N. 58

Onde convier: ·
Art.
Para auxiliar a fabrica de artefactos' de borracha
denominada. «Eurelta:.>, de .propriedade do cidadão Miguel Botelho da Cunha; _em Belém do Pará, iOO :(li00$000.
·
· .·N;; 59

Onde convier:
. ,, •..
- Art. . Para manter o Museu Gooldi, do Estado do IPnrá,
centro de estudo e divulgação das sciencias ·naturaes e . riquezas do paiz, de accôrdo com o Governo do Estado e d1re-:
ctoria do Museu Nacional.
· . N. 62

Onde convier:
. Art. · Fica o 'Governo autorizado· a,· deJl:Ois de ouvido
lllll engenheiro designado pelo Ministro da Aghcultura. mandar construir á sua custa a machina de fabricação de assucar,
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N., 64

invento a que se refere a carta-patemte n. 10.385, custeando
todas as . experien~ias, que. forem .· .. julgadas: :.•necessarias ··para
·
eoinpró:vação: ·da :efficacia do referido invento.
· Oride cónvie.r: ·. · . · . . .
..
, .Art., . Os vencimentos dq porteiro, a.iudante de :porteiro,
oontinUqs, ... correios e ser:ventes. da :portaria e. das directorias, ·
da Secretrü·ia de Estado, do Ministerio da Agricultura; ficam.
r-quiparados aos funccionarios de iguaes categorias das Se- .
cretarias de Estado dos Ministerios das Relacões Exteriores
c da Viação, fazendo-se a necessaria alteração nas respectivas
verbas e tabellas.
'
. .
. . · : ,, ,
. · · .
.;

.,,

.

I

Onde convier:
~<\.rt.
Fica o Governo autorizado:
I. A despender até ,a ·quantia de 200 :000$,, por intermedio .do. Ministerio .da Agricultur:a, parà oerear, na melhor zona ·
pastoril do ·Estado da Báhia, a juizo · do Ministro, uma Escola de. Lacticínios,· modelada na. Escola .de Lacticínios de !Sitio; nci·Estado ·de: Minas.' A ·Escola terá annexas ·as .installacões
:precisas. ,para· ·o fabrico do queijo e da manteiga,' ri:u~diante os
modernos processos da technolo,gia rural e urna fazenda de
criação destinada espeoialrnente .ao gado leiteiro.·
·
ur. Fundar uma estação experimental de algodão e juta,
no municipi!J de ,Jequiá, na ..Bahia; .podendo, para esse fim,
abrir o nécessario credito até a importancia de 100:000$000.
III. A realizar a transferencia do Aprendizado Agrícola
de. s, :Francisco :na Bahia, para ponto mais conveniente do
mesmo Estado, desde. -que sejam doados' á União, para. ess~
fim, terrenos· apropriados, podendo · ser abertos os creditas
necessarios :i mesma· transferencia até a irnportaneia de réis
100:000$000.

'

'N. 66

10ind(l convier:
Art. . Fica autorizado o Governo a conceder a Arlindo
Antonio·· de Figueiredo, inventor do · extinctor de formigas
«<J3lrasil», o .premio de vinte contos de réis (20 :000$000), bem
corno a contractar com elle, ap6:s . experiencias definitivas do
referido apparelho, a extincção de formigueiros nos pont~s
do paiz mais flagellados, ·abrindo para qualquer desses effel·
tos os necessarios· creditas.

N. 67
.Onde convier:
Art.
Fica o Governo .autoriz,ado a adquirir no sul do
Estado de Santa Catharina, em zona .que julgar mais ,conveniente e apropriada, terras de cultura ppr. concessão directa
do Estado, si 01hi as tiver devolutas, ou ·por compra a. parti-

•

'
culares . para fundar .uma Escola de' Lacticinios e um Patronato Agricola, annexos a um Posto de 'Selecção· e Adaptação
de gado leiteiro e de suinos, abrindo os necessarios ·creditas.,
•.

N. 69

Onde convier:
. . !Ar L
Verificada r)elo Mini&terio da. Agricultura a intiúrficiencia das .dot!l~Ções 1lOrresi:>énidentes . lás consignaçõe•~ .
. XIX, XX, XXI e. XXII,· do. '.titulo «:Pessoal.»,. da. verba .14", ~er-·
viço de Industria Pastoril», poderá o. Mmistro autorizar o reforço de qualquer . das. mesmas consignações por . conta dos
recursos da sub-consignação IX, 4;Material», da dita verba.
'·

•, ,,

·''I'

.

·' •. ',

'

•

'

'

'

N. 70

Onde convier:·
Art.
Logo que se encerrar a Exposição Nacional do
Cen:tenario -o ·Governo transferirá o Ministerio da Agricultura .
e tôdas as .. suas·. repartições.· e serviços ora installados, na :
praia' Vermelha; para o edificio do antigo Arsenal de. Guerra
e s'eus, annexos. · , . . · .
··
.
· ,·
. ·. § .1..• Além 'das. repartições acima indicadas deverão ser
transferidas pára . o 'mesmo edificio outras dependencias do ·
dito ministerio · que al!i , possam ficar .localizadas sem prajuizo para o serviço, e que actualmente estejam funccionando
em outros. proprios nacionaes ou em predios ou salas alugadas
' por 'contà dos cofres publicas.
.
§ 2. o N:a parte terrea do al~dido edificio será reserva~o
espaço convemente para o funcc10namento de uma exposição
permanente de productos agricolas e industriaes não só ilos
· estabelecimentos do ministerio como de estabelecimentos .estaduaes, municipaes ou particulares e· dos 'proprios produ..;
· ctores ou ·fabricantes; devt'ndo o Governo, para esse fim, expedii· Opportunamente
as. ·'llCCeSSarias
instrucções ..
'
'
.:.
o

'

'

'•

. ',

N •. 72.

Onde convier:
·A11t. Fica o Governo autorizado a· mandar publicar na •
Imprensa Naciona! o. trabalho ~o; estu~os e p~squizas do Dr.,
'l'heodoro Braga, mt1tulado «DICcJOnarw de Historia, Geograpbia, 'Moriog-raphia, Estatistica . ·e. Biog-raphia do Estado do
Pará», · de~cndo o autor entregar ao Ministerio da Agricultura, gratuitamente, 50 .exemplares da mesma obra.
· .
Em .seguida ó rej.eitada a referida emenda n. 72, do Senado.
·
N., 75

Onde convier.:
At'L.
Ficam prorogados por dous annos, a contar da
data da. presente lei, os prazos estipulados no art. 1o dos decretos
.. ·' . us ...' 12. O-í3 e 1o'Z o944, de 30 de março de 1918, que
'

'

/
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-'' ·:.

instit.~w.m ,favores mu p!'Ov~?ito da industriif :cto ext~acçil.o :o.
beneflmnmento ele carvao mmeral e em prove1to da .mdustna
siderurgfca ..·· ··
.: ··' · .,.,
•:•;;, ...
· ·.
·

•

N ., :76.

Onde convier:
A.rL. . Fica o Govm:no autorizado a. applicat! ás despezas cte· installa~ão 'dos estabeleci-mentos .de. ensino asronomico
e demais. repartições reorganizaidas dé';coD.formidade com'. a
'P;esento )éi,; ~s. saldos .apuracjos nas ver~as resp~ctiya,s; por
nao terem s1d'o, ·p1•eenchldos~ 'desde o começo do . exerclClO, .to~
dos· os cargos previstos nos novos regulamentoS:; ·. ·.. ' , . .
·Apfirovad'as, successivamEmte; as segu'intés ·'émendas 'elo
Senado:
·
No; 79

\

:..... '.i'

. Onde convier:
.
' } ' ',. ' '.. . ' '· ',
..
. ·!
'· . . '
'
'
.
. .Art.
Fica o Governo autorizado a• ·conceder um· .ei:n:.. ·
pr•eslimo até' ·a : quantia ..de ·L 200 contos a Alberto · P . ··Ií:oe.:.
.pfner,' ou á; empreza que· organizar, para o :fabrico· e e,.plorâ~ ·
. ção industrial do calçamento de borracha pelo systema pri.:. ·
· vilegiado. de "cal\lamento de' borracha Ideal ·Brasil", .. e ·outros
artcfaetos. de· borracha,' desde que .·fiquêm provadas .pratica- ·
·mente as vantágens ·do mesmo: systema-> · ·.. ·. · ' ' ' .: · :".
· . § 1; • O emprestimo terá· como garantia ·a :primeira hypo.:.
f1her.a ·de todos·: os bens <ia :fabrica .que fOr montá.da ,pelo .con:..
C(;Ssionario. para o .fim .acima. indicado; . · '
·.•.·. . · · ·
: . § ·2; 0 A ímpot;tancia d9 empréstimo., será deposit~da pelo
Governo no Banco do ·Braslllogo que ·o· concess10nar1o ,provA
ter feito a' encommenda dos . machínis:inos 'necessarios: e. se!lá ..
paga. em duas. prestações: .a': 1•, .. contra a àpreseiltação dos.
conhecimentos de embarque e facturas. consulares. e a 2a logo
depois do recebimento das machirias no .local da 'installaçã.o ., ·
A importancia emprestaida vencerá, ·desde a data do deposito·
no Banco do Rrasil os juros de 6 o/o ao anno e será amortizada em 10 annos, em prestacões semestraes de igual valor,
compl'ebendendo-se em cada prestação .os .. juros effectivamente devidos.
.. ·
·· · ·
•
. § .3.•. O concess10nario, para maior garantia dessa amortizaoão, entrará para •os .. c.ofres. publicos comAQ % do pro-:
dueto .das ·transaccões· commerciaes e que realizar· i:nensalmenta. até ,final liquida cão· do emprestimo. . · · •·. · ·• .· . · ··. ·
. § 4. • Para: attflnder á presente autorizacão, o Governo
abr.irt'i. o credito necessario e firmará contracto liom o concessionario, de . t>lodo .a. garantir. convenientemente OJi! interesses da .Fazenda Naoional.

..

N;· 80

Onde convier:
·.
· . Arl. A Estacão de Monta do Serviço de Industria Pas~
toril em Juiz. dCl ·. Fóra, pail8ará a funcciona:r como Posto Zootechnico, passando o encarregado da Estaçlio. a t~ as mes.:.

'

I
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mas attribuicõos e v.antasctJS dos directores dos Postos Zootechnico.s de Pinllciro e de Lages; podendo Q Gove~n(), paJ:a
esse ftm, abrtr os c~editos neces::;arios,
N. 81

·•' ·.

Onde conv ioL' :
ll.rt.
A'B compauhias quo miuet·am carvão nacional,
que Lenham fcil!J insLallacões de lavagem cm escala indus. Lrial, a cril.eJ'Io da D.tréct.t\ria do Serviço ~eologico o Minerttlogico, c t.e:J.do recubido auxilias · pecuniarios sob fórma
dfl omprcstírnü, o Governo · dispensará do.s juros, a titulo do
pt·~;mio, dosdu q1;~ as mstalla•;ões de lavagem acjma referidas.
c ac~ess011 ios c~tfljam concluídas e entradas em JP.roducção industrial, vcnficada pela Directoria do ServiQo Geologico c
Míneral.ogico .
·
·
N. 83

Onde couviet·:
· Arl. Fioa:n · •!levado~, equiparando-se aQs dos ::;eus coilegas das :Secretarias <la Just.ica e Viacão, os auxilias de aluguel de casa, sen~o: .Para o por~eiro ~a ;secre~aría, 1.50$ men~ues, c os demars porteil'l's c porte1ros-contmuos das repartições subat·d inurlas com sé de ucsta Capital e em Nictharoy, do 1::10$000.
·
..
A il.nprÍJllÍil'.
· N. H2 - 11!22 ·
A' pt·opo:;icão n. J, du ~or.r~ul.c unnu, cuviada peht GauJara llos Deputados como wbsl.itutivó do lll'Ojeclu da lei do
Congresso Nacional fixando . a despcza geral da Republica
para 1922, não· sancciouado pelo Sr. Presidente, ol'fercceram
os ·srs. Senador•es o a Commissão de l!'inancas,. ua lJUl'tc .relativa ú i:Jespeza· com o ~finisterio da Marinha, comprchendid!~
pelos arLs. 25 a H da proposição, 57 emendas, das quaes o
· :5euado approvou 30.
'Submettidus estas ú con:;idcrac;ão lla ouLr·a Casa do Cougres~o, súmentc nove dellus -· as de us. 5, 6, 12, u, 1ü, 18, 211·,
211 e 27 - obtiveram approvaljão, soado recusadas as restantes, em numero de 21, sola•c a$ quue:;. Lerá. novamente de ma- •
nil'osl.ar-sc o Senado, ouvida pnlviumente a sua Couunis'são
de Finau~a~, qLLe, a respeito, opina pela seg:uiut.c fórma:
· a) q·uc o Seriado acctJilc o voto da Ca.mara contrario ús
clllendas de ns. 1, 2, 3, 7, ti, 10, 13, 15·, 19, 23, 25, 26, 2S e 20;
b) que o Scnildo mantenha u :;cu primciro voto :favoravcl
;is en}enda~ de us. ··í, \l, H, 17, 20, 22 e 30, pclas razões que
pas.~a a expcndcr á medida quc .de cada urna s~ for occupando.
N.

ll

A Labella Llc Vllncimenl.o~ do ves:;oal I)ÍVil Jo lloop.ital
Cenlml da Murinha, na parte rclat.iva a escreventes, porLoH:os
conl.inuoi; e sm·vcntc~, l'ica subst.iLnidu pela seguinte:
:Escrevente civi1 ...... ·.. ' .. · · · ·. · · .. · .. · • ·. ·
3:00()'$000
Porteiro ...
·3 :0001$0100
s ...:.... Vul. VI
14
o;o

I

•••••

o • • • • ·• • • • • • • o • • • o ' . · • • • • • ·
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ConLinuo: :···r.1• .·~ .• •!•.• .......... ·• .-·•••• ·-· ••••••• :., •. .-~; · 2:540$000
Servente a 4$' em 365 dias ........ ; ; ...... ; •• ; .-. · .1 :460eooo
A Camara recusou e~La . ~menda . por ,impo;t~r em aus·mento de vencimentos, medida. que está prevista em uma·
,outra de caracter geral, não convindo por isso decisões esparsai.
, ··: ,•:: .;,I. . ;,.,HÚ~'Id!ll
.. A pommissão do Senado sente bem-'que a:··aâmar'a, .neste
caso, :todo especial,. não. prestou .a sua benefioa attencão ao
parecer c,iím .o· qu11l .foi no Senado justificada esta .emendai.· e
[J~l'O; qual :Cic~u, evidenciado qU(! .uma tam,entavel omissão' .. do
Congresso deiXOU. os empregados' do Rospltal central da Marlnlw.;. comprebendidos- na emenda,, em ab,soluto ,olvido todil.s
as:.ve~es ,q)lé teve de augmenta~:vencimentos de .empregados
de _igual c.~:~tegor'ia nas outras repartioões do m~smo ;nínis.ter1o. · Dessa .omJssão resultou que escreventes, . porte1ros. e
conti_nuos do hospital tiveram .sempre conservados os . seus
vencimentos, respectivamente· de, iOO$·, i 50$ e iOO$ e os ser.,
ventes a diaria de 2$, com as quaes não é mais possível manter-se um homem na pr.esente !situação. de grande carestia da
· :vida. ·
. ··... • · . . · · · · · · • .
·
1
' . . ·A .. emellida,. augmentando agora· esses -vencimentos, tevo
. em vista praticar. um ;acto de boa justioa, •fázendo •approximar
a remuneraoão dos referidos empregados·. da ·que· é attribujda
aos· da· mesma classe· nas outras repartições,.:onde escreventes,
porteiros e contínuos, que menos percebem, .vencem, respe.. dtivamente, 3 :600$, 2 :60QI$r e 2:400$, e onde não ha serventes
c~m menos de rl::SOO$ ou com men~s de 5$ diarios O!Il 365
d1as. ,
.. ,
· . · .. · ... . .
Não acceitar a· emenda, sob o fundamento de que os t'uncoionarios. por . é!la beneficia/dos vão,' . como .. tódos . os o~tros,
ter o augmento dé ·vencimentós consignado na medida gcr:nl
contida nesta 'proposição; é, como se vê, deixal~os,. Iieste.. par.:
ticular, em gráo de grande ·inferioridade aos seus. igunes .das
outras 'repártições d'a ·Marinha. · ·
. ·. :
..
,.
. . A Commissã~, por esses fundamentos, ~anÚni.; a emenda
I;l~·..i.:
'

•

1,.,,.,·,·

-

..

'

N. 9

.. ,.

;: (<\ccre'scente~se na sub-consígriaÇão «Obras,, da .verba a•:
a)· depois das,palavras <:janeiro de :1.9:1.8,,· as seguintes·: <e
.alé 500:00$, para melhoramentos da· carreira e .officinas oreparos do edifício do Arsenal de Marinha: do Pará; ·, . ,
b) depoi~ das palavras q>ondo taes despez~s», accr~s~en·
te-se as segumtes: ,e a que- se refere á carre1ra o. of~!Cmas
do Arsen'al de Marinha do PaJ:á,.
· ,, ·
, ·
·
1 ·
Esta emenda foi approvada pelo Senado como substítutiv,o
que a Commissão de Finanças offereceu á seguinte, de autoria do Sr. Senador Laura Sodré:
<Para melhoramentQ da carreira. o officinae e reparos. dos
edifillios do Arsenal de Marinha do Pará, 500 :000$000., .
· A Commissão .julgou. esta .emenda amplamente justificada, mas não querendo sobrecarregar o orçamento com mais
J)Ssa cifra de despeza que podia, sem inconveniente, s.e~ at·'

211

· SESSÃO EM 3 DE AGOSTO DE · i922

tendi~à pelas verbas das sub-consignações · «Obra~· e <Reorganização da Marinha), que estilo sufficientemente reforça?as para daspezas dessa natureza; propoz, e ·õ Senado. acce!tou, aquellc substiLuLivo, ra~cndo que o dispendio com· os
melhoramentos e reparos reclamados naquelle Areenal corresse por conta das mencionadas sub-consignações.
·
. . A· C~mmissão 4e Fjnanças da Gamara deu a esta emenda
~ubstltutlva o segUinte parecer:
· .
.
«Nao . deve ser·' appl'ovada.. O· orçamento consigna
elevada verba para obras'; Desta verba poderá a administração .dispôr.da importancia precisa para os me.lhoramentos ·do·:Arsenal de Marinha do Pará, que· re. .. . alm~nte carece d~ uma remodelação.>.
·
.

· ( "1: ~
~··,I

;,

" :, ~

'[I· ' •·
"'· - •·

.

• . ~·~

I

,.

'

'

..

,

·

.

.

-

,'

· · ·Camara e ~Senado ··pensam,' pois,' igualmente..- ;_.O Arse.;
nal_'do Par4· precisa . ser remodélaão c · as verbas para cobras)
·cstao bastante reforçadas para os dispendioo com essa remo<lelação. . ·~:. · • · · · ·
· .
· ·
·
·· ·. · Sem.· ~otivo; :P'ortimto, para a rêcusa. da emenda, pensa
a Comm1ssao que o Senado deve mantel-a.
..
.... · . ...
' .
-·~---··--

~-

, ·i.~' '·'• ··,, ,,.

·. · Att .; 26.

..

..

'

., .. •.

, . N •. 11.

:. Accrescente-se no ,final do

ii. 8, deése

artigo,

as saguintes palavras: <te a· manter para os :Cunocionarios da

:Oirecf.oria: Geral de Contabilidade, nos cargos'. correaponden;tes, a c.quipara.çüo · de vencimentos com os daquella directo-:ria.~,'
..
.
·
··
·
·
:
· .
. , A .esta emend~ deu a Commissão da Camru;a este. parecer
contrario; que motivou a s~a rejeição: .
·
.
· ' · ~" ·.:Equipara '·vencimentos, ma teria . sujeita ·ao estudo de uma Commissão IMi:#a Parlamentar.:..
· . No entretanto, o n. 8 do''•art:' 26, de origem governamental, é .uma autorização ao. Governo para organizar .e ~quiparar
a Directoria do Expediente ás repartições congeneres dos .outros· miriistcrios, com a faculdade ainda. de supprimir: a ela! se
~os quartos officiaes··e aproveitaJ:..os na ulLima piasse do novo
q~adpro.
·
d'1Spos1'tivo do ·arolS'O
,.
os tá o ·Govem o, ·como so
· . ar esse
. vê,''au.Uliizada 'a;·a)térar vencimen.tos dos funccionarios d~ Di) rector1a do Exp~d1en}e ·para equ1paraJ..;os ao~· sJos tunccwnarios de repart1çoes congenercs de outros n:11msterJOs.
· ' ·E como os funocionarios da Directoria Geral de Contabilidade•estivessem até i921 sempre equiparados en:t. vencimentos aos da Directoria d() E."l:pediente, desde os directores. até
os serventes, notando-se ap·enas, no actual orçamento mnda
om elaboração para 1922, . uma d\fferenoa par:a menos nos
:vencimentos do· aJudante de porte1ro, dos contmuos e serventes, por ter sido approvado pela 'Gamara um augmento. de ve~
oimentos. pura os emp~eg_ado.s destas ~lasses, na D!re~t~r1a
do' E\'])Odicnte, com om1ssao mvoluntarm dos da CO!J.l~blhd!l
(}e, a Commissiío do Senado, de. accôrdo co.m a Ad!!Jim.straoao
da Marinha, ,julgou que procedm com oqmdado o JUStu;m au~or,tzando tampem o Go-verno a continuar man.tondo. aquell~
\
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cqLlipa.ração que' sempre existiu c que só agora, accidentalmentc, está para .desapparecer.
·
A Commissoo aconselha ao Senado a manutenção de su&
emenda.
N. 11.
. Art.
Aos actuaes ajudantes ciu sub-ajudantes macbiUlstas da Armada será contado,· para os .effeitos da reforma

o .tempo .em que .serviram como machinistas da Patromoria dÓ
Arsenal .do Marinha desta. Capital.
',
· ·Motivou a rejeiQio desta emenda, na outra Casa .do Congresso, o seguinte parecer da sua .Commiss§.o de Finanoas:
I
,
·. <Parecer c:ontrario, só por ser assumpto extra. orcamentario-:- Assiste. razão aos .actuaes aJudantes e
sub-ajudantes mach!mstas .da Armada em .contar, para
os effeitos da x·eforma, o tempo de serviço publico pr.es:,:.
·tarlo além disso ua propr:ia Marinha. de Guerra. Si não .
fosse antiregimental, devia a emenda éonstituir pro.
.
.
jecto em separado.,

".

Outras ·muitas disposições <~ontidas nesta J)roposiçiio, ort- ·
ginarlàs da Qamai'a ou provindas de emendas do Senado approvadas · naquella C11sa do Congresso, encerram 1ambem as. sumpto de caracter extra-orcamentario. ·
.·
.
E si. um tal principio. não foi allegado em desfavor dessas
disposicões acceitas, justo não é que. elle venha, tardiamente,
servir agora de amparo. á rejeicão de uma medida que a bl)a
razão manda adoptar, conforme já reconheceu o Senado e aífirma, por sua vez, a Camara em seu parecer acima tran·
.
·
scripto.
. Parece, assim, á Commissão que o Senado deve ma.nte~ a
emenda.
..
·
·
- ·N., to
Onde )convier:
· · · ·.
-'
·.. ·
·
. . . ··
·Ar L
Os acluaes. maehinistas da ,!\Ia!'inha Mercante denominar-se-hão !Primeiros machinistas,. segundos machinistas
c terceiros' machinistas.
.
. · ..
J?<aragrapho unico. Serão . primeiros machinist.as os
actuaes machinistas; serão segundos machinistas ()s ajudan~
machinisf,as e terceiros machinistas· os sub-ajudantes macb1- ·
nistas:
·.
.
.· ·
. · · · ··:·;1 :
a) sómente ·gosarão dessas regalias as machhlistas, ajudantes machinistils e sub-a,jndantes machinistas que trqoare!fl
suas cart.as na Escola Naval e pagarem os emolumentos exlgi.dos por lei;
·
.
. ·..
' · _
b) os exames -para terceiros machinistas continuarao a
ser feitos nos· Est.ados, de accõrdo com o regulamento vigente,
mas á excepção dos feitos na Escola de Machinistns do Est,adu
'do Pal'IÍ, todas as provas. cs·criptas dos exames realizados nas
capitanias dos .port.os serão e.nvia~as tt c.ongregaciio. da :Eseo\a
Naval q\\C us Julg~l·~ em ult1ma n:stapc!il. ·~ expedirá a,. carta
do terceiros mnchm1staa aos cand1daf.os cuJ·a approvaçao fOr.
confirm&da.
.,
.

.

.

RllSSt\O · llM
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. 1- justificacão do :m~or da emenda e o parecer desta Com~
ffi!SSaf:!. demonstram~ .a convenicncia de harmonizar as deM~·
lr!IDIII,loes de ~~açhm1stas~. «ajudantes machinistaa) e «Sub~
aJudantes ~.ach!mstasl> constantes das cartas conferidas IWS
que .se habJ!JI.am para conductores de machinas nos navios da
Mar1~h~ Mercante, com os de primeiros, segundos e terceiros
mach1msta~ que lhes são nttribuidas quando elles effectuam
nesses nav1os os seus embarques .
. A Gamara não d<m a esta emenda o Beu a~scntimento, pel~
um_co fundamento de. fazer .~lln uma a\teraçao no actual re~
Sllia!flento d~s •capitanias de porto, que não deve ser assim
modificado por 'Partes.
· Si outras rnr.õe~ não c:"~:istem que cont.rariem · n emenda.
como se deprehende desse par·eerJ', pensa a Commissão ·de Fi~
nanoas qun, niío é procedente n runrlamento que motivou na
Camarn a sua re,jriciln, pOJ•quonto não fni elln allegQdo contra
outras disposioões e emendas adaptadas, que t::tmbem alteram
.regulamentos. sen~o assim de parecer que o Senado mantenha
a emenda.
N. 22

\

Art. 4iE' revogado o art. 11 da .lei n. 2. 290, 'de i3 de
dezémbro de 1910, na parte :referente aos msfructores e
adjunctos dos institutos de Ensino do ExerclttJ r da Armada.
mantidos os direitos e vantagens vor 'ellc concedidos aos
actunes que estiverP.m no exercício das fnnc~5e~s rll~ d•lcent:es.~
Sobre'· esta emenda deu a Commissão de ll'inan1)as da CR~
.·niara o segttinte· parecer:
"-"'- favor. A emenda rlefine uma sihmt"ão de facto,
vem acabar de vez com uma disposição reputada nocivn
ao ensino ,naval.,
Não, obstante os . t.ermos incisivos deste J,lareeer em pró!
da emenda, negou-lhe a Camara' o seu assentimento, ant.r. a ·
neclaracão do presidente daquel!~t Commissão ~tffirmando, no
· mom•ento da votacão. qne a maiol'ia da Commissftl' resolvera
.reformar o seu parecer favor:w~l, para dal~o agora con~M~.

. .

A Cnmmissão de Finan~ns do Senado .ití esplanou o assumpto da emenda em dous parecerllS que· se .acham publica~
dos nos Diarios do Congresso de 28 de abri! P 1'7 de Junho
do corrente anno e, pelas razõl's que nelles ex:pendeu, continúa
a pensar que a appt·ovao1iiY" da emenda importa nn acceitaoão
de uma medida de alta coflveniencia para o en8ino da Escola
Naval c para os interesses do Theso.uro Nacional, achando por
is se: que o Senado deve mant!ll-a.

N. 00
drt. . Os patrões que tiverem carta de mestre de pequena cabotagem e o~ machini~tas daR . embarc:.>.cões da Pn, tromoria do Arsenal de Marinha. quando trab~.lhaJ'em cm servitJos arriscados e de l'·esponsabilidade fóra da \barra, perceberíí.o. !lh!m dos vencimentos qnc lhes compete, nma cli~ria
de 8$, durante () tempo om qu c i•ermanecerem nesse srv1co.
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Os demais tripulantes .das, embarcações empregadas .nos mes~
'niob serviços terão uma di aria. de 4$000. • · ' . '·
. .
A esta emenda negou a Camara .o .seú .ap'r:>io .ante os ter.~
mos do seguinte parecer da súa Commissão ct.o Finan~as: ·
'
· · «Não se .JÜstifica o. ·abono de oiar\ns a quem quer
. que seja pelo simples facto do cxercir.io · de sua pro.;
: fissão. Está se desenhando. 'e ronvém <tesde. logo combater o processo indirecto do augrnento de vencimentos
com o disfarce de diarias ou gratificar,ões especil\CS.
Não é comprehen.~ivcl que·. so r!ê,,maior yenoimento· a
um funccionario qualquer l'jue se.ia pela•·simpl~s razão
de ser chamado a cumpr.ir. o .sen dever.· Entao,.·pnrn.
que el!e é pago?,....
.·
.
· .,:,., ,, ., ... , .
'' •

'

I

'

0

,

'

1°:

'

'

'

.,

L L''

0

',

0

\•

'

.I

Commissão da CÚmara .n:io .apprehendeu bc;m .o .p·ens~~
menlo· da emenda, ·certamente por niio haver :pre.~tado maior
attençiio ao' parecer da Commi.ssão .do.·· Senado . justificando ··o
seu· volto favor:wel . Não · se trata, neste oaso, de augmentnr
vencimentos j)ot· abono de diarius aos qne r\esempenham · o
'l'Xcrcicio de sua profissão normal, mas, sim, de :·emunernT'
serviços ext.raordinnrios pura -os quaes só por\em ser chamadas. os patrões ,e machiriistas. da Pat.romori:l ·que. se desta"
cnrri.,. entre o:q seus corrip::mhoiros do profissão,· por habilüac:i5cs ospeciaos. C
, ,
..· . · .· .
· ..
· .
Pelos .regulamentos actuaes 'todos os patrões t! maohinis:tas da. Patromoria percebem os.mesmos vonoiirient.os, quer fa~ ·
çam ·somente o servioo interno dos portos, quer façam. o de
alf.omar, ·fóm das· barras. · . . · · · · · · · · . · . · · · · .
No entanto, este ultimo servioo, multas vezes'·arriscadis~
si mo, como. é, em. geral o dE) salyamento de. nayios <;m perigo,
M :p6dê ser rlcsempenhado par· 'Patrões que tllnllnm carta do
mestre de peqneno: cabotagem e por 'mac)liriísta:s coln carta
que lhe autorize tambcm a sabida barro. 'fórP.: 'Não sendo,
:portanto, justo. que nessas. occasiões .de scrvi~o cxtraordina- .
. , riO ,SC negue· Üma· · grat.if!CaÇ!iO, !!!Ípecinl, O.os· .Otte podem SCl'
chamados ,a prestal-'o, .fóra do s'or\iico commum,' pensa. a'Cbm~
mjssM.. qu~o Senado devo. mant~r.a. emenda., , .. ·.
.: .
Sala das CommissGes, · 3 de. agosto do 1922. ....:. Alfredo·· .
Ellis, iPresidcnte. -. Fclippc Scltmidt, relator. -. Francisco
Sá. - Sampaio Oorr~a; ·'-· Jofi.o L·yra .. ;...;. Vespució··do Abreu.-José Eusebio.- 'ltt'Sto Cl!errn.ont.. .,·.·,.,'· .
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Na verba 1" - Repartições de Marinha- sub-consignaç!I.O
quotas,, accrescentem-se depois da palavra «Con~ ·
tabi!idade), as seguintes: «e Directoria de !ExPediente,; e em·
seguida {• ·data de d~ib,as po.lavras: ·4l'espeitado o preceito.
do al,'t. 132, n. VII, ~-seu parographo unioo, da lei n. 3.089,
de 8 de janeiro. de 1916,.
· .i.: • · ·· · · ..
· Na mesma sub,;,conslgnacão substitua-se . a dolaoão de
,28 :362$ por 47:000$000.
·. .· ·
'· 1
·
• ·..• · ·
-~:Diversas

1
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,..,

' Faca~s~ na tabélla e · v~rba ·· respectiva a neeessarta
emenda, af1m de que co porte1ro, o ajudante, ·os continuas e
.os serventes da rportaria da. ContD!bilidade da !Marinha tenham
os mesmo~ voncimentos e díreilos que os de igual categoria
·da. portarn1 da Directoria .do. Expediente do mesmo minis~
.!.CriO»,

·

·
''•

'

.

.·.

i i·

.

fi. 3. .

';-·

...

:fllleve-se a· cons_ignaollo na parte referente a0s audltorl!s,
que .lá o eram por .. ooensflio. de ser decretada a lei n. 2. 290,
de 13. do dezembro· de· 1910, de ncoOrdo com os veneltiJentos

nttribuidos no juiz dos Foitos da Fazenda. Municipal" ao quai
oRtfio cquipat•ador; em' vencimentos;· na qualidade · de áud!tores ele Mnrinhn; ·em faOú do arL. 6• · § · ~·; da lei· n. 26 d~
:m de dezem:llro da ·1891, o· do·: art. 21'-da citada lei n. 2.'290, ~
de 13 de dezembro- de 1910. · · · ·
• · " ··
· ··
·.:'

,,,•,'

.' I

' ..

....._

~

:

N..f .

I

'•.

,I\.

'

. A tabe!Ía ; de v~ncimcnto:s do pessoal civil do Hospital
Central da Marinha, .na parte. relativa ·a. escriwerites, purl.eiros,
continuos c serventes, .fica substituída. pela seguinte:
Escrevente civil; . -'; .. ~.-,·.~:·.... '.......... :.. S:OOOMOO
Porteiro . . . . ; .. :·.'~ . ..... ::, ...... ;~ .... , ... ; 3:000$000
Cnntinuo . . <· ; .. : ... ~-·· ... ·. •'·' ... :.;. •.. ,, 2:3·\0$000
'Servente a 4$ 1em 365 dias ....................·.. f::-\60$000
:N.· 7

Augmente-se de 22:800$ a. consignação da verba 7•, relaUva .;1 Escola Na-val de Guerra, para :•J)agamento de. um ~ecre
tarfo a 8:400$, ·um. f.~ -officio.l a 6:000$,. um. 2• offioial a réis
'4 :200$ e• ~tm ·desenhista· cartogrrup:ho a 4 :200$000. . .
.
· O v,encfment.o· do porteiro dessa :.escola çonti~ua send~ de
3 :GOO$, garantido, porétn, a todos os íuncc10narJOS refcl'ldos
o. direito que lhes possa'· cabet· a qualqu_er augmento ~e v~n~
cimentos que o Congresso vote, de modo geral, para o iuncctonalismo da União: '
·
·

N. 8

~'

..

~

Supprima-se na sub-consignação cObras, as pnlav~as:
ce primeiras rdesapropriacões:r>. · · · ·
\
1

'

..

"

~ '

'

· · · N; 11
Accresc~nte~so .na sub~cpnsignacilo «Obras, da verba s•:
ai DepoíR dn~ palnvras '«ja.ncirQ de 1918», as Reffu.inl.cs:

qc nlé 500:000$ fHl.rrt m·elhornm.cntos da currc\t'tt

'l

nrt11~ma~

reparo~ c)r, edifício t1o .t\rsçnal .de Mur,inha do Pa1•fl.;

'

o

'

•.;•

·21Õ

: -~NNAES DO ~ENADO

b) Depois dàs palavras cpodoncto tues despczás" aocres-contem-s'e. as seguintes: ~e a que se refero á carreira e offi •.
cinas. do Arsenal de Marinha do llará). : · ·
'

.

'•

,'·

~'· :.

·'

.·"

r

r

.()ommandantes das flÓÜlhas de aviões e submersíveis e do ctenden da 'flotilha de submersi.;
veis, commandantes e immediaws dos submersíveis .e de .. aviões, instructores-pilotos · e
t5$000
commandantes de esquadrilhas de aviões •...
Offíc·iaes diplomados,. servindo . nas flotilhas de
,
avi6eil ·e ·'submersíveis, oíficiaes pilotos e .ob- .
servadores, ·com · exel'cicio. nas esquadrilhas,
iOfOOO
.
encarregados .de · cursos .•.....•.•..••••••• ,. .
Officiaes com curso pratico de. motores a com· . bustii.o . e olectricidade, · na .Escola de -Submer- ·
. · siveis, quanào nelles embareàdos. • • • • •.• • . • • •. · 6$000
Offioiaes alumnos das ·escolas de submersíveis.· e
de (avia,:ão, cursando a :parte pratica; ·sub- ·
officiaes e . sargentos com diploma de aviado- .
res; sub-officiaes aviadores e embarcados em
. submersíveis
nos
.·-·
. o s'ub-instructoros
.
. cursos
•
. -

•

."

N...iO

.,
·~

· ·. ·de · av1a~aG .:.... ·...... ·~ ........ ~ ........ ·...... .

Sub-offíciaes e sargentos, cursando as escolaS' de
· submersíveis e de avia(lilo; sub~offíciaes di. plomados,· set'Vindo nas flotilhas de aviões 'c
submersíveis: cal:Jos com diploma de sub~M:in1stas; praças embarcada,s em submer-

. s1veis ..

~

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

,,·•

5$000

2$500 .

N. H

Art. 26:
"AQcrescente..se no final do n. 8, des~e artigo as· seguintes pnlavJ•as:. "1l a mante1• r1ara os funccionarios ·da Directoria G-eral de Contabilidade, ·uos cargos · correspondentes, a
· llQllipal'af]iio de .l'encimento~' com os ;daquellà direct.qria."

..

. N. iS
}

,'•

......

.

. Ao nrUgo 26, :n. 5 da proposiciío - Ar.crescent.e-se dei>OlS das palavras ,;;,.. ~c.u, r.m Jogar»; as ~egnintes: o~:d!\ bahia
. I
de Guanabara•.

N. t5
' Ao art. 3S 1 dn pro,j~to:
Onde se diz, «aos ac1Luaes. motoristas permittir~se-ha que
continuem a exercer a sua profissão com as cartas que já
.tiverem, mas serão considerados machinistas de 2' classe:..
dign-se 4:motorist.as), ·em vez de 4:machi,nistas:..
. Na 1' nlinca do artigo, onde se diz - estes cursos sel'íio ·
feitos - diga...:sc - este curso :'l~rú feitc. - e _IIIH!e. se <llz c ·oB quaes .,.... diga-se: que,
.,
· ··
{''

.

'

'.

\

I

•

,
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No § t•, em iogar de ~ 03 mnchinislns - diga-se: os
, motoristas.
Na 1• alinea desse pa1·agrapho, onde se diz
cm·so
dis'n-sc: aprendizado ..
N. 17
.,

Onde convier:
·
«:\rt.
Aos actuaes ajudantes ou sub-a.iudantes macbinista~ da Armada. será contado para os effeitos da reforma o
tornpo cm qnc serviram como rnnchinistas ria Patt'omorin. du·
Al'senul de Marinha de~ta Capital."
.

'

'

•

N. 19

Onde convier :
.
Art.
O. Poder Executivo abrirá o . cz·edito necessado
para o pagamento no. capitão de corveta Mario da Gama . e
Silva da quantia de 2:800$, que a. menos recebeu quando em
co~míssi.io. na Europa.
. ·
. . . ,
N. 20

Onde convier:
Art. ·Os actuaes machinbuo~a da Marinha Merllante ·denominar-se-hão primeiros inachinistas, segundos machinista<;
e terceiros machinistas.
·
· ·
· Paragrapho uuioo. Serão primeiros maehinistas os actuaes
machinistas: serão segundos maehiuistas os ajudantes maehinistas e terceiros maellinistas os sub-ajudantes machinistas;
a) SómenLc gosarão dessas regalias os machinistas, ajudantes machinistas e sub ajudantes machinistas, que .trocarem suas, car.tas na Escola Naval e pagarem os emoluinentos
exigidos por lei .
.
.· · ··
·· b) Os ~ames para: terceiros maehinistas continuarão a
ser feitos nos Estados. de accôrdo com o regulamento vigente.
mas, á excepção dos ..feitos na. Escola de Machinistas do Estado do Pará, todas as provas cscríptas dos exames realizados
llas capitanias dos portos serão enviados á congregacão. da Escola Naval que as julgará em ultima instancia: e expedirá a
ciiJ'ta de terceiros. machinistas nos candidatos cu.in apprn,•a...
t;li!.• :for confirmada •

•

\

N. 22

Onde ron\'il't':
··
Art.igo: -~:E' revogado o art.. 11 dn lei n. 2.290, de .13 clr!
dezembro ele 1910, na parte referente aos instructores e adjuntos dos institutos de onsíno do Exercito. e da Armflda,
'mantidos os direitos e \'antagens por elle concedidos aos
actuaes que estiverem no exercício das funcções de docente.•

/1

21e "
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N. '··2S
'

.:

I

.. '

· ' Onde convier:
Aos machinistas e patrões da Superintendcncia do
Art.
Navegação do Ministerio da Marinha, nomeados.em· virtude da
lei do Almirantado, art. 77; ' lettra B, já equiparados aus do ·
quadro activo da Pat.romoria ào Arsenal de Marinha, ficam
extensivas as regalias da lei n. 2.530, de ·ao •i!e· dezembro de
·19U,. em 'cujo.: goso se acham .,estls ultimas, ~por força da
mesmn'Jei. ..'• · ... ·'. :·
· .:, :, .. ·
· :!. , , ·
... I
"'•'
,' :.. '
. '
I•

.;,

. ',,

.

iN. 25

Onde convier:
. ,,
Artigo. Os v,encimentos dÔ porteiro, "'udante de p~rteiro,
continuas, correios. e serventes da .Directoria' do P~rtiedlente e
· da Directoria Geral ·do · Contabilidadê do ·Ministerio ·dai.Marinhn;\ ·ficam: equipara-dos·· aos <funcolonarios· de lguaeg ·catego,
rias das secretarias 'de .. Estado doa mfnisterloe 'das Relao!les
Exteriores c da Viação, fazendo-se ·as ·neoes~arlas alteraç!les
nas respectivas verbas e tabellas.
··
;·'

N.

26

cNo. art. ..:~5, ~:Depois, .da~ palavras , <Directoria ,de Armamento,, accrescentcrQ.~sc. as.. seguintcs.: ce. serventes dos ~o'·positos navaeSt.
·
· ·
. ,.. ,, ,... : ... ··.·. ::· ·
~:.:
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;'.:~.J •·,_;.• ~ . :.i-~.~-~ ·,~ ·. •.,·.·. :'.;_·: :-.~.· ::/ ,' ~N~ :.:28. ,: :.,' :·!. '>' ;~ :·

'' )

I ,

'

'''''.:J'

11

I I:,,' ....
~

, , '

I di

,.'·~: ~! ~-;·,.: ... ~ -; {;; ·.;;r·(,_

'! : I

i,;•

'r

0

,I

!•' ·_, ;

,) , • , • '

. 'Onde ·COD~Ie::., :.:·.
. ~·:,· .: .
, ;·:,'/; , .
·.· ..· .. :Art.'
Fioa fnilorporado· ap quadro er:r~otivir· da .Pjitl'O-:.rnorfa do ArsenaUie· Marinha do Rio 'de' Jane.1ro o ·actuàl ·pesJIOBl do quadro extraordinario e do dique fluctuUrlte.'
· i .. ·
l; ;' ', ·, '
•

·, J '

•

•:';,

,1,

,

:

-~·

,

d:

':,

.

.

· ,

'' :

,

. 0' ; I , , :.

,,

.'

·:

<

'

I

: •. ,•' :!:'r'' ',•

O .,•

0 1

,\

,"I

.

·...' ., . ,, ',:_ :..

.. N:'211
. · ·•·
.
., ~
'

·.'onc~&' c(IDVi&r·:

o,'

I,

'

"

.
, . ' ·· : ..
Art.
o~ eoitÚnuos que eDroerem a~ funoo&a de por. teiro terl1o, alám de seus vencimentos,' uma Bl:atlffc~IQ
annual de S6oeooo,..
•
.' '

N. so
' Onde 'convier: · '
...
:I
' . . ':
i.· . Art. · . . Os patrões que tiverem carta 'de me11tre elo ,pequena ·cabotagem e os inaohinistas das ombaroQ1lões · dn.Pa- .
·~omoria do Arsenal· de Marinha, quando trabalharem em
'J'<";'

''

-' '

·.

,

-

. ' ' ',
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serviços arriscados e de responsabilidade fóra da barra:, pe~
ccberão, além dos vencimentos que lhes compete, uma \dlar1a
de 8$, durante o tempo em que permanooerem ..n~~.~e;. servu;o.
: .. Os . demais tripulantes das embarcações empregadas ~os
mesmo.s servicos terão 11mn diaria de 4$000.
, '
· .
A <imprimir.
·
', ~-.

N. 113 -":1922 ·
•

'..

'

\o' .,

1

.:-

~'

Das. 105 emendas, approvadas pelo· 'Senado, á ·prop·os1olo ·
do· Orçamento da Guerra, a Camara dos Deputados nlo acceitou sinão seis, a saber as de ns. 3, 13, 61, 87, 99 e too ..
O Relator da Gluerra no Senado, propoz· na· Commtsslo de

l?inançus como preliminar que fossem mantidas, sem. diaore.,
pancin. ·todas· as emendas e alteração que :!'oram remettida8
por nós á Camara iniciadora·: N!lo tendo sido acceita pela
maioria da Commissão de Finanças do Senado esta rpreliminar, passa elln. então .n. emittir o seu parecer.
Conf.ra o voto do Relator, a maioria da Commissllo:de .Finanças. aconselha o Senado a conformar-se cm o voto. da Camarn dos :Deputados contrario :is emendas de ns. 2, 4,' 5, 5, 8 •
. H, 12,. 1·5, 19, 20; 21; 25; 30; 31; 32; 36, 40', 41, .\2, 43, 44;
'46,. 48,. 49. 51, 55~ 57, 62, 63, 64, 65,
92, !)3, 94, 97. e 103.

n;

77; 78; 83; 86; 90;
·

Pensa. entretanto, a Commissão de Finanças que .devem
ser mantidas el, assim, approvndas pelo Senado . as emendss
de ns. 1. 7, 9, fO, 14, 16', :17, ·18, 22; 23; 24; 26; 27-28; 29, ss,
34; 35; 37\ 38, 39, 45. 47, 50, 52. 53; 54; 56, 58; 59; tiO; tltl; 117;
68, 69, 70, .71, 72, 73, 75, 76, 79, 80, Si; 82; 84; 85; 88; 89;
!Ji; 95; 96, 98. 10:1, 102, 104, o 105, porquanto as respectivas

•

,iüs'tificações firmadas pelos Srs. Senadores e os pareceres
~obre ellas emit.tidos são, de todo o ponto. procedentes. .~
Commissão de Finanças se reporta · ~s referidas justificaclíes
e nos· pareeeres lavrados sobre ellas. (Pareeer. n. 36> de· :t 9!2,
da Commissão de· Flnanoas do Senado)',
' !·',
··
.· · ·saJa''das · ci:i~ri:iiss,llês,' a· cl'e .a~rosto de ·:1922 • ....:. ·Atf.rtdo
ElT.is, 'Presidente. ·;,;_; 'l'l'!nett Maf.1itJdo, Relator:· ....:. loli. ~
sebio, - Felipp~ Sclím1dt. '_:_ lu!to lYhermt.mt,., ,..,.- tVt•put:lo
dei it.brett. - Sampaio Co1'f'da.,....:. lo/lo Lt/1'6. · ·
· :
,

.,

I

•

'

.

,

'

,•

'

lTh!l!:NDAS DO SENADO,· AO MINIBTERIO DA GU!IUIA, Rlll.JBITADAS Pa:iÂ
CAMAnA DOS DEPUTADOS," A (IUE SE REFEl\E OPAI\EOER 'eUPRA
.,

t·

'11

':lO
7
'7
'48

,·

•' • ,I

Verba i • ...... Intendenofa da Guerra:
Otide se dlri:.
. .. ,•.
patrllo-mó11, diaria. :12$000 . . . . .. . . •. ~ .. -..,
patrões. diarin. ·10$000 .·.. . . . . :; .•.• ; •....
mnchlnistas, àiaria, 10$000 .. . . . . . . •.. ,....,
foguilltns, dinria, 8$0101Q • ,.•. , •••••••• , •••••
reinadores, diaria, 5$000 '"' ...•....•_•..•••• ,

.

.·. 4':18011100
ss :!100!000
25:550$000
20:!a40$'000
187:600,000

•

•

,.,r.:

·t .'ANNAll8

~M\J'·

SENADO

J)Q

'

•Diga~se: .
1 patrão-mór:
. iO~d.eD.ado .·
.. _
.•.... ~ ..........•.............
Gratifieacão . . ... o. oo, .....• oo,o oooo.o oooooo•

4:800$000
2:400$()00
1:200${)00

10 paf.rões :
Ordellado ~ .. . ........ : ...... _..............._... .
Gratificnf)ão
o
.
*
• '
'
o o. o o

0

o o I

o O O o o o I

O

o o o o I

-(

3:600$000
1 : 800$0'0'0

o o O o o o o

.s :4.00$00·0
7 · .machinistas:

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

3:600~000

Gratificação·
·.-. . . .' ~.~ ........
--. -......· .... ;........
.
.
.
.. ' '
.
'

'

1:800$000

'

'

. 5 : 4100$01)0

7 fogui1tas:
,•

''

'Ordenado . -~- ...... •-• ...
9;ratificacão ~ .....

.

\'

.

oao

I

•

I

••

o . . . . .· I

1• • . • • • • :._ • • • • • -• •: . . . . .

~

I

....... I

••.

2:900$000

1 :040$000

• • • • _. ·._. ·: • •

o

4:000$000
. ·,
'

. ' .o
'

. ,,

48 remadores : •
.,

.,

I•

,

.

,

Ordena-do. . . · ,..• ~- ... _;·.- ..
Gra~i_f.~~a:cAo.
'

~

L,. o

-~···

:.

··-~ ·.. ·._~

,

..

.. ·... ~.•......... '..

._ ... ·:-·. _., ................ ,.... •_;• ..

'>-,

:•

2 : 1)8o()$000
i:040SOOO

3:120$000

'" ' ' ~ ' :! '

.

'N. 2
:' . JJ;clua"sc :~a· tabella 1•,: ~o quadro ·dos funccionarlos da .
Int.endencia da Guerra,. o encarregado•: da escripturaoão · da
.Uaruja, com o ordenado de 2: 400$ e a. gratificaníio de .1 : 2008o
'vencimenloOS annul\es. de 3 :600$, e diminua-se •um remador.
)'eduzidci onumero dos dfaristas remadores a 47 e .a verba da
• l'espeótiva dirriinuida' de .1 :825$000, '.. sfim · dii;eho, erítretànto.'
para o re.ferido encn!'l'cgadoo ·ao angmento Pl'O\'ionroi9 rorendo
pela pre~ente lei.-.
'

'•'

'

I .

'

•

('

'~

• ' j.

·. Aecrescente-se ao pessoal da· Inteh'dencia da Guerra, o seguinte:
,
.
· · i ,..,
1 encarregado da garage ·. e. cocheira, diaria, .
11$Jf>OO
4:015$000
9 chauf(euro~, diaria, 9$000 o..... oo........ . 29:5658000
·5 cocheiro~. diaria, ·9$000 . ooo. ,·o o... oo. o. ooo 16:425$000
H. ·ainrlantflso diaria, 7$000 .. o...... ;;. o...... 35 :770•$•000
o

'

.

,·

0

o o o o o' o o o o o o o o o o o o o o o o,o o o o o

'

TOt-al

I

o • o o·. , • o •• • • • • . • • o • • • • • • • • • •

·ss :775$ooo·
I,

I
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. Deduza-se da verba 14' "Material - ConsignaÇão - Di;versas despesas e sub-consignacão - Transporte de tropas.
etc., a importancia de 85 :775,000 destinada ao pessoal da
garage e cocheira.

N. 5
. · Na consignacão para a Usina Electrica tia D., diga-se:
G:0001000

i electricista chefe
1 ajudante de electricista ........ o o
-00

00

00

•

•

00.

00

..

•

•

•

•

•

..

•

• • • • • • • o • o.

Dia rias a cada um dos dous aprendizes

o ••••••• :

50(}1000

UOOO

No 6

FaLrica de •Cartuchos e ;\rte-raclos de Guerra:
· Em vez de contra-mestre de electricidade
diga-se::
. ·chefe de gabinete de electricidade
o

N. 7

•

Na rubrica 2<• - Estado i\l!aior do Exercito - Pessoal:
Em vez de 5, diga-se "10 serventes, incluídos nesse 'numero os actuaes cxtranumcrarios, com. os. mesmos di.reitos e
vantagens dos effecl.ivos e não podendo mais ser'" admittidos
novos extranumerarios, ·sendo consequentemente augmentada
a verba respectiva do quanturn necessario para occorrer ao
respectivo pagamento.
·
No 8

Verba 3' -Justiça Militar:
Subst.itua-se pelo seguinte:
. · Para vagamento ·dos tres auxiliares de auditor de guerra
cujos cargos não serão prohenchidos á mooida que forem vagando, á raz_ão do, 15 :000$ annuaes a cada um, 45 :000$000
o

No 9
§ 6" -

Arsenaes. Int.endencia e :b,orLalezas:
Augmcnte-se de mais H 7:000.$ annuaos a do tacão do
Arsenal de Guerl'll do Rio de Janeiro, afim de ser reorganizado
o quadro rios t:ospe~tivos funccion~rios civis {le. sua administraoão na segumte fórma: um choie de secretaria (actual secJ•etario), tr~~ .chefes ~e seccão, .seis pri.~eiros 'officiaes, seis
segundos oi'!JCtaes, qumze teree~ros· offlcmes, um· ~gente de
compras, tres apontad<!res, um aJudant~ deste, um fwl do almoxarifado, tre~ port.en·os, quatro cont.muos, dons guardas de
ilepositos e um feitor do serviço geral. os quaes perceberão
os vencimentos constantes da tabella anuexa e gozarão do que
faculta a disposição contida no n. 3, da observação 3', da
tabclla anne:;:a ao decreto n. 240, de 13 de dezembro de 1894.

---- -·
Quadro actual

-

;

,.

Categorias

-·····----·

-

Quadro proposto
.

-

\
Vencimento Quantidades Vencimento Vencimento
Quantidades Vencimento
annual ·
mensal
mensal
annual

- .

-

..

I

-~~

;

Secretario ..•.......•...............
Chefes de secção ...•...............
Primeiros ofliciaes ••••..•.••.•.••..
Segundos ofliciaes ..•.•.•...• : •...•.
Terceiros ofliciaes ...••••..•· .... " .••
Quartos officiaes .•..•.•• ;· •••••.•.••
Agente de compras ••..••...•..•..•.
i\pon~dores .....•.•...............
Ajudante ... : ..................... ;
Fiel do almoxarifado .........•.•..•
Porteiros •.............. , .•.........
Continuas ....•..•. • .•.............
Guardas .......•.............•.....
Feitor ..•..................•...•....

\

1
3
2
2
4
19
1
'3
1
1
3
4
2 I
1

600$000
500$000
450$000
400$000
300$000
250$000
450$000
400$000
300$000
200$000
300$000
225SOOO
- 200$000
. 250$000

7:200$000
18:000$000
10:800$000
9:600$000
14:400$000
57:000$000
5:400$000
14:400$000
3:600$000
2:400$000
10:800$000
10:800$000
. 4:800$000
3:000$000

-

1
3
6
6
15
1
3
1
1
3
4
2
1

'

'

900$000
800$000
700$000
600$QOO
45ü$000

10:800$000 Actual secretario.
28:800$000
50:400$000
43:200$000
81:000$000

700$000
500$000
400$000
300$000
400$000
300$000
300$000
350$000

8:400$000
18:000$000
4:800$000
3:600$000
14:400$000
14:400$000
7:200$000
4:200$000

.

'

\

47

•

-

172:200$000
-

47

-

Compàração

ActuaL ........ :·. ............................ ·..
Proposta ......•...... ~ .•.......... ·............ .

172:000$000
289:200$000

Differença annual .....•.•. - .........•.•.........

117:000$000 .

.o

.

...

'

Sala das sessões, 11 de maio de 1922.-/rineu
Machado.
.
:~~
c;o ~· ":'
, _'H,-· ,_ ~ r,._ r>";l.Q. - ?.?? ~ · _
,

•

289:200$000
,

'

.

-

-

N. 10
•

Accrescímte-se na rubrica a• --' Justlca .Militar ...;.. suh.:.
rubrica - Diversas - a quantia de 4:000$,·:para·:o pagamonto do telephono destinado aos Ministros do Supremo Trib.unal Militar que o· não tiverem.
· ·
·' ·
..._

N. H

" . :Verba 4• ~ ~~~truccão Militar - Collegio Militar do Rio
de Janeiro.
·
.
·
Para pagamento até 31 de maio do anno corrente, aos
funccionarios civis da percentagem concedida pela .lei n. 3,9go,
.de 2 ·de janeiro de 1920, 47:947$200.
· . '·
.,

'

N •.12

!

· :~; . Yerba 4• - inst1·uccão Militai: - Diyersas Y&\lf.llreDs,
" .. Onde se ctiz:
"Para pagamento de yencimentos de professores,
de aooôrdo com o art. 20 desta lei, a partir .~1) .i. de julho de .1922,
367
:200$000":
.
'
.
.
.
.
.·.
· - · Diga-se :
·
I

, .' , •

1 1 '

0

,'

0

, ; Ó

,

,

,

-

-

'

,

1 I

'

1 ,

' "Para~o pagamento de venc~entoa ~e professoras,
. de accôrdo com o 'art. 20 desta le1, a parhr ~e i: de Ju- '
···' lho de :l922 · 367 :200$000".• · ·
·

·

'

,

O

A

'

O

~

·N. 14

"A' verba - Instrucção Militar - Escola de Aviaoio
Militar : Na sub-conaignac~o -:-. Vantagens do porteiro, oonti;nuos,: ·etc.,. :accresoente•se· tn·(tne: .,. . :·
.•
· .. ''Augrncntad:.~. 'ue. G:'200$ . para: diari:i&. de alimentacãu, a
pax•tir de 1 de junho do anno corrente, á. razão de 21500, para
o porteiro o· continuo .. e :os sàrvllntes da referida. esoota, eam
prejuízo ~as dive~sas :vantagens constantes da presente 'lei,"
'

• '

' •

1 • • .'

'

'

T

•

· '•

,

• t

·

1

•

N•. .:1.5

.. (Instruqçã() llfilitar)

Le~Les : c. professox·os . em dispoÚibilidade,
mais 1.72.:800.$000..
.. . ' . .
.

· · ·• 1

por decreto,

N., i6

· A' verbo. 6' :
· Os escreventes da Fabrica · de Cartuchos :a Artefactos
de Guerra passam 1.1 tor a denomino.cão de .quartos offieiaes,
teit~ ~ neoessaria ~enda Aa 4lJ:lell~ ri)Speotiva., ..

AiliNAEB DO SENADO

-.~

,N •. 17

Guert•a - Em pessoal:
Onde se diz : ·
15 e;screventes, a 1:800$...................... 27 :000$0QO
Diga-~e 16 quarto~ oi'i'iciaes:
Ordenado . .. .... · .... ~ .. ; ..... .
Gratifioaaüu
......... ; : ....... .
'

N. lS

'

. :-;a Lalwlla 7' -· Serviço de :::iaúde - fal)a-se a seguinte
correc{ião e addendo:
·
I. cocheiro, sem dil•eito ao . augmento provisol'io estabelecido 11esta lei:
· . .
.
.
·
.
Ordenado . . .......•....... ·.............. , . . 1 :923,333
Gr a li ficaçij'o . .. • · .. .. .. .' .......... ; . .. :
966f66~
' 2 :899.999,
N. 19-20 '

~a verba ')' - Servi~,;o de Sa~de - e rsspectiva subt·u!Jriea -.- Deposito do Material Sanitario, onde se lê: dous

. t

encaixotadoJ•es a 1:440$ de ordenado e 720' de gratificação,
cada um, diga-se: 2:400$ .de ordenado e i :200$ de graiifica!)ão.cada um •. ~~lal_7:206$~00,."sem.dire.Hó,.porém, a qualquet• o:utra graLlflCaçao proVlSOl'lU ou vantagem concedida por
esta lei em outro dispositivoJ>.
'
N. 21
. ·: Desta.que-se. a impot'lancia de 38 ;qOO~ da ye1•ba. i,•, consigiJação "Instruccão Militar", n. 11, pa1•a mcluir na verba 4",
consignação "Diversas vantagens", afim de. occorr.er ao pagamento. dos vencimentos annuaes odos quatro confCII'encistas
civis que, dc .. accõrdo com o rcgulan1ento, exercem o magisl:e~io .permanenlc as escolas de ,intendeneia .. ' ·.

N. 22
Acl\l'e~cenle-so ao n. · 11 do àr·L. 43 da l)l'oposi(iãO n. I, de
l922, "c bom u:;sim a ·fazer a melhQl'ia. da refol'ma do i" sar~ ·
gcnto rcl'ol'UJUdo, Li o Exercito J eronymo Fernandes de Carvalho, do accôrdo com a lei n. 2. 29!), do 13 de dezembro de
HHO, sem direito a nenhuma vantagem atrazada.
·

.·

N. 23

ao u. H l.iu al'L. 43 da IJi•oposioão' n. I:

.\ct:roseunLIJ-~e

"E" JgualmenLo ntüorizadu a conceder melllol'ia de reforma
ao capitão l'cformado do Exercito, Jorge Joaquim da Cunha,
considol'ando-o promovido pm: actos de bravura ao postO; dQ
•

3
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1922

DE

1° tenente em 17 de nÕvembro de 1894, sem direito, entretanto, a qualquet· difl'et•ença de vencimentoti atrazados, só
podendo. gosar elos benoficio's futuros da nova z:eforma." .
N. 24

Ao art. 48,_ accrescenle-~e in-{ini:
· ·. · Sendo que para os officiaes de igual posto do Corpo de
· l:iaude. do Exercito, .a exigencia será de. 35 annos. ·
N. 25

·•

· O art. 5.1 ·da· proposição, substitua-se. pelo seguinte:
·ArL. 54. Fica o Governo autorizado a abrir o credito necessario até 600 :000$ .para attonder ao pagamento dos officiaes beneficiados pelo art. 45 da lei n. 4 .242, de 5 de janeiro

'de1921.

. . .

.:.·,.

N. 26 ·.

Substituam-se as actuaes tabellas de vencimentos · annuaes dos empregados das portarias . dos departamentos do
. Ministerio da Guerra, .abaixo indicados, pela seguinte, constituindo 2/3 o ordenado e 1/3 a gratificação:

. ...

'-·

..

'

,·

Depa1•tamento do Pessoal da Guerra
~· ,'

Porteiro .
Continuo .
Servente.
'

'

··c.··~···················:··
o

0

o o

0

0

0

• I<

0

I

o o o

•

0

0

0

o o

0

0

o o o 'o

o o o o o o o o

0

d_e ?denti(icaçilo da Guerra
.
.
.
'

• • • o • • • • • • • • ,o· • • • • • o o • • • • • o o • • o ~···

Departam,ent~.

Porteiro. , , ..

6:6001000
4:2001000
3:000IOOQ

,., ,i,

Gabin~te

.

seiVente ·. , .
',•

1

o·······~~····:·:·····~·
',

.'

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

•

,,

3:000$000

Central

o •••••••••••••• I o •• o • o • I

o o o o •••

.:.cont~riuo,, ~·.............~~--~~-~., ... :.~: .............. ~
.. Scrv'ent.e
••
~ o•o
o!. o • o
"
. . . . . • • o o ; ~ • • : o • o •. • •...
I

. I

I

•

I

•

I

'

6:6008000
4':200$000
~:000$0~

. •. ; ,. ..

'

Directoria de Engenharia

Porteiro . , ...

Continuo.. .
.Servente .

o
o

I

• • ,.

o •• o o • • • • • o • • • • • o. o • • • • • • •

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

o.~.·

• • • • ·o • ••••••

~o

• ·o • • ·.·o • • •

Mat~rial

D'i1·ectoria do

•I•;

Bellico

Porteiro . , ...
~
~
Contin110 . . . .. o. o. o............ o.·~·· ..•• ~ ... .
Servente .. . . . .. ~
~
~~
·•J
I

S. -

I
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Ns. 27 e 28

Onde con-êior:

ArL.
ciOs offioiaos honot·arios e .os de 2' linha, que
._ se!'vcm ern commissão permanente militar no .J'tlinisLerio da
Guerra, quando contarem mais de 20 annos de !lerviço•miJiLar,
sendo 10 annos nesse ministerio c lambem tiverem tempo de
serviço como arregiment,udos no Exercit.o o serviçoo do campanha, serão. conservados·· nos cargos que occupam ou em ou.,
. tras commissões jderit.icl!,s, c de vencimentos não inferiores
"aos_·do seu' posto.»
··
··
.N. 20 ..
...
Onde convier:
.-\rl.
Os i'unecionarios da · Dir•ectoria de Saude da
Gll\erra, com graduações inferiores. aos da ·Contabilidade pas. saih ..ler as mesmas condições que os de. igual categoria da
dita Contabilidade sem que dahi resulte o direito a. quaesquer
vantagens pecuniarias novas ou de qualquer : differenca ·-de
verieinientos· . · · ·
'
N. 30

. . OI)de convier:
·· • • ~ .Árt.
~os ci rico officiaes de. i • .clas~e que Ôra .fazem
o serviço de escripta da Fabrica de. Cartuchos e Artefactos· de
Guerra, · sm•ão aproveitados como escreventes, fazendo:..sc a
reducção no .quadro doS~ auxiliares e aprendizes de i" classe
dt! 47 para' 42, -a jU:izo ·da administração, ficando o Governo
autorizado a ahrir. os creditas neccssarios.
N. Jt.

.' '

'

·Ot1de convier:
. .Árt.. Pica o Governo autorizado .a pagar aos· docentes
civis dos institutos militares do cns.ino, obrigados ao uso de
unirorrnc pelo det•.reto n. i-11.58.i, de 30 de dezembro de. 1920,
a gra1.ifical,!ãb mensal .de ·200$, a 'titulo de renresentacii.o, a
comc~ar de 1 de junho do corrente anno.
. .....

...

','

.•

.

N •. 32

' " Oni:le convier:

· · · ·· ·
Al't.. F'icam conced,idas duas ..c· meia ct,apa~ uus sargenLo8 asy!aclos 110 Asylo dos Invalidas da Palria.

N. 33
Onde convier:
Ar!.. . Fica -~elevada a pi·escrtp,cão em que tenha incorJ'ido o ínajor !'dormado do Exercito ,Tustiniano :b'austo rlc
· .Araujo,'· relativamente ao tempo 'de ~erviço que prestou nas
' '

'

.
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fileir~;'> da Guarda Nacional, nu Estado de i\latlo Grosso. por
occas!llo da gnm·rn contra o governo do PB.l·agu:t~·.
·
I

Onde convier:
Arl.. ,Q.s officiacs supel'ior•es c .gencraes, rlo Exercilo e
da Arm:Hia, s~j-am ·errcctivos ou graduados, qntl conl.are111 mui;;.
de ltll :um os ele serviço~,. terão, deooc a data ·desta lei e atü o
fim do cor•Ninl.e e:xercicio, dit'cilo :í reforma volnntarin' ou
conlpulc;oria, com lodos os vencimentos inlegraes elo posto irnmedialo ao das suas effccl.ividades on graduações.
Igual direito terão, no mesmo periodo de tempo os officiaes em iclent.icas condir:ões de postos e gracluaçües, c de ·
t.empo de servi.co, que llajam sido reformados no cor'rente
anno, por incapaci·dade physica ou compulsoriamente.
: ! ' '

N. 35

I "

'' .

Ond& convier :
•
Art. .:o pess~al do :quadro cla''conLalÍilidad~· da. Gu.erra·
pcroebi:n'á os vencimentos de accõrdo com suas g1•aduarões
militares pela verba s• do orçamento, como se procede quaudo serve nas Caixas militares· ,fazendo-se o necessario supprimento nesta verba e a suppressão da. parte cor~espo(l(iente
da vor·hn t• do .mesmo
orçamento
da ·.'IGuetTa
•
. • ::
•·. .
' .
,··
'
. · ;;• .. :
.:o." ••

.

,.
'

c:'

Onde convier : ,
:···
Art.
Os vencimentos dos promotores de 2• enlrancia
da Justiça Militar, tanto os dos .que servem no. Marinha como
os dos que servenLno Exercito,. com exercício na 6• cir"' cumscr'ipção, pa:ssam a ser de Hí contos de réis annuaes, e os
dos promotores de -i• entrancia, com exercício ·nas restantes
r.ircumscr;ipçõe,s· militares serão de 10•:·800$, annuacs, ·sendo
dous terços de ordenado, .e um terço de gratificação, augmcntados de 21:600$. e de 39 :600•$ •. as respectivas consignaçõos. ·
. O procurado!' geral junto ao Supremo Tribunal Militar,
será · conservado nesse · cargq em quanto bem servir e ·perceberá,· como o procurador .geral da Justiça •Local' do Districto
Federal; os vencimentos· annuaes de· 42:000$, 'sendo dous ter.:.
oos de 'ol'denado c um ter(lo de gratificação, feita a rteMssaria
emenda na tabclla 3', - Justiça Militar,·
· · ·
N; 37
" '
Onde convier:
· Ar!.· · Fica t1xtensivo aos officiaes do 'Excrc~Lo, 'Marinha', Policia ~ Bombeiros da Capital .Federal, reformados comptilsorinri1enfe. ou por. incapacidade physica, e que tiverem
prestado serviços ;-m Canudos, no Acre, na Capital F~dernl.o
Jiog Estados do RIO, R. Paulo, Paraná, Santa tCathur•m:~, Rlü
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Grand9 do Sul o ~rat~o Grosso, durante os movimentos revo ..
lucionarios de 1B(J2 ~ 1805, om defe:;a da ordem legal, o soldo
ela tahella A da lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 1910.
N. 38
Onde convier:
Art; . Na e::-;:ecucão do art. 2~ cta lei n. 716, de 13 de
dezembro de 1voo, serão observadas as disposições. do · decreto n. 13.882, .de 19 de dezembro de 1919, procedendo-se
desde· logo \Í .·t•evisão dos actos que. não tenham obedecido. ás
regras consas-Ndas nesse decreto. c no l\I't. s• da lei de. 1850,.
sem. aue. dahi advonhap1 quaesquér. ,vantagens pecuniarias
·
atrazadas. .
, 'I

''

N. 39

..

·

.

'

·'

Onde convier:
,.
' Art.
Sem direito a vantagens pecuniarias atrazadas.,
dew ser contado pelo dobro, a todos os offic iaes e praças que
e~tiveram promptos no· ~erviço, o periodo decorrido entre 30
da outubro de 1917 e ·H de'novembro·de i918. · ·
.

.''r· •'

':I

<~.

.:.· ,
: , .

..

"N'
.. io

,.;,'

'

. '

·· Onde · convier: : · :' · ·
··
.·.
.
'
' 1 :··
' '
•
'
'
. '
. Art.
Aos officiaes, sub-otriclaes,_ inferiores e praças
do Exerci to, Ar~r.ada, Policia Militar e Corpo de Bombeiros do
Districto Federal, com mais d'B (15) quinze annos ininterruptas de serviço nessas corporacões, será computado, só~ente
para os effeitos de reforma, qualquer tempo de·· servloo · feder~!. que tenl~i\m pl;'~~ia4o.
.
..
·, ·
.
'
~·
i;
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Qnde convier: . ·. ..
:. . .
··.·. ··
· Art .... ;·Os vencimentos annuaes dos 'àuditoreis, :ilâ ·to;· no'
Pal'á; ·2', no Maran~ãoi 4', em Pernambuco;• 5'; na Bahia; ?'•::
em· Minas. Gel'aes1 e: 81, em S·. ·Paulo;'· Circumscripcêles de Jus-·
tica Militar, .são ·,fixados. em 21 :000$, constituindo::-213 ordenado e .113 groLificaoão. ra :os dos auditores-. da. 3', .no·•Ceará; 9•,
no: Paràl1lá ·ll 1.2',•:em: 1\latto Grosso, . são fixados em JS :0001,
~endo ~lll. para .ordenll!do e 113. para graUficacão,. ficando;: as~~
~im, ausmentadas, de 48:000$ as dotacões-para pagamentor·doa
auditores nos Estados:: · i
•
• •. : ·:
• : · · .. '.
N.··42;
Onde convier:
.1\rt., : O$ auctitores de .Guerra .da .Capital . Federal (6'
otroumsctiipcão) c do fiio','Grundo. dtj Sul· (10' e il~ circum~
scripcões Judiciarias militares) •.. lerão os .. renCiimcntos d,e;:
30 qontos annuaes. ctous terços cons~ituindo o ordenado. El um
terQQ a ~r\\tif!caç~o, ~ican4o. elev~da
•:de 81 ' c~ntos
,_ ..
. · a. verba .
'·'

'

'
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destinada ao pagamento dos quatro auditores em exercício e
dos dous em disponibilidade nesta capital, e dos dous em
exercício e de- um em disponibilidade no Rio Grande do Sul,
cessando da data desta lei em liiante e para os· futuramente
norpeados a eq\liparação ao$ ~ujzes aos Feitos da Faz.enda. Munlcllpal, .estabelecida no § 2" 110 art. 6 !l ,§ t•, n. ~. do ar.t •. 7",
da.lei n. 29, de ,30 de de~embro de 1891.
·

.

·. ''

''

N. 43

Onde convier:
Art. Da fé de officio dos .officiaes que frequentaram
em 1921 a Esool11 de Aperfeiçoamento dos Officlaes do Exercito e que foram altingidos pelo.§ 10 do art. 17, será
supm·imj(la a nota «~em aproveitamento), fazendo-se constar.
na !é de offioio. as média,~. ~1\ .. ~~.Ja reSJ.lec~iv~~o QOn~a (le anno e
dos Sl14oa obtidos .r1o$ eJÇ!Imes, • .
.•
•'o I

· N. 44

',

Onde convier:
Art.
Aos civis que fo!'am commis&lonados em postos
militares na Missão Medica que ·o Brasil enviou á Franca
durante · a grande guerra, se·rá comQutado, nos cargos . que
actualmente exerçam e como de guerra, o ·tempo tle ·serviço
que. .tiveJ;'eiU Prfl&ta<tll :JI~toQuE!IIIIo
Qommill~li.o.
..
• .
.
"•J

')

~

'

'i • •

•

· Onde convier:
Art~ · E' relevadá ri. Zellnda Kelly de Al~ncar ArafiJll;l;'
vi uva do coronel de infantaria do Exercito Tristão Sucuptra
de Alencar Araripe; fallecido por ferimentos em combate em
Canudos, da prescripção em 'qua ·Incorreu para receber a differenca que lhe era devida a titulo de pensão desse mesmo
official, não tendo sido paga por ter prescripto ao· tempo em

Q\lQ,, ..''·Ih'\
' .,
. • '\<."

.,•:

flli
. rt~colll:le~;ilio
o
"' ...
,
. '..
.'

'

..'· '•

·.·.\.:, ·· ·,

' , ' ,•.

•

; . ' ':'

•'

' "'.

re~pe~:Uvo
.ll~reltQ.
...
. .
'
'

'

.

: ...

.

N. '6 ·
\

·.· .. . Olldll'· .co,wfe~ ;..

',•; ' .

..

.·

·• :

'

: I,.

. . . , · .. ·

· ~ · Art.:'"-' Cont!Ímam· •d,ispensados de:· concurso 'Para provi;.
menta· nos·:oargos. de. pt•of(lasores adjuntos ·r:~os Qollegios Mi.,;.
lil.ares, de accOrdo com o decl'elo .n; ·.3. 556, de novembro. de
1918, e para ~o:-~2rem das regalias e vantagens nelle concedidas aos demais docentes ps mll~fres de musica dos mesmos collcgios que exerçam as . funccões de seus cargos ha I)lais
de cinco annes.
..·..
;:.
'

N. · 47
,

'

'

-

'

'

"I

,.

011cl.e .çonvl e!';
AT't.
Fica relevada a preserlpQltCl cm que incnrreu o
direito do oapitii~ Luiz Tr''!lmanti pnrn pleitear pernnte os
poderes Executivo nu Jnd,oiario · contagem de anLJguidado a
que se Julga com direito.
·
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N. 48

.Onde convier :
... Art. . "Os .vencimentos do mestre em disponibilidade. da
extinota escola de artifi"ces do Arsenal de ·Guerra do · Rio
de Janeiro Paulino Francisco Paes -Barreto, ficam equiparados aos dos mestres do Collegio Militar, a partir de :1918,
ficando o Poder Executivo autorizado a 'lbrir os credites necessarios.,
N. 49

. Onde .convie!' :
·. Art.
Os· actuaes alumnos da Escola Militar, aos quaes
faltem· apenas duas cadeiras theoricas do 2• anuo e· a· respe.:
ctiva pratica, serão admit ti dos como ouvintes nas auJas do
3", ao exame de cujas cadeiras serão submettidos, ~i tiverem
sido approvados nas matarias, que lhes faltarem para completar o 2• anno, em exames que prestarão no fim do setimo período.
· ··•
'
'I

·N.'5o

;
<,

: ,'''

"

'

.Onde convier:
.. ·
Art.
E' relevada D; Maria 1gnâciO: Ferreira· da Rocha,
. viuva do capitl'io do Exercito José Agostinho Salomão da Rocha, fallecido em combate em Canudos, da prescripçlio em
aue incorreu para receber a differença de que lhe era devi'-"
do a titulo de pensão desse mesmo offlcial, não tendo sido
paga por ter prescriP,to ao tempo em que lhe foi reconhecii:lo:
o. ''I·
respectivo
diretto.
·: · ·
··
·
•
'
'
·.
'
•
I

.,.
,·,

.

'

' ' .

K. 5t
·'

Onde .convier: .
.
.:
· ·· ·
"
Art. Fica o Governo' autorizado a maíidar'pagar·li D: Marià
Luiza Vianna de Souza, viuva do auditor de guerra do antigo
6" districto militar, Braz Florentino Henriques de Souza, a differença que for verificada entre os vencimentos que foram
pagos ao mesmo auditor e os que lhe competiam, em virtude .
do art. 2• da lei n. :·82:1, de 27 de dezembro de 1901; e artigo u; rubrica s• da lei n. 3.089, de 8 de janeiro de 1916,
abrindo · os necessarios · creditas.
' ' .·
· · K. &2

Onde convier:
Art. Os netos dos officiaes, effectivos, reformados e honorarios 'do Exercito, Armada e classes annexas, com serviço
na campanha contra o goyerno do ParaguO:y, terão direito· á
·gratuidade quando .iá matriculados nos collegios militares. Os
que ainda não o· estiverem, mas a favor dos quaes já existir
requerimento de matricula e prestado exame de admissão no
qual hajam sido approvados, terão tambem direito li mesma
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sratuidade, independente de novos exames, de nova classificaciio e~de outras formalidades.
· ·
·
~ •. ·53

Onde convier:
·:Art.
Os vencimentos dos porteiros, a,ludantes de por~
teíros, contínuos e serventes ela Secretaria de Estado da Guerra,
Gabinete do Ministro," Estaclo~M:aior do Exercito. Directoria
Geral de ContabilidPde da Guerra, Intendencia da Guerra e Directoria de Saude ficam· equiparados aos dos empregados de
identicas categorias do Ministerio da Viação e Obras Publicas,
fazendo-se as necessarias alteracões nas respectivas verbas.
N.·54

Onde .~Ónvler: .

'
Ar~.;· · ~·:fica 'rel.ey~do da pr~scrípr;Ao. em Q,ue porven~ra
tenha mcorr1do· o· d1re1to do ma,Jor de cavallar1a do Exerc1to
JoAo"Torres Cruz; para pleitear perante os poderes Executivo
ou Judiciari-a' a' contal!'em de antiguidade a que se julga com
direito. · ··.
, · . ••
·
·
'

' :1

N. 51í

Onde convier:
cArt.
Fica o Poder )J],::acutivo autorizado a mandar
até o fim do corrente exercicio empossar os otticiaes da
Guarda Nacional, que, tendo pago os emolumentos das suas
patentes,. 'deixaram, entretanto, de o fazer no prazo legal.,
'

'•·.

,

,'

'•

,,.

,:_·•·

.'

'

, I'

...

.

.

Onde convier:
Art..
Tendo o Laboratorio Chimico Pharmaceutica Militar sido equiparado ao Hospit,a.l Central do Exercito pelo artigo 60,,da l'ei n.. 3.454, de 6 do .ianeiro de 19f8 e este ultimo
á D.irectoria de'' Contabilidade da GuCJrra. quanto ás disposiÇões constantes 'dos arts. 6•, t8. 20. 24, 27. 28. 34 e 35,
do regulamento· ôesta ultima. repartiçA:o, •achando-se, pois,
equiparadas· nas vantiu<"êns· elll.lmeradas nos citados ·artiii'OS,
essas tres repartições ficam Para todos os effeif.os igualadas
as vantagens do pessoal t.itulado dos dons prirnairos estnhall'ciml'rto~ ás dM funccionarios da DirMtr.ria de Contabilidade da Guerra. nos termos que se seguem: o secretario· (antigo escripturario) .e o,.n~ente despachante do laboratorio aos
chefes da,s sub~.dir~ctorias da contabilidade da Guerra, maninnladore~ ·de .1• classe, archhd~tti e escrevente de t' classe do
laboratorio,. aos primeiro~ officines da Cont.abilidade; escrevente~ e manipulndnros de .2•· classe <lo lahnratorio aos sc~rundos offici:ies da Contabilidade: manipuladores de 3• cla;;;;e
do labqrntorio no8, terceiros orficines da mesma Directoria
de Cont.abiliclndc. da Guerra,. abrindo o Governo creditas para
o ~P.u immediato rumprimento e fiel observancia, cnso a des-
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peza resultante. ;desta diS!l!>Sição ., não fOI.', ,POf · 11\l~lql;lQI;' mo• •.
tivo, incluída na tabella orçamen~ari~, ·.. : . . > • .
•
.•
N·,,·57

Onde convier:
Art. Fica o Governo autorizado a nomeai;' instructores
militaJJes de linhas do tiro e de escolas,. aos"officiaes da 2• li., ·
nha ·que. tenham. o curso regulamentar e nàlle hajam demonstrado zelo .e . competencia.
.. : , .·. · ·
· ··
''

'

'

,,.

'

'

l

.

N, 58

Onde convier:
Art. Fica o Pod~·r Executivo autorizado: 1•, a conceder
prorogação, até 31 de dezembro de 1923, do prazo estabeleciclo
para que os officiaes da Guarda Nacional possam s~ t.ran~fe
ridas rpara a 2' linha, .. mas·. tão· eóinente. ~epois de pres~ado o
respectivo axamfl; da proyada ·li sua idon~idad~.:moral,. e aa•.
sim .rigorosamente sahsfe1 tas.· toda• .as ax1gencu1,~ regulamel!tarcs; ·2•; a restabelecer aa E~Qolaa de .\lreparaçll.o ·doa Qffl.,
ciaes da Guarda Nacional para à. 2• linha, sendo as respecti.va$ ,
rlc;;pezas auxiliadas pelo ministerio por conta da sub-ruhrica
- Dit•ersos serviços, da rubrica .S' - Soldos e gratificações
cios officiaes.
·
.

...

··::

•','

..

..
...
' .On.de
coilVier:
.. :: ..
.•.·: :,;•. ...' .: ' J•oi. ' '' •, , . , •.'
· •··
· '•• • '· · ' • '
Art:,. >·Serão considerados de guerra ..os servlQos prestado~
pelos empregadas da Estrada de Ferro Central do Brasil, que,
no período "da revolta de f893. a j894, tenham recebido vencimentos dobrados em virtude de serviços extraordinarios ,. ·
.

' ·' '·~

.

'

,. .

'

'
.l'(.

· ·"'nd~ .eonvl~r·; .
·~

(''

•

· · Art.

I

'•

;

'.

'

.

·

.

·
,,

. :':. ''
,

. ,

·,

.

.'

,

Os ~erv!Qos do pessOal do' Exercito, da Marinha,

ria- Poli aia Milit~r on. Civil, 1!. das eociedndea' de Tiro _de Guarr~~o ·
em .t 91.0, por oçc)lsião das revoltas cla> esquadra. ~ .. do Bat.albãQ
Naval,. :~íl.o con61derados de lfUI!rra, para to!ioe os efteitos,
,.: . ',•,
' .
. :; : '
.
..
N. 8~ ·
.,. .
í'
I''.
'
! .
·.. ·Onda·· convier= · ·.
., .
: , ;,
· Út.. E' fa~ultaÍ1o .ao ·~o der Executivo, cof)t áudleneiB '
(l nccOrdo. do ESll\dO Matar do Exercito. dispen$D.r do exame'
de. c0mm~ndo de .que tratam as leis vi!l'en!es piira eerem
consirtcrndos offlcfaes de 2' linha do Exercito os ofrfcfaes
superiores da. e;tt.!ncf,ll G\larda Nacional, {te comprovada mo-:
ralidnne. qu~ .excrcere'm pro. fissfio .int.ellectual 1ha mais de:
dnz annoR, t lV~rem cursndo por lr.e~ nnnos, pelo menos, a·
Escola Militar ti~ nnttS'n. COrt!l, tomnntlo parLe· n11s. m1.1nobrns ..
~

'

''·

CIO

'
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annuacs; dependendo,· porém, o seu aproveitamento para
commissõcs do posto, do estagio de seis mezes a um anno
em um dos corpos da guarnição e do attestaçlo de idoneidade, a que fizerem jús, do respectivo commandante.
'·

N. 63

Onde convier: .
Cont!Iiúa em vigor. o arL 43 da lei n, ,4.242, da.
· Art.
5.de j~neiro de if\2!, qujo dispositivo· deve ser execu.tudÓ na·
v•~renc1a da- prcsenf.e 1e1, fazencjo o poder cQmpetente a reqpectJva nomeacão;·a ·qual fica assegurada para.' todos ps effeitos ·
a oontar. da ~ata das nomeações ideQtiC!IS d~ que tra~n,.o cte~
creto IegJslatJvo n. 3. 589, de 4 de' dezembro de 1-918. .
N: 64

. Onde convier:
ArL Aos offlciaes do··ExeÍ'clto que serviral)'l :nas· Po-:
llcias _Mílitarcs ·noS' annos de 1915 e '1916, s·erá pago o soltio,
que deixar!lm de· reoebl)r, ·d~ s\la~ putentc~. o,brindo' para_esse fim ó Poder
~ecutivo: os· cre\:liti;ls I\CCessarios. · .
.
'
. . .' .
·..· N. '.65..,
'.
~

.·:·

Onde convrer:
Art.
O Governo é autoriz!(do a adquirir até 5. OOU
e."emplares da 3• edição do ·livro «<nstrucções detalhada~
sobre o Alistamento e Sorteio Militar~. de autoria do capitão
Nathaliel Ribeiro Neves, ao custo de 5$ o volUme ·e coricedt)rlhQ, c~{l'!R. l)spml!IO... Uql: premio-.P~)o .p;üri~.tioo •.traballlQ· publtCll~O~ ~ando.:·abe~,~Q~ os -~esgect~vos. Ol'el;htoa.- .
· · .... :
'· l

;,1·;

•',:'',
'

··,

'

:

·,I

.

,· J

'

,.

~6
.. '

l'f..

Ond'e convier: . ' '· · ~ ~··
Art. Os. vencimentos do apontador e dos guardas da Fabrica de Cartuchos ficam equiparados aos correspondentes do
t\rsennl de Guerra do Rio de J únelro, augmcnlando-se a verba
da nccessa!'ia impo:-:lancin c feita rectificação neoessarl!,1 na
•·esp3cliva tabe!la.
· ,., " ·. ··
·
·Ó

•'

0

1 :

'

,

'

,o

I I '

' '

•

: :. !·. l/·:

. ;. ..

.

.-'

,,.

,(

•,•',./•

'

;1/""i

•o)'

· Onde convie~:
.... · . . '. ,i ... ' . • , , ·':
· A~t. : : o,: porteiro, da.~,:E;~cqla r.li!ltar,. cujos vencimentos·
,tá fnrnm Prtuinnrnrjns:om loiR_,nnlnrll"~cr! nns rlo rln. !rnRt11•·
tal Central elo E:s:ercito,é-!)l.e tarnb~m. equJparado ell'! honras_ c:-·
perocbet'!\ o ri\lxilio. mcns(ll .de ~O$ pa~a ai U)~uel 1-,J casa. a·
qqe tem. ~iroit.o, ax-vi. do. urt. 121 do. J•ognlamonto appl'Qvudo.
pelo dccr.:lLO O; iJ..(ii4, dG 80 dO abri,! de i91U,
·

•

,

<I'.,

•

.

,

•

,,

1' ' '

•

'<"•

.. • , , ,'

.

,

•

•

•,1•

•1

o

.... '

I.,

.
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N. 68

'

Onde convier:
I
Art.
<Ficam relevados da prescriPoA~ em que porventura tenham incorrido para o direito ao recebimento da
remuneração de 1:000$ (um conto de l."éjs), a que se refere
o art. 10, da lei n. 2. 556, de 26 de setembro de 187 4 as
seguintes pracas: amanuen11es de 1' ch:.sse, Joaquim Paulo
Tell~s.•foão Leite do Nascimento, Marianno,. Leopoldo· de
Queiroz, José Bcr.erra Wandcrley, José Lourenço. ele Lima;
amanuense de 2' classe Julio José do VaUe e 2• sargento
reforD'lado Jacintho Ferreira da Silva, ricando· desde ,ioá
aberto· o necessario credito para occorrer ao pagamento da
remuneração , acima referida., .
·
N e 80
.I

,'

Onde convier:
.
Art.
O Poder Executivo mandará pagar, a partir ,dr. 1
de janeiro de 1920, até 31 de maio do exercício corrente aos·
funocionarios e operarias das ,repartições do , Ministerio .da
Guerra, taes · como · os •do .Collegio · Militar, Intendencia da
Guerra e outras,· e aos qúaes ainda não foi abonada a gratiíioaeão que se lhes concedeu l\OS arts. 2• e s•, da lei n. ~.990,
de 2 de janeiro de ·t 920, abertos para esse fim O'l credito~
necessarios.

N. 70
Onde convier: .
Art.
Os funccionarios civis da Directoria Geral de Tn. ·.
tendencia da Guerra terllo as se~intes graduil.ol!es ·militares;
os primeiros officiaes. de major; os segundo~ offlciaes, de ca.
pilão; os terceiros officiaes, de 1~ f,enente; o,q guardas de ar.
mazem, de 2" tenente e o ·porteiro, de 1• 1rmente, sem que
dahi resulte direito a quaesqu&r vantagens pecuniariaa ou
a qnalquer differe~Qa de venciment~s.,
'

I.

,.

N~ 71 '
. ·J"l

Onde convier :
Art, Da data desta lei em diante. os operarioa, serventes, jornaleiros, diaristas . e trabal~adores idos Ars~ae!l
de Guerra e de Marinha do R10 de Jane1ro, da Intendenc1a da
Guerra da Capital Federal, da Fabrica de Car.tuehos. e Artefactos de Guerra e das demais officinas e dependenclas dos
Ministerios da •Guerra e da Marinha passam a ter vencimentos annuaes. divididos em dous tercos de or.dena.do e .. um
terço de gratifical)iOO. exoedindo-se-Jhes · os respectivos ti tulos de nomeação; e sendo-lhes assim extensivos em tudo
quanto ll'&es forem :t'ppJicaveis os direit.o.~.· as garantias e as
Yanfal?ens cdnct)didn~ ·no art. 121 da l~i n. '•· 242, de 5 d~
janeiro de 1921, nos da Imprensa Nacioml.

I
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N. 72
Onde convier:
Art.
Os vencimentos militares dos officiaes effeetivo~
do· Exercitá e· da Armada c classes annexas, da Policia Militar
· c do Corpo de Bombeiros do Districto. Federal passam a ser,
da data desta lei em ·deante, os seguintes, ficando assim alterada a tabclla da' lei n. 2.290;: de.1'3 de dezembro de 1910:
MúechaLou,· almirante,· soldo annual ... ; . . • . • 32:000$000
GraUí'icaoão annual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16:0008000
~
Do posto de major· ou· capitão de corveta, inclusive,
ao de general de divisão ou vice-almirante, os officiaes terllo
os vencimentos do posto immediatamente superior, conforma
aquella tabella. . . . · · .. . .· · · ·
· ·· § . Do póstó de capitão, inclusive, ao de· aspirante, como
no pro,íecto.
.
,.
.
. .
·
·
• . · §. ·· A melhot•ia de vencime.ntos .estabelecida neste artigo e
·paJ•agl'aphos começa a vigorar de 1 de junho .do corrente anuo
e ex! ende-se támbem aos officiaes que, por qualquer motivo,
tenham sido reformados após est.a mesma data. ·
§. O Governo abrirá os creditas necessarios pelos respectitos ministerios.
,... .
.'
'

.

..

N. 73

·'

Onde convier:
..
.
Art.
Fica o Poder Executivo autorizado a conceder aos
•l!!il o requererem, dentro de: ·~m anno, matricula nos respethyos cursos das Escolas' ·hbhtares, aos. ex-alumnos que fo,·ram excluídos ,por qualquer disp_osicão do ·actual regulamento
.e que obtiveram .notas de bom aproveitamento durante o tempó êm que frequentaram as escolas.·
·

.

N ·74

.

Onde convter :
.. •· Art; E' o Governo autorizado· a ordenar· a· reveralo i actividade e aproveitar oride ·fõ'rmals conveniente, no qmidro de
. amanuenses · do Exercito, sem nenhuma .vantagem 'de atrazados, todos os amanuenses · ·exclui dos pôr incapacidade physlca
. e que tenham om inspecção de saude a que foram submettidos ·
este anno sido julgados promptos• para· o serviQo;
· ··
'N. 75

Onde convier;
•
Art.
}<icam extensivas, mas sem direito a vencim·entos
militares nem a quaesquer dii'ferencas de vencimentos decorrentes da· presente concessão, aos 'funccionarlos · civis do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro· as STadllacões militares, a
exemplo das concedidas aos funocionarios da Secretaria da
Guerra,· Directoria de Saude, Intendencia e outras repartlol!es
deste mesmo ministerio.
·
· · ·

,.

•
.

"

N•. 76
Onde convier:
,.. '
· . ·Art. : ·Dentro .da rospeóliva dotação orcamentar.ia vi~ gente, todos os actuaos diarlsta·s, extranumerarios, inclusive,
da .limpeza e conservação do'arrnai'riilnto porlatil do Arsenal'
.de Çiuerra do•:Rio ide JaneiroJíonm, ·da data desta .loi.em deante, moorporados· na offioina' de":Projectís e 'forjas do m·esino
..~,s~na!, .orsa~ízando-se: par;a .isso; Q· respectivo quadro·.
' ·
'

~ .'

.

:,.

'.·

' I '

..

.

, . ·'·
J.

. I
\•'

)I ' ' ' .

. •.

: · ·.. oritfe convier:·· .:c;>

.. ,,N.

77., ..

.:·:. ·: ·

' I

: ' ,, '

1

·

·· ' Art.
O tempo de se~vico militar ~erá tam))etn colilpuw
'tado para ·a. concessão ·da gratificacões addiclonaes; quando no
exerclClO do cargos civis, aos ex-officiaes de lena ·C mar que
não· percebam· .. soldo·•de··reforma •ê Lenham prestado servi~os
.de guena:ao -tempo· de·sua actividade' mmtar. . . . ·. ..
·.·~

·.,·1,,1·~

··'~'J::

:

'

. '.

•"·'
, ;

'•"

I t

' ~-.!.

p

':

· : : ' ·,

Onde convier:
Art.
Plira a prímeh:a,formação do quadro de orrioiaes
contadores f1ca o Oovemo nuL61·1zado a concedei' inscripcüo
aos sar~entos do Exercito,, inclusive amanueuses,,.qu.a ,l)a pro~
1
mulsncao da presente le1 contarem menos de 35 annos de
. .idade•~~· ...... ~..=••~:· ., •• , .• ··· .• :·· .:· • ...~!\··. , ~·~.~;
"r
.. ·. ,Jlaragr~pho ·unico.·.:·Aos·•amlinuenses do exUnoto quadro
.llo~.e~á o. . Governo p.ermiltir :iliscripÇAo·. :nos concursos' ··püra
,..q.qiclll~s contadores,: .que.· sm vierem a• realizar, de8de' que ·sa_tiHncam·. as : condições., :regulamentaras e · nlio ·. eejaul' ·mal ore&
de 35 annos.
. :::: .. ·. . · - .~. · '' · · · .:.· .. · ..

·~· .19
Onde convier:
· , u, · .: ..:•
.... ·-{\rl.,...., .•. l'icà.m ... exlenslvas .~ao oxwolumno do ·Colleglo·l\11.;l~tar:íq!l~~il.'ClipHal; ~enjnnim de Oliveira Junqueira, as.dispow
_$l!:~os constlm.tes, ..do. pa~·agrapho. unloo do .. Brk i• ·d~- decreto
,n •.. 2,,369, ,,lie- .4- d~ JaM,1ro:.1de •19.11, .conLando.,anliguidade da
.data de .,sua·. prfm1Uv.n nomeaç~o, sem .d1re1Lo1. porém, 1 á 'perw
'cepcdô"dós v,'e~C.í~ntos
,al,razados.,.,,.
. ,.,.,~ ,
.. ,·
..
.
.
.
N•. 8()

Onde convier:
.
,
· ..
. . Art.... A.oa. oflicines lnlendent&s ·e contadores do Exercito com 'tunêcôes ;dê·,pagadili·es nos oo~pos~J repartições m11iw
tares' sért\ àb(!nada, .a.. Litulo' .. da quebra, uma; gratificação· menw
'S'Iil de. cento .tl'.'cincôerila m'il róis (150$), correndo. essa des',p~za Pol' conta.. dos co!t•es .dos Ccinselboa. Adm.ínislralivos e
sendo essn qunnlin . escrlpturadn como despeza Celta pela verba
de que os mesmos corpos e repartu,;ões disponham para custea~
os seus servlcos
. •
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, N. 81 ·

'

Onde convier: ·
Art.
Fica relevada a prescripcão em que incorreu
o direilp do alfercs-alumno' reformado Gcnesio de Oliveira
Castro, afim de que possa, perante o Poder Judiciaria, propôr a acção de que trata o artigo 13 da lei n. 221, de 20 de
uovembro de '1894, e pleitear a annullacilo de sua reforma
c.om as vantagens
que lhe compelirem.
·'
'•
',

N. 82
una e convier:
Art. . Fica relevada a prescripcllo em que incorreu o
direito do capitão José Pinto de Souza, afim de que este
possa pleitear pel'ante os Poderes Executivo ou Judiciaria a
nullidade do decreto que o reformou.
·

. '•'.

N. 83 .

Ondé 'c.onvier!''. ·.·
·.·
··
: Art.
Os officlaes de. 2• •linha compreh endidos no ar·tigo 26, do dqcreto n. 14.748, de 28 de marco do 1921, receberão vencimentos de. ·seus pQstos pela verba s•· - Soldos e
gratil'icacões - diversos serviços, sem augmento dessa
Vel·ba,
.·. :
·, .
-~

(.~

'

N. 84

·' · Onde ·convier • · · • ·
··
.'·.. Ãrit,:·.: .Aos.~x-alumn~s .da Escola Illllltlir1 de boa eon. du~ta, ,qti)l.:)á .'gos·a·rarri .do.. anilo .4e tolerancia ae que .trata o
arl!go 13, do regulamento. desse mstltuto de ensino, será fa ..
cultnda nova jll}atricula, em' 1922 e, si Isso nllo mais fOr poe.
sivel, em 19f3, mediante a concessão de mais um anno de
tnlerancia para a .conclusão· 'do curso, uma vez que ainda satisfacam a ·exigencia da idade, estimada em relação ao anno
do curso em que devem ser matriculados.
/

''':'•.'',,,\

~···r•'

'::·.. ;,•·;" •· ..

,·,··-~

',:

.,·:·, ·. ·,,. :·· ·:·'···. ,.,;.·' ... ·•·.·N,:Sii.
. .· ;·,
•. "·
.
., '
'

'

·,

· ' , Onde .conviei":
· · · ,· .
.
: : ' · Art.. > :..Ficam ..e:rte~sJvos aos empregados, operari~s, dia·rtstas e ·serventes do ".o\:rsennl de Guerra desta Cap1f.al, todos os direitos e vantagens de que goeam ·· 011 empregados do
Laboratorio Chimico Phnrmaceutico Militar, excepto em relncão ao quartturn dos vencimentos.
'. :

'

... '

··":

'~ .

N. 81J
',

·. . · Onde convier: .
,·'.
: .·Ai't. .. Os aspirantes a of!icial que tiverem um anno
d'e servioo ·arregimentado, nesse posto, u cujo curao eateja· in~·
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••.

completo, teem permissão pam .prestar, na primeira quinzena de fevereiro, os exames que lhes faltam para concluir o
curso da arma a que pertencem.
'

' J'

I

N. 88.

Onde convier:·
.
Arl..
mcan1 asseguradas. ao coronet" _graduad~ do corpo de pharmaceuticos elo Exercito, Bernardo .Fioriano Co.rrêlt
de .BriU.o, transferido, por rJccretn dti 31 de c!ci:cmbro de
t910, do ctuadro ordinario para o Q. F., em virtude da
amnistia de !8fl5, todas as vantagens que tiveram os officiaes
dn lllarinha sujeitos a iguaes' transfercncias, nos termos do
nrt. 1' do decreto n. 3. 809, de 15 de outul:iro de 19{9:

..

'

Onde convier:
.. ,. · '' ,, .. :
··
.ArL.
O auxilio aus Clubs Militar e Naval, para a conclusão das obras c adaptur;ão dos seus edifícios ás exigencias
dos festejos do Centenario da Indcpendencia e para attender,
om geral, ás de~pezas com as de preparal.ivos ·e· 'ás de• rcpreSilntacão; será de.·600 :000$;. repartidamente,. sendo entregue á
directoria de cada um desses clubs· a .quantia .de· 300 :OOOf,
-abrindo o Poder 'Executivo ros nece.ssarios .cre.ditos. , . ·
·.,.

N. 90

;,

'

.....

Onde convier:
: '' · ·
. ~~.
Art.
Os vencimentos dos auxiliaro~ dos, auditores de
guerra,e ,de m.arinha ,s,er~o. de,_I5,;Qp0$,, dous terços ~e. ordenado, e um .terço. de gratJ.fiCacao, e. o' ~~der. :ExceuUyg a))rlri.
oara occor.rer ao . respectiVO pagamento, ·o~ necessarlOII ' ore.aifos pelos 'ministeri()S' coirip~te~t'e,~.~. '·'; : ',"., : .,·:t) '.' . :~:" ,. :.': . :·

1'
·.,:

.,

',•f.

',I.:·::.
,., .

·:~.N~··.. g·i.;·;.:,,-1·:_:~~~.~~~ ~ - l;·;·.~.·~:..'
,· 0

•,' , '

•

,I)

;; :-,'fi

:,

!·'I . .-, ,•

I , ..

Onde convier:.· .: · .1. ·
•. •. t.·, .. :. :· -''· '". , . .
•·
Art.
Aos alumnos dos collegios militares; que term1~
narcm o curso este anno, será ·permittido fazer os .seus exam~s finaes no periodo de 15 de agosto a 1 de setembro, de
modr a serem, aquelles que o quizerem, ~ransferidos. para ra
-l!~scol!tJ\hlitar ontes nn, .. fe~t.as do Centenarlo .. da tndependeneia. O acto solemne de entrega de,,diplóin!ls .. ~~lizar..;se-ha -no
decurso das. mesmas festas.
..... :,·;:;
· · ·
·
'

N. 92 ·

'

·,,,

:

I

'•

...

OndrJ ·con., ier:
,:
.
Art.
E' o Poder Executivo autorizado a abrir,. pelo~
f•espectivos ministerios, os necessarios creditas para occorrer
ao pagamento .cJa differença ·.de .vencimentos. a q~e teem direito os quatro ministros. togados do Sup~emo Trlbtmat Mlll·

'•'
>
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tar, os ministros do Tribunal de. Contas e os representantes do
ministerio publico 'junto ao mesmo. tribunal,· os quaes estio
equiparados, por lei, aos desembargadores da Côrte de Appel~
lação.
·
·
·
N. 93

.Onde COil'lier.:
Art.
O Poder Executivo .fica autorizado a mandar alterar no Almanack· Militar a collocação do z• tenente da arms
de cavallaria Frederico Leopoldo da Sil)'a, pondo-o acima do
2• · tenente Nclson Palmeit•o Pinto Diae, elA vista de lhe nAo
haverem sido appllcadas, regular e conv1mientemente, as lettras do .art. 48 do regulamento:da Escola Militar, de .19.18, o
aviso mini9terial n. 54, •de 17 de setembro .de 1918, e .o. de.<
creto n. !3 ..603, de U de dezembro de 1918 •
•
N. 9-l
Onde convier:
1
Art. · : · E' concedido o auxilio de 5 :COO$ á .:revista d1
aasumptos militares A Defesa Nacional, publicada no R.io di
Janeiro.
·
· ·

N•. 95 .
Onde C(lnvicr:
. Art.
O Poder Executivo fica autorizado a abrir, pelo&
respectivos ministerios, os creditos necessarioa para oocorrer
ao pagamento aos officiaes do .Exercito e da Marinha
que exerceram cargos de eleição popular, federaes ou .estaduaes, pelo soldo que lhes. é devido do exet·cicio financeiro de
:19~5; inclusive, e dos subsequentes.

N. 96
· . · ,. ,: ; !T"i!

Onde c11nviep:
· ·· . Art. , . O Poder Executivo· fica autorizado a a'{lproveitar
.pa ,vaga de preparador de physioa~chimi~a e historia natural
do Colleglo Mllttar. desta Capital o candidato que:
.. ·.
1•,.já ·tiver concurso destas materias prestado em qualquer -estabelecimento federal,- civil ou militar;
. .
··· ·· 2'; ·fór portador de ti tu los. scientifioos .e houver sido di&•
tinguido em defesa de tbese:
•
s•, fór offioial do Exercito, e
4•, exéroer cargo em virt.ude do .concurso que o habilitou.
§ Esse 11reparador terá as honras de t• tenente.
.

N. 97
Ondll convier:
,•
Art.
A .diaria do pessoal da Ju~tiça Militar· que tiver
de :tunccionar em conselhos fóra da ~éde ·da oiroumscripoli"

S. - Vol .. VI
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é fil:ada do modo seguinte: pat·a o auditor, 20$; para P. pr~
motor e o advogado, i6f; ,para o escrivão, 12f, e para o oflkoiaL de Justioa, stOOO • , .
·
·
• ·
'

• ·~

.,

I ',. '

N. 98

Onde convier:
· Art. Os officiaes do Exercito ou da Marinha que toram
·reformados por incapacidade physica e que não tenliam ainda .
attingido a idade pa1•a reforma. oompulsoria nos. postos em
que :toram· roíoi·madqs;cpodet•ão reve1·ter ao seryioo activo oooumpando oS'Beus logares na escala no Q, F. ou· no quad~o ~.traordinario, ·. oomo. si .. qão. tivessem .· sid<l retormado.e, .ai em
nova· inspecoao: de saude de Junta .Medica Militar· forem Jul·lldos pr!lmptoa pal'B .o. &eJ>Yioo aotívo, sem. direitp, entretaD:to,
.aos venc1mentos atrazadps.. ·
·. . . i ,..
. N; tOi

Onde convier:
.. .. . . .
, ·. , :Art. ·. Aos operarias :e serventeP do .Arsenal de. Guerra
.· do,Rio ·de ·J.anei~o. é .extensivo o ,dfsposLo no: art:'S5 da: presente
lei, em beneficio do pessoàl operaria· dos "AI'sénaes· de.·· Marinha da Republica, sendo igualmente extensiva e appllcàvel
aos referidos serventes do Arsenal de Guerra do Rio de Janieiro a g1•atificacã ·addicional de 2Q % sobre os res}lectivos
vencimentos, estabelecida na observa cão s• á tabella _3', annexa á lei n. 240, de i3 de dezembro de 1894; ·. · ·. ·
" .. :•· hragrapho<uilico; Os·.íierventes de que ·trata a llBl'te an·terior·• M presente cartigo ·gozarão, para, foàOS:OB effe~tos,, .dos
. ''mesmos direitos.- ê:..vantagens, 'inclusive sobrer,COJ1tasem .de
flemp.o do se'!!Viço como•aprendizes, estabelecidos,.em f~v~r.,qos
·.operarios •e demais empregadoa 'do ref.flrido AJ>aenal de, Guerra_.,
'

'.

'

,, "

' .,;·

·,' • •

-

, ' '

'i

'

,

'

I'>,'

''·:.,~.·,. •{·'

'

N. 102
Onde convier :
·· · · ' i
Art. O Governo fica: autorizado a dtolarar, aepirantes
Ó(), .E,x~rcito e :(\a .Ar.tpada .;os alumnos. das duas. escolas que
, eo.nclu1r_em ,os: curso~.; no'·:Qo:çrent~ anno e .. que;· a seu . ·: ju1zo,
tenham· de!Jlonstrado, ·-·
real' ··aproveitamento
atá,' 7' de' setembro
de :1.922. ·- ·· -·
... !,.-_ • • -: ::!,.,, ;·;-~_ ~-- · -~ ~.-,;_. ·;·, .

·.· · - ··-a acto solemne

~· declaraolio .real-izar..;se-ha naquelle dia.
em colllmemoraoli<kao .Centenari,o. óa Independencia. · . !: r
· ··• · ·J"i~· O ·Governocpoderá exigir• dos referidos. alumnoa uma
11rov8 especial ou conformar-se. com as rmédias<obticJás-,até
aquella data.
· ·· .·· ·.-.,·-:i' ,:::, :.. ;.,,·- '· ·· .. ·:-. ·· ·
·
. § 2; • Para os demais. alumnos da,;'liuaa escolas o, Governo
poderá conceder um periodo de férias do dia 5 a:o dia t5 de
setembro 'do· corrente anno. - · ' ·' · · •' ' · · · · '. ·
·

N.

tos

. Onde convier:
·_ ·,
· ' Art. · · Fica .ó Governo autorizado a retormar o· tenente•
c~t:onel Augus~o Ferreira de Olive.lra 1Alliorim, pp~ o!)Df,aç
:.} .,

'f

'

'

•

,,
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mais do 30 annos de .~e.r:vico . do ..Com!Jlando Superior da•
Guarda Nacional ·c no ·Exel'oilo de 2"·llnha, de accOrdo com
a~ disposições gcracs do decreto n. 13.040, de 29 de maio de
:l9f8.
',

.,

'

.

.

'"'-· ~-·:

;

Onde convier :
/ Art. ·.•· p quadro 'da officinil. de pbap11s e cinturões, 'freios
éspo~s".e estribos do· Ar,s!lnal ~e Guerrl} do Rio··~~· Janeiro,. é..
consL1tmdo do modo abaixo e fJCa; por· esse· modo mcorporad:>
ijs .ó.fticiJllls .J11LIDD~mo_JU'Jl!m.a.l... dlminuida .Jie.. l:.7.93S ..a. resP.e7 ·,
ctfva . . dotação .orçamentaria : '.·
:·

.:·~-~-L~.!-~~·:,_·:.._·;

" '·

'.'

,

'

:.

"

OFFICINAo~· .DE CH<'.Pf'S
............. -· ..... .. ... , ........ :

E CINTURÕES, ETC. ;

:~QuariLidade·
- categori~
- ·veiieiinenlõs: ;ahil:itaeà ··
....

·.:·

~

;·,

'

oiierari·o -~:-.. t •• :~·.... , •:· .;·_:·: • •..... •.• • • • • • • • • • • · 5:4751000
a djt.os,de t~. clas$ê ........ :.............. ; .... 9:856$000
4 ditos de 2• cJasse ........ ,.................. , H :680$000
,e..Jiitos.....de....a~. . ctass·e ....... ~ .................. -· •. ··~·- •. • . 15 :330$o·oo
7.ditos ·de 4" classa ..:........ ,............... ,.... 15:330$000
10 d1tos de 5• classe ....... ; .. ,.............. 17:250$000
U ditos dé 61 classe .. :......... ~,:, •.••• , •• :,,.;,·,. ·20:U0f000
:'

· ·

·

.

'

'!ApreD:i:liz:
;

.

.. ··

' I '--

.

· .\., ... :r·.'~

','

'

''
,. '

t, ,' ...

.

.;·

-,

.... í ••..

.

..

· 'i . ·:

N•' JÓ~
'

t

' '

~

. . . . . .• ' • j

"

~ ·, •

:

·• ''\

·:~G:.AeereSQente-rseconda.convter.:...

;; , .
• •

•

.

~:0951000

803$000
JiB·iiOUO
8115$000

;; . ,: )IS:2o7eool)

..

\; ·.'

'

'

1• de 1• classe; ........... :_;,;ú; .. ~.:.,. .. ~1 .
·1 dito de 2• classe ...... ·.. ·:·~·;~···•> ~.~·........
.,f... diLo 4e J:l" claase •..••••.. ·.,:.; .·:. ; .. ; ·:, , , •• ~· .• ,~; .
'2~4itos'·d~ ·-1• c~asse;·.:··;'; ..• ;;. ~!·~::·.·;~·;_.;;.,~...
... :· . . :

,::

•

~: ••

'

{

' •

••

•

•

'

••

.... :: ... .. :·; :·.
. .
',..
. Art. · A contar de i de :junho deste anno em diante, os
·suJ:I,..o1ficiaes,..infai:iorea,. ii'arJnadoa. ;a..demais,pracas. do. Exer;.
cito, da Armada, do Corpo qe Bombeiros e Policia Militar da
Capital LFederal passam a perceber seus vencimentos de accOrdo com os postos, categorlai,. :desfgriações, graduacões e observações con!rlantes das tabellas sob' ns. I, II, III, IV, V e VI,
fjoanclo -assill),. PrCJlldillllào o. artigo do Drcamento do Ministerlo·da Fazenda· (art.f:129; § ~·. daJlroposicão), n.a parte.que
diz re~peito .~ e$t~~ sub-offici~es •. inlllrlares e praças.·
~- · ' ,~·i;~ Continuam em .~jgor· todas as dispo~iCõl'ls ante~iores
Q!:l!l 'nfio·'~:on~rarlílm esta 1(!1 •. • ·· · · ·
· . · · .
·
.. ·• § ··2.~ · Para execucl!o da presente lei o Governo abrirá.
d!)sde .·logo, os necessar.ios cre~itos, aos r~speotivos mioisterjoJ.
• ·.· ·
'
.' ........
~

'-

'

'

'

~.I
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.TABELLAS ANNEXAS

,'

..

TABELLA 1

Modificando d tabella a que 1e refere o art. 28 da lei n. U90,
de IS de dezembro de 1910 e art. 75 ,(la lei n. 3 .674, fl.e.
7 de janeiro de 1919 e outros
·
. Os sub-officiaes, sargentos, radio-telegraphistàs da Armada, amanuenses, enfermeiros, radio.:telegraphistas do 'Exercito, terão' os seguintes' ven,cimentos: '
-1
. ,. '
r

.·g .·

.. ..

•'

•'

Vencimento•
mensaea

.

=·
III

.

,•

Oealpaçl:les ~Categorias

i
!lb

o

"''õcn

5

c:l·

•

.S·

i

.

..~

i
'=··,
.

-~-'

.

>

~-

'
Mestre, escrevente, .fiel,. .al'tlflce,
caldeireiro, carpinteiro, armeiro,
,.
serralheiro, ~rlmelro sargento
radlo-telearap lata, mergulhador,
mecanlco enfermeli'o e seus
.
equiparados da · Armada• ·ama·
'·
nuense, enfermeiro e radlo-telegraphlstas do Exercito.~;.-.·.; ... 320$ _160S . 48és ,5:760$000
..
Contra~mestre, escrevent~ fiel, enfermelr.o .. artiflce, c delreiro,
carpinteiro, armeiro, serralheiro,
segundo sargento radlo·tel~rapblsta, mergulhador, machi ata,
auxiliar e meeanico da Armada;
amanuense, enfermeiro· e· radiotelegrapbista do Exercito.; •••• ; • 3008 I50S 450$ '5:400$QOO

.

'

..

.

. I

.

,,

'

'

· . Observações

.

•

'

:1..• Fica supprimida a gràtificao!ío àbouada em · virtude
da lei n. 3.990, de 2 ·de janeiro de •'1920.
.
2. • Aos fuuccionarios desta tabellá eerüo fornecidas cadernetas de contabilidade pelas quaes' ajustarão . contas na
fórma da legislação em vigor, tal como já se procede na Armada.
·
·
· ·
·· ·
·
3.' Os escreventes, fieis, da Arn~ada o amanuéns'ee do
Exercito, poderüo auxiligr o scrvico de contabil!dade militar,,

'

.:'·1
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substituindo os. officiaes aos contadores ou commissarios nos
seU:s impedimentos'.
·
· 4. • Quando em serviço o transporte .destes funccionarios
será, .por via rnaritima, em pr'imeira classe, uma vez que não
haja segunda; e por via terrestre será sempre em primeira.
classe. Quando viajarem á custa propria gosarão do abati~
zpento· de 7~ % nas passagens que lhes forem fornecidas pelas
estradas de ferro e em prezas fluviaes da União; e do abatimentq' de que gosar o governo, quando fornecidas por estradas
.de ferro e emprezas particulares subvencionadas pelo mesmo
· Goveriw. • · · . ,·
.· .
. .
.
.
· ·
.5.' Estes funccionar'ios teem direito ao accrescimo de
·i O % e. 15 % sobre o soldo e a gratificação por 10 e 15
ahnos de serviço, respectivamente, . · ' ·
.
. ,
' .6.' .os descontos para os ·hospitaes e 'enfermarias,' serão . '
feitos âe accOrdo com as disposições em vigor, . perdendo a
metade da .grat.ificacão. · .c . • ·
·
·. . . , · .
7.. o montepio 'deixado por estes funocionarios, serã
calculado sobr'e os .vencimentos da presente tabella. ;·
· ·. · 8.• Estes í'unooionarios, .quando 'exerc'erem 'commisSIÕies
fóra de .suas reparticões, .terão uma· diaria .·fixada pelos res~
. pectivos ministilrios.
.
· ·· 9.• lOs amanuenses, . enfermeir·O-S e radlo-t'j3tegraphistas
pertencerão · ao ·quadz'o de sub-officiaes, ,que fica creado no
Exercito, a exemplo do da· Armada. . · · · • ·
. ·10. Terão .estes funcaionarios, .quando nos Estados do
Amazonas, Pará, Maranhão,· ·Piauhy, .Mii.tto 'Grosso e Goyaz,
uma. gratificação ad.dicionnl de 20 o/o· sobre o soldo c a grati~
fieação .·e quando no •territoriô do Acre, ·de 25' o/o.
..
H. Par•a os fins ,ex:c!usivamente de reforma· será exten- sivo ás 1• e 2• clas~es destes funccionarios o disposto no artigo 271 do reglllamil!lto que baixou com o decreto n. 15.238 A,
de 31 de dezembro de 1921. ·
·
·
i2 .. Para sua .alimentação: estes funccionarios terão direito a- úmac etapa fixa.da Í!a fórma das disposições em vigor,
recebendo ·"o· valor correspondente a mesma ·quando desarranchados .
.~ ·
·
,. · ·
1 f3. Quando estes ·funccionarios forem em objecto de serviço removidos de um Estado para outro da· Uriião, ser-lhesha concedido um mez de vencimentos •n titulo do ajuda de'
cuSto. ficando revogada a 4" observação da ·letra B, do decreto
n. 389, •de 1891.
·
·
.
'
. \H.· Os radio-telegrai>histas da· Armada, constantes· da
presente -tabella são os sargentos dessa especialidade, que ficam per•tencendo ao quadro de sub-offieiaes.
'J'.ü!ILU

Modificando a .tabella 'C :da lei n; 3.290, de 18 de dezeml'll'õ
de 4910, e sua.~ obse1•vações, a que se !'e fere o IEI't. !11' dt1
citada le·i
...

• ·· Os inferiores em geral do Exercito, do Corpo de Marinheiros· Nacionaes, do Batalhüo Navnl, do 1Corpo de Bombeiro~

'•

,..

-..,

.-

.. ,..
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e. ela Policia. Militar dá CapÚai Federal; tedlo os· i seiutntes

:.·

vencim,entos :

,-c

. Vencimentos mensaes . ·'. rno .
·I

•'•

.

-::

:

.·

•'

~

.

- :r

,·

; 6~
·:I' ·

o
foo -

,

cS,

I

~~--~~~~~--~
. ..'.
-~ .
,.
.
.. '
Sargento-aJudante o seus as- -~ . .
'

I .. ,

'! .,: Jl "'

OraduaçGes
:L • •.'
..

.• """·

'··i. ·. .. ' 'l·i ·-~:

,_,;.__._ _,_...,..;..__.
.

...

r

..

':

,;

'

..
AnMnllt\
.•• .
semelhàdos ..... , ........ 266$667 133$333 -~ 4 800$000
Prlnielro sargento ·e seus as· · · · '
, ··· · .. .. .'
, semelhados Inclusive ar- · •
., , ... ,. .. .
' C:hlvlstà; Intendente, mes" :· .
. . ' ' ' · ·'· · ' .. '
tre de musica, etc;...;.,;..... 240$000 120$600 360$000 ~:32()$00(1
- Segundo sargento e se11s ·as- · ·.. ·· · . . ·:
;
· ·: ., ,·
· semelhados· ·Inclusive· ln• ··· " .:"
··' -'' · :·. · .'' .
tendente. artlfiee, saude,
· ' ·· ..
·· . · · · ··
veterlnarlo 1 . • • corl!etelro, · . · ··
·· : .
clarlll) 1 etc, ................ :2201,000 110$000 330SOOL3:~$000
Terceiro sargento e s·eus as·
• ·.·
,.
semelhados Inclusive ln·
.:·~.1·.~~'.':· .. ~·
,.· ~
.tendente, veterlnarlo,,aau·. . . •'. .
': i;.''
'.
de, musfcô ' de 1• .classe,
etc~ •••• ·.• :. • ~: •• .:••.; •.'. ~··.•• 200$000 100$000 360$000 S:6(J()jQOO
.! : .· '. '-:
.
.
. .: ....

\

~

.

.

.

I

'

·;

I

..-·

,.,

.,

•.1

'

I',

. i

·;/
•

.

',·.

III'

I

:. ·-:-·.>

'. '
!''

•.

,.,

''

...' , :· ........ -

•I

'

(

·

•

:

:

.'

"

'

'

.

::·.::'<

· i'.• · FiCI\

Stlpprimido o fardamento·, e o· quantitativo' .qile
para o mesmo fim. gratuitamente 'l'ecebem ·actualmente· estes·
inferiores, os quaes· se fardarão ·d'óra em deante á slia priJ;..•
pria custa, ..ficando-lhes. assegurado ·o direito de. oonfeoolonarem seus fardamentos na Jntendencia · da Guerraí. do, aocOrdo ·
com .as disp·osic~Às ein vigor,. tal' qual se. procedo com. os
amanuenses do Exer.ojto. . .
. .
. . . . . ·•
/2.' Estes ,iilferiores _quando presos correccionalmente e
arranohados. perderão r a. Atapa ,.que .reverterá' !l>.ara .os cofres
da unidade em,.qUd"se acbar.c'umprindo o .castigo .ou .á .que.
lhes

fornecer a

a!itú.eJ:!tiiç~O·.:c: ·i.. :::::·;:,,

, :

, . ·':··· ··· .,, ·

· :J.• A reforma destes inferiores .scrã regulada pelo dis- .
posto no art. 2'71 do regulamento que baixou com o decreto
n ..15.238 A, de 31 de dezemoro::de 1921.
.·
. V São extensivas ·a estes infel.'i()r~s. as. llisposh:ões oon.::.
t..1das .nos ns. 1, 4.. 5,. 6, 10 e' 12 .. das observacl!es da,tabella
n. 1 (suh-officiae~) desta lei.
. . . ... . .... .
.. · 5:• Os sargentos a.i udan tes c os primeiros sargentos em
geral, .quando em tempo· de .paz, tc1~ão .o armamento .l>or conta
proprm e,. quando em tempo de guerra, por .conta do Governo.
·
... ·..
. .~ · ·
~- . .11 .

·.

I

•••
I

II
II

I

•

6.• A todos estes infer.iores é garantido o direito de eer~
virem independentemente de engajamento até completarem 25
annos. de. servíco•;: "'· :- .. : ..•~. >. · ... ,. , .,, : .· ..
7.•. Fica .tambem. extensiva a este~ inferiores a. reralla. de ..
se t.raj arem. civJlmente .fóra das: repartioões. militare!: e. quar~
teis tal· qual se procede ·actualmente. com. os .sub~offiollie~ 1da
Armada e os amanuenses ·do ,Exercito ...· .... ·
. ,, ... ,-,.
':8:• Estes·,·inferiores-:--não ,cJloderAo . eoffer rebaixamento
temporario :nem definitivo; do·:posto .por· faltae. disólplinarea.
m!l~ tão sóment.e diHICCÕrdo corri o Codigo Judlcla.-!ó ·:Pén~l
1\hhtar, ...-.
. ·: , ·. ··• .. ·:· . . . ,· .. : . :., .: :
:
..
9.• Nenhuma praca·.do-:Exercito,,oui:da:.Armad" referente
nesta tahella receberá. gratificacões .além,:das, c.onsignadas na
presenteJei.. salvo aos inferiores que tiverem comDietado ou
vierem··&. completar os', diversos cursos theoricos· e praticas de
espeoialidadmi. taes como: machinas,,. submersl:veís, e aviaóllo •
.·,;,.,fO .. Os orimeiros e segundos sargentos. quando. estive.,.
rem ElXercendo .as furiccões de ,sargento ajudante: e ,primeiro
sargento~.respect.ivamente, terão a gratificaçllo desse!.,postos.·
· · · :::1. i ..:Os .sargentos detoignados para, exercerem.,·as·:funcc&s
de ·a1.1xiliares dei escripta;. de: acc&do ,com. :a :Iettrat. daJe.i :nuo.
mero: ·4~ 028, ·de ·1920; ·pertencerão ao :·quadro.: de: auXiliares·, :de
escripta. que será constituído sóm.ente .de .sargentos aJudantes e primeiros sargentos, os quaes serão excluídos dos corpo!
de tropa e incluídos no referido.. quadro, mediante concurso.
.

•

,;1

:; '

•

1 •• ·.1:

•

-~-. ~

.

\ ••

'·,._

,\·~;_.~-·-,:

··-··,, ••• j',i

..

TABÍLLA III .

Módificàndo ·a tribella D .da: lei n: 2,!901 de III· de àes~mlifoo

f!-e 1910 . .,,,. :. ,....
.... ,,.., ................ .... _., __. ,_..,, ___ .......... ......... , ...........

_

_,

:. · ·-

·--~-----~- ~--···-

.......

_,..

:As pracàs ~o _Ex_ercl~o. e da· Armada comprehendidas ne!ta
. tabella pereeberllo os •seguintes vencimentos :
.
..

.....

•

.:,-_\•:

'

(.\.C;;~~

__ ...........
-··-· ..
Oraduaçlles
,,

,,_

.

':}

...

.,

·:·,

'
;.-.
. ·~···

'

1'1 :·:: ,·_ ;:_

I

... ,

"

··-···-~·--·

. .;g.i .,. .

'.

·,

:-',:·:

.· p· '"

···-o-··--·- ···--.. ~--

"'
~"'
~-8-=-_:s

;8. ·1.:..·

... " "'
,._ I·) ..:f-;;,
t:!··· '"'>
. . rl!. e·,,·:
'

.

'

,

'

vencJmentoif ~_;..
mensaes

I:.,::~~:

i ,r. ~r. j.
\

···- .............

.·.

'•

'

~.

'·'

... '
l'C5 '':I·.'

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

..

.,

•..

'~

'•

:•-"<

~~

t.

,\o,,

'ti

•

··....

i

J

,

.... ..
l

~ ~

r

·-'

'

.,

~i

c .

... ..... .......
:; ~-:

.•

.•

·:r

;

.

.t'·. ~.: ·~
·· . ·:·.··:

';

j,J,'.J

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

' '
1J•Io'lfl•'"'"{
·I~ .. ··~

~ ~·~ ·1

Cabo e seus equiparados C()uipre')
.. ..
hendendo os · ·muslcos' ·de ·2•
..,. .:'··r· ... '
.:~; .<1':020$
·.·Classe.·.. ·.-. .-.~.,.~ .•.• • .... .",·.-.·,., •. :·''56$667
... ,a. ,., .. :. :,1:.
.... 2813ii'
Ailspeçada ,. ê ; ·seus · _equiparados
.'. '
..
comprebendendo ·os muslcos · de
· :J' . classe e ·marinheiros de t•
840$
classe . ................. : ....... 46$667 23$333 70$
Soldados, marinheiros . de · 2•
720$
classe.· .... , ........ · ........... 40$000 20$000 60$
360$
30$
arumetes •.·.·• ·.•...• .·.o ••••••• ~ •••• 20$000 10$000
·I',

,..~

.'.

:~}.

'

'

·'

-
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· · Observações
i.• Estas praças terão para seu sustento. uma etapa que
será' .fixada de acoõrdo. com as disposições que vigorarem. '
· •· 2.•. Terão · estas praças direito ·ao 'accrescimo de i O ·%
e 15 · % sobre o soldo e a grlitificacíío .quando completarem
:1 o e 15 annos de serviço, respectivamente.
' ·3..• A reforma desta·s praças será de accõrdo com o
disposto no art. 271 rio regulamento baixado com o decret.o
n·. 15.238 A, de 31 de dezembro de 1921. ·
,
.
4.• Fica supprimida a gratificação que percebiam em
virtude da lei .n. a~990, de '2 de janeiro .rie :1920. . - '
.
:: ·s.• A'g 'praca:s que tiverem completado ou vierem a completar :os ·diversos cursos theoricos e praticos de especiali·dades; taes c.omo machinas; submersiveis, aviação, etc., será
abonada úma gratificação ext.raordinavia, cessando, porém; o
pagamento das demais gratificações que percebem actualmente sob quáesquer. títulos r.omo se.iam de engajamento, com·port.amento . etc~ ' ·
.
·
· ·
·•
··• 6.• 'I:erlto ·estas. praças, ·quando nos Estados do· À\nazona~,
Pará~ Maranhão, PJRil.hY, Matto Grosso e Goyaz, .um\ grah.ficácão addicional de 20 % -·sobre o soldo e· a_ gratificação e,
_quando· no Territorio do Ac~e, do 25 o/o;
· ·
r

;

··.·

'•.,

'

TABELLA IV

Modi{'ica a lab·eua de vcnci111ento~ em v·igor no Corpo de. Bombeiros da ,Capital Federal
.
.

· · ·.· .· As- praças ' comprehendidas · nesta · tabella _passarão a ter
os seguintes vencimentos: '
f. : ' ~' • .

~.

• .

Vencimêntos mensaes . OriduaçG~~
'

,·,·,

·\·

'. .

''

I

-~-: ~: )

',· :

· Soldo Oratiti- Total
caçlo'

.

.-

.

.

e

-,

,.

Cábo.de:esquadra seusasie. , inelhados, com~rehenden
do musicos ·diL2' 'classe~.
Bombeiros de 1•- classe, e
· · seus. assemelhados, comprehendendo musicos de
3• classe . .....••.•.... •..
Bombelr.os de .2' classe. e seus
assemelhados ............ .
Bombeiro recruta.. , ......... .

'

•,-,

106$667 53$333' 160$000 . 1:920$
..
.. ·-- .
..
·.~

"'''

' 93$334 46$Íiii6 '140$0(10 ~=~·
80$000 · · 40$000 120$000 . ·1 :440$
·66$666 ·: '·33$334
_· 100$000
.
.·. I :200$
.

.

'

Ob$ervação unica ..: ·

-'.,•.Ficllm extensivas a. estas praons as disposições contidas
nas observaçõeR de ns. i c 5_ da tabella V da presente lei. -

I

I

I
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TABELLA V .

/

Modificando a tabella de vencimentos em viaor na Policia Mi•
litar da Capital Federal

As •praças comprAhendidas nest.a tabella· passarão a ter
os. seguintes
·vencimentos:. .
..
.

.

..

'

-

"'o
..
.... a ..
I
.
Soldo ·OratJfi:..
"'
.
T.otal
· =
cação·
~
Vencimentos mensaes
..

. Oraduaçoee
.

•

'

•

·c .

$'

·-

Cabos e seus assemelhados,
.. · comt~rehendendo os musi·
cos íle 2- classe, etc ... ·• ; 106$667 53$333 160$000 1:920
Anspeçadas. e seus .assemelha'
· · dos, comprehendendo 'Os
• musicos de 3• classe;- cor·. neteiros:e clarins, etc; etc. 93$334 . 46$666 140$000 . .1:686$
Soldados.·. ..... ~ •.•• ; ..•.•...• 80$000 . 40$000 120$009 ' 1:440
.

'

.

Observaçúes ·
i.' Estas praças terão ,para sen sustento uma etapa quo
.será fixada de accõrdo com as disposições que :vigorarem.
2.\ Terão estas praças direito ao accrescimo de 10 ·% e
15 .. % sobre, o soldo e a gratificação, quando completarem 10
c 1.5 annos de serviço, respectivamente .
. 3;' A reforma destas pracas será de accõrdo com o disposto no art. 271 do regulamento baixado com o decreto
n. 15.238 A, de 31 de dezembro de 1921.
4.' Fica supprimida a gratificação que percebiam em
virtude da' lei n. 3.990, de 2 de janeiro. de 1920.
.
'

'

TABE:LLA VI

Modificando a tabella de vencimentos em vi(JOI' na A1•mada
para os fogui.vtas extranumel'arios, pela seguinte

.

"'o

vencimentos mensaes

.

êirl
<111'11

)

DesignaçOes- Postos

6::1

"

.
'

'

.

Soldo Oratificaçlo Total
..,.---

·CJC
- Cl

Cal

~

-

·-

Foguista extranumerario, cabo, 140$000 70$000 210$000 2:520$
Foguista extranumerarlo, pri· m.eira classe •.•••.....•....• 12)$667 66$333 190$000 2:280$
. I

•

1. ...,

·-;_··.

2!16

-------

--·

•Vencimentos mcnsaes'

''

'

''

,.

.

...

''

•

.

'

"'

'

.·l:ã '

Cll
....>--"-

-~.~

··~-

·--~-~

;·,

g'

El

.

;','

Soldo· Oiatifi~ ·Total ,
..... .. -··-· ...
~- ...... ......
'

'

:-····

,gel)
-"'

'•

Deslgnaçlloa

•

!'·

...,

..

"

"

Pogulàta extranumerario, seguàda .·cJasse;;~;~~; .... ;-.. ~ .. 93$334 46$66tj .160$000 1:9201
Pogulsta : extranumerarJo,. te~~
cefra classe~. • •:•·· .• ':!:'. ~ ·• •' :: Él6$667 43$333 130$000 1:560$
'""'

. "

..•

l

'

'

'

'

:

,I

·;::..

:·, :>.): ;.... ~:;·-. ~ . :~.::!~ r::tt~..::·· ·.·

'Observaç6es·':: .·:·

<·:

·.(:/'.~.:·.! ·

._,:_,·:·.~:_, •. ",;,•.;;:

<l;.

'(::>. ·,
·,,,•~:,;·;,: .',.,•, ,,~; ,.',:)-.~~::·,:.L~: :•!) ;.():)
i'._· rerão .estes foguistas. r:iar~: 'se~-;~li~l.é~'io'.~ilft:-:-et~p~
quc será fix~da de accOrdo com- asc~ispos-lçtle$_:que ;Vii.bf,àfem.
" .2'. :'l'erao. tambem estes ,foguistu,~'quando·nos~;Estados
ao:
.'Amazonas;', :Par4,-:Maranllllo ·. I!lauby ·e •.1\fatto·. Grossd~'J1ma.
gratificaÇão'· addiclonal de· 20 ·o/a sobre· o soldo e a gratiftcàção
Euz.uan_~Q.. Jl9_'-ferrJtotio... :ao~Acre,' .. 25 .o/11.,_._ ·----· ·----- ----- .
A tmprimir.
·
\'.'··!·:

.

'

.. ,.

' N. fU .,_ f_9_ 2·2' ·_· .,-.._·. :·_ -: .._/, •:• ·. '
'•

'

:-•; p

·,

I

'

(

'

~'

PABEOER SOBRE AS· EMENDAS .DO SENADO ·AO PROJ:Illaro• Dili ÓRQA~
MBNTO DO MINISTBR!O DA VIAQÃO'QUB PORAM'RIIJJIIITADAS' PELA
OAMARA DOS DEPUTADOs::- .. ~ .,
., ... -~ . · ',
1

' :

~

t

: '"

'•'

i

,

~ ,'

'"'

I','

,•

. •;'

''o

1 .' ' ." 1,': ,j' I:,. '

/,

X 1 (114 c 15, do.Senado) ; _ : . ' .
.

•

'•

~.:_,f...'.

•'

,·,'·

I ;•.,.

'

.'.:,:··,;·.•.:;:·,,

.;

',

. .'

'\

'.1

::.'

·:···

,:.

': ,"_

·•· · •
,'-'.·.·

','

i '•

·,

f

o •·"

0 •, ,•, . , • ,

,I.,

_.;

'

Verba ,10',. sub~conslgnaçilo- Pessoal:· ...· . , '
Fica restabelecido o cargo de chefe do Laboratorlo · da
Inspectot'ia Geral de Illuminaoão, do -accôrdo com o actual regulamento, que baixou com . d decreto n. 12.020, do 5 de
abril de 1910,' nrt. 7",· pai·a·as'.suns a~tJ•Jbuições;· . _,, ',',. ''
,

•·

'

·'

, ·

;,

•,,,

,I ' I : • " ,

,

'.

,

'·.

,

',··, ,

.,.

'.-·

0

,

·:;

, ',

•

, ··.' ' . "·

,

I

"1

'

',

/', '.

•

J

I, '•,

'11 . '
.

; • ' :'··I' • '

I

;.

,~,

,

•

!, ' ,

_ ,·

' '

A Commissíio aconsclhn. ao ,Senado a·· manutenção da
emetllda qllil. restabelece nmn. cliRposir,ãn.• regul_an)entm•, .:·cu.ia
;utilida-de é . manifesta.·
··
-,, .
,."

'

:

'

'•

N. 2 (R5, rlo :son:ulo) ....•:

·Ond6.

'·

. •.. --- -·-----· ......

~::·- ··,··.:·.~·!;:~ .. ·•

.• ~.·,

conv1cr:
:·<~·~·- :~:·:~:; _;~-. :.:::.; ".
, . Art.'•. Ficam clevados· n · 7 :2ÓO$. os. voncJmentos· do. on~
car1;egado de r::uindas.tes da 2" divisüo du. Estrada de Ferro
Central do Brasil, ,
·
' ·

.

I

2ól~

,.

N. 3 (7i-72i .do .Senaido)
Onde 'convier:

,,
··
,.
· · Art: Aos mcll8ageii·os da. Rcpa.I'tiçiiíii' Geral dos. ·Tele:.
graphos em caso algum ·poderá ser paga ·uma ·diaria inferior
n 7$, aibrindo o Goy.crno os creditas necessarios. ,

Parece?'
· .A.:co_mmi>ssão c~tllfo~nía~se com o voto ·da. Gamara, pois a
appr(}vacao ~.da· medtda geral de augmento ··de. vantagens ·.aos
funccionarlos
publicas;·.. .torna~as
aidiaveis
~ ·: · . · ·. · . . ..
.' . ::
.
:I
. ':' ,
I

.· .;,,; ,,.,

, ,

I

'·

1

-

·

.N. 4 (77, .do Senado)'
.
.. .

.
Ofide convier: ··

"

...... ,

··
· ·' .;~t;: ~Será extensiva aos agentes . da. Estrada ·de Ferro
Céht~at çl-o Brasil; ·em conimissão obrigatoria ·e ·gratuita, •fóra
da;:·~ep_~tl~ão, a· gratificação para aluguel d~ casa, . que ·não
podé.rif;_·excedel" de ·130$ mensaes; · ·· ····
·
.

.. '· ..

.. .. I

.

.

.

. ..

. A Commissão aconselha ao Senado a. manutençio da
emenda que representa uma medida de inteira justiça,' como
J1í'. .ó .·fói' demini~trado
em parecer
anterior ... :
·' :
' :.
;., ....
,

f'';

•

· N.,. .5. (70;

"

.do

'.

Senado)
. . ..
'

'

Onde convier:
ArL. ,serão concedidos. c.om abatimento de 75 % passagens,, nos trens dos suburbios ·e d~ pequeno percurso da Estra·da de Ferro Central do Brasil, aos sargentos. e praças das
forç~s. ar:madas, aos funccionarios publicas; em obj~cto da
servJço e aos contínuos; seryentes, ~perarios e aprend1zes das
ileparti~6res .e · offiélrias fedet1aés :em·· viagem de .ida. o vol1.a
paraa·s suas ·Dfficinas.'', .. · · :. , ·· · ., ,'· ·'', . , ·
· '.O·· Pode\• Executivil'. :i·eg·ulami:'ulal'ú esta:, conce!$ÜO dfl
·abatimento· ·
' · ·.
i. .
·
1

' :. ·,··,1, .
'

• ..

'r .

,

.:

. ·.:;'. :'

- '• '

' · · Pn·recer · " ' ·

..

'

!

•

'

•

'

.

.: 'A'Commis~üo 'cbn'rorma~·se· con1 o· voto· da Gamara pois o
seu' objccllvb fJSf.lf\ 'r.m YJarle atLert.dido erir outra emenda o ·em
parle em clispo~ioüo T'cgu!amenfal'es' j1í cxiRI.Pnfes. ·

I'

..

.~'.

(I '(65,

liu Sm11irlo)'

Ondn eonvir.r·:

· Út, · · A~ diul'ias ·.'dÓs .cnndüct()r•cs do Lr·em, dus pt·nLicanlcs de I,J•cn'i, dns bugag,rir·M 1Y dns pml,ican~es :!e ba8'1i.SeJJ'o's; da JD~lradil de Fert•o Cenlr·nl cln .Bmsil, q·nando, em vingem no interior, seriio do 5$, · iguues ús do dos l'ei!or·es du~ lelegJ•npltos da mesma estrada,

!

'•
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Parecer·
A ·Commissão aconselha ao Senado a manulencio da
emenda .que significa uma me:lida de inteira justiéa como toi
amplamente esplànado em parecer .anterior.
,

.

. , ,;

' ... '

,

.

I•.

N. 7 (6-í, do Senado)·

Ond(• convier:
. Art.-: ..•. .Para o exacto c~llJP'l'imento ·do, art. 58, da lei
í;·1 4.230, de 3•1. d!l d,ezembro de 1920, q.ue mandou cobrar
emolumentos aos :pratwantes de . confer-entes, conductor de
trem e bagageiro da Estra,da, de F·erro Central ·:lo ·Brasil, .e
mandou considerar -esses empregados como t1tulados, • 1'!l:';ados os respectivos vencimentos, na fórma seguinte:Quadros - Categorias - Vencimentos annuaes
290 praticantes. de conferente. . . •.. ,: . ... . . . . . . • • 2 :18808000
~90 praticantes . de conductor, de. t.rem . . . . . . . . . . :! :880$000
·20 praticantes de bagageiro , •................ 2 :88(1$000
290 praticantes ~de machinistas a . .'............ 2:880$000
510 -esc!'eventes a ............ ; ......... ; ....... 2 :·~000

..

-

. 11-.t 'iS ~ &3, do Senado)

Onde

,convier:· .

·'""' ·

Ar L.
Na Úqui.:lacão do tempo de· sel'~ico d()s emprega-·
dos. da Estrada de Ferro. Central do Brasil, serão contados,
para todos os effeitos, os dias' em que os mesmos fizerem e
vierem . a· fazer promptidllo, aguardando ordens para substi- ·
tu i~ôes dos empregaóos eff.eotivos.
..
·

-

•

N. 9 (62, do Senado)

Ondf\. convier:
· Ar!.. · ··Os' ,pr)lticante~ de ODitduotoros .de. trem, 'de confe..;
r rentes de 'bagageiro .e de machlnlsta,. e bem assim os esore- .
ventes da Estrada de Ferro ·Central do Brasil, até entll·o oon- ·
eidoerai:los ,jornaleiros e que por forca· das leis ns .. 4.230, de
31 doe dezembro de 1920, (art. 58), e U•i(), de ·31 d-e dezembro ·
de 1921 (a.rt. 61), passaram a titulados,. perderão a di_reito
ás diarias fixadas pelo decreto n. 3. 988, de 2 de janeiro de
1'!lt20, e receberão até 311 de maio do corrente anno, as percentagens estabelecidas pelo. d-ecreto n. S. 990, da mesma data,
abertos pelo Poder Executivo, os oredltos neeessarios para o
cumprimento desta disposicllo.
I

'

•

'.

, N. 1o (169, do Senado)'

,,

Onde convier:
.. A.rt.. O· posto medico do. locomocl'lo, 4• divisão da Estrad!t do Ferro {ientral. do Brasil, sel'á constitui·:io com ,dous
m~diCos e ·um enfermeiro, com as vantagens annuaes, respecLJVamonte .do 9 :.600$ e 3 :600$, abrindo para esse fim o EXe' cu IiYo os necessarios crcclitos.
·
\

..

I
''

SESSÃO

E~

3 DE AGOSTO DE 1922.

N.. ú ('59· do Senado),
Onde convier:
. .
.
. .
:Art: . Ficam extensivas ao sub-chefe.. do movimento .e ao
sub-ch-efe do telegrapho o· illuminaQão da Estrada de ferro
Central do Brasil as disposições constantes dos arts. 181 e
182 ·:lo reS'IJ:lamenLo em. vigor :da mesma estrada,
1

N. 13. (56,, do Senado)

..

Onde convier;
· ,
Art ·•Contin.uam em .vigor os eff.eitos do art. 9·3,' da
lei n. 4. 2.i2, de 5 de janeiro de 1>92•1, e, considerados na categoria de conf·erente de a• classe da Estrada de Ferro .C'Jentral
do Brasil todos os emprega.dos que pelo citado artigo foram
attingidos, datando .suas promoc&s desde a dato. em ·que foi
a mesma. l·ei publicada pelo orgll.o offlcial, e as ultimas com
a data
de 14 de· junho do corrente
anno.
·
·
,
I
'
N. 14 (55; do.Senado) ..

•

Onde convier:
Art. Aos funccionarios titulados · e diarist'as <las Colonias de Alienados, actualmente na ilha do Governador, .q.ue
Bil·rão removidos ·em ,i unho proo:imo. para a antiga. Fazenda do
Engen!ho .Novo, em Gueregué, Jacarepaguá, fica o Ministro da
Viação autorizado a:'conceder passag'ens· de 1• .classe, .nos trens
. de .pequ-eno percurso da Central do Brasil, com o abatimento ·
. de 75 · %, a começar de i .;le j.unho •do corrente anno. . .
N. -15 (54, do senado)
Onde convier: .
. Fica aberto o necessario · cr.edito. para pagamento aos
agentes, conferentes e praticantes da Estrada do Ferro Central do Brasil, da grat!flcacllo de que cogitam o decreto numero 2. 4J:!:7' do 28 de dezembro de 1896 e a tabella respectiva
~.• 4· 7 Obsgrvaçllo -'-: · desd.e o !f!CZ em que tenham deixado
. de ·re~eber, obseryadas as ·dispos!l,lÕes do art; HH\ ~§ •3" e •4°
pa lei. n. 2. 9~4; de. 5 'de janeiro de 1915 e· relevados dm
prescripcão em que. porventura' hajam incorrido ·os direitos
respectivos.
·
·
•·
· Pa!·ecer ,
A Commissiio con,'ol·ma-se c.om o 'voto <la Gamara, em re1aciio ás emendas de ns.· 8 a H 'e :13 a'15, porque constituem
medidas adiaveis, que poderão ser adoptadas em !Projecto á
parte.

N. 16 (53 do

Senado~

·. Onde convier:
A.rt. Siío restabelec'ldas1 a partir da data desta lei cm
deante, .as. gratificações addic10naes que, em razão de tempo
de serviço, vigoraram para os funccionarios administrativos
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•
civis, mensalistas, jornaleiros, dia1·istas e operarias das I'C1~nr.:.
tioões subordinadas 'ao Ministerio da Viação e. foram supprimidas c:c-vi do nrt. 36 da lei n. 2. 5(4, de 4 de janeiro do
19112, :ficando assim revogado .o referido artigo; ·e silo·< exLen. sivas aos funccionarios. ·' adminietrativos civis, mensalisLas,
''jornaleiros, 'diaristas e operarias da Secretaria de Estado, da.
Repartição de. Aguas· e Obras' Publicas, da . Inspectoria ... Federal de Portos, Rios e Canaes e de todas as. demais ;repartições dependentes do mesmo ministerio as gratificações ...addicionaes instituídas em favo:r. do pessoal da Estrada de Feri·o
Central do Brasil, Directoria dos ··correios e outras.
O Poder Executivo, para esse fim, abrirá .os necessarios
creditos.
·
.
· ·'
,, . ,l.,' '
. ·'•· :.:· .... ,·,, :
,

,

'I''

'

....

.

'

:.· "~--~ ~·· ··' '~,._;

.... . ·.. Parecer· ·

'

.'.l

!;_·>.

·'

'.

'•' !_ ..• ·: ·.·'

•

-.:,

• . • ',,

:· •• ·_;·_·_.:·

(,,

· , kCoiomíssão,, quer .eri:ij:lezembro ulti!Do, quer nos pal·eceres· ,da 2' e· 3' d1scusslo ·do aetual· proJeeto de .oroamento,
teve ensejo de mostrar clara· : e· irreousavelmente ·a .'Justiça
desta medida e, reportando-se a esses .pareceres, aconse1ha,ao
Senado a manutenoio :.da .e!JleQda. ·. · .. · ·
· ·
.

.

'

'' ', ·'

--, : _. :.
,•,I,

.N • 1.7 · (õO do Sonado) ·

. ,. . .. :

.·,, .,: ' , ·..

.,

'

·.: ·.: r ~ : .. ! ..

;:;,.'

'

.,

~ ·- -

"'

'

I

·

'<

'

• .• ·

. ''1:,

'

,

'.

•

.

.'

•

- Onde
.conv1er: ·:••::!
· •· .....: ·,._,'
· · ·..' ·.. , ·:·,o· ·: ."·: :•: ,-, .,, · ·,:.',, ·',' .::, · , : ·..
,!í>, ,I~,',
· Acoreacente-se: .Ficam resfábelecidos 'os. vencimentos dos
• funccionarios .. da Fiscalizaolio, ,do , Porto de ,t\eclfe, addi4os ··em
·virtude da Jekn •.: 3.089,·de,.·8.de .janeiro .de i91CI, l)agando-,solhes a differenca que veem soffrendo desde a data da· exeoucí\o.
da lei. oitada1, abrind~. p~fa es.se fim o Poder Legislativo o ne- .
cessarlO crea1to.
· · .. · · · · · ' - ·
;,1

'"",

.•

I'

1

,

0

1

'·

·.·.:
!

. NAS (49 do SAnado)
'

\

o

•

"'

•'

•

.I :

'

_.: •

',

, ,

•>

' .'I

·, 1.

,,

ç;.

''

!

.. : .·

''•

.'\

!~

•

.•"

, . .Onde ,cO~}?er: ·. . . , .... ,,i
".
· · · .,
. .c·. .
,
i,
: Mt... : Ji'lciLestabelecido·. que,
jlara .os .lagares creados
nas ·divefSII :divisões .da. Estracra: de: F~rp·· .C~tral. do, Brasil,
por ~ffe1to de ausmentos·: de :quadros, . deve;rá ser. obsl!rvado
rigorosameDte o que, ~~ta}lelecp- o .. art_; f:()j!) do regulame,nt~
actualmenie em vigor~
.; , ..
Votação da seguinte emenda do
. Senado:'
'

'

I'

'

J

•

··'

I

•'

'

•

'

'

'··

I

'

i

'

·

,

'o

'·

i

.

1

I

'

'

'

.• ,

.'

'

··'•

.. c.

...

',

.r_·: '

.

·,:·•-N· , ·1·9'"(7·9. ··d',
:'·;

'•

··'

...

'

,I

,

·,ISe'"'~A'

~ .. ~~

),'

cl!.· .. :;·;: .• :
· : : :. -.:-.-::" ·.

'

.

..

.• .:

...·

. ·'

l

.. :' .. ·.:.

Onde eonvier:
Art. Fica revpsadp o.art .. .f 07. da lei n. 3.674,,, de 7
de janeiro de 1919' no que 'diz respeito aos funooionarios da
·Estrada de Ferro Central do Brasil, prevalecendo, em .relação
, aos mesmos, as bl!ses.. do d~creto :g •. 8.610,· de .15 de·marco .de
j.9U; .expeclido na conformidade do· árt·. · 32, n. LII,. .e. respeétivas bases, da lei n. 2.356, de 31 de;dezembro de 1Pi9~
1

'

,

' •

•

1

,

'

' '

·~ • :

I

'

'

'

I

•

'
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.

'·

. '
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~

·.

N. 20 (48 ..do Senado) ·

Onde convier: .
,., .Art: . .Os escrevénLes que, em 31 de: dezembro de 1921,
já exerciam esses Jogares como e:x:tranumerarios são igualmente ·considerados effectivos e como os demais receberão os
. seus titulas, nas mesmas. condições.
•
i.'

'

Parecer

.•

confórma~sc

A Cóminissão

com o voto da Camara ern

re~

laoão ás emendas de ns. i7 a ·20, pois reputa adiaveis as me-

didas nellas consignadas.

N. 2:1. (47 do Senado)
••

i

•

. ,,,_ Onde·convíer:·
· · ..
·
.·
r._:·-, ·u.-,~.. ,; .. _ ;
,,. • .. ' ,. ···.-:'. :.
··;
'
' -·
,
.,, .. 4ft~.· .. ~Os serventes dos esci::ipLorios da CentraLdo Brasil
. 1.erãçl djí:eito ao :preenchim.e~to das.' v~gas .de êontinuos, sem·)m~ .• gue ~s mesm~·ae ver~ncarom, t~~do~se sempre em vista
..as. disposJçt)es que reB1,1lam, as promoçoe.s.
. .. : . . .

•• ·1

., .•

'.

' ,,·, ',·,

•• " . .

',··

,,.,,

\' ' )

'•··

: ! '."

'

'•'

' '• '

:• · ·· • • . · ·

f

\

••

"

t

L

• ' : i- ··

'•

-··

' ' I :' ; '

•

: _; ,

'.'

••••

'~~

:Parecer: · :• :·. · : ...
' '"

..

· · . E' de tal justioa o dispositivo da emenda. que não se com-

prehende que ella tenha $Ído. rejeitada e por esse motivo a
Commissão aconsellm.
ao Senado a sua manutenção.
.
.
•:_;·.·;

t::!·~;

.J ·, ..

~

' :·;:·1 .: .. 1'

·.'

.

'

' ........ ;_,

-·~·./· ·1'1.- 22·(411

.·,

_,.,-.;.,. ,,.;- ;• ·,

;~,'

__

'

.

"

do ·Senado)

.:·:

-,-.1~

· • Onde ,convier: .-.. ·
. •
.. · ·•.:M-t: · Serãc('cpneiderados;· para todos os etfeitos run-.
·ccioítariOs 'titulados os ~erventes doe: escriptorios da Estrada
·de Ferro·Centraldo Bràsil, @e eonta~em mais de vinte annos
··de rseÍ'Vioós 'á'' Estrada; e:rpei:llndO:..se , os .respectivos'titúlos e
cobrando-lhes os respect!'Vos sellos ·e .emolumentos por taes
·:,.!\·"!
titulos;teitas
·311 rnecessarias 'incltisOea nas tahellas respectivas.
,',.("1 ;·• •.•t::·•.
'.r,,...
··,
·
•,,·
'
··
~

, ...·; ,;·t; .'_
;

1

'i,'

Í I ! ( · '_lf ,•'

•

·,

I '

:

'

'

'····'

1 ,•,

, . ·•. .:.... •....
, . . . ., , .. . ··· .. ·' .''·· ' Parecer·
, ... ' r.,
. , ,
~~-

,.,,,.

~-·

_.,':"~--'~.'-,-.

,_,~.

•n'

,.'(,:

,~_,l·,.

·: ·:

',-

.,,. _.. ·,·

'

,

::- •· rNàs:'mesmas condições. da anterior e de accOrdo com o
'piÚ'!Jcer .érilitL!do!!lm, ~·· dlop~são,: a Commlss.ão. aconselha. ao
~seuado a :manutenção. desta emenda.
• .. . ·
.
;.·.;',;··~··~!:.<~.;~.~:!!;~·~'. ···:·/' _:~:>:·-·.·~:·:·::·~·:'-;,~~,: -~:._ .. ,~--',.' '.
·,~:
. , •:: · N. ·28_ •(80 . do ·Senado)· . '
·
('I

, :·.;_1 :: .-::·,•:

,,•I, ;·.,:; , 1:

Onde

,'•.'

', ,>"

\

','

'

.

,.

.

0

CODVIBr :

'

.Art'.

Ficam creados nas agencias de Campo Grande s
Tres Lagoas, ambas subordinadas á Administraoão dos Correios de Corumbá, para a primeira mais um lagar. de auxiliar de. carteiro, com i :SOO$, e ele um. servente, com. 4$ dia- ·
"rloa; ·e· .para a segunda um}ogar de'· servente, 'tarnbem com. 4$
·''diarios.
·, ~:·:
·
·
' ··
:··I
'. :I

•
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Pa1•ecer
Esta emenda foi solicitada pela administração publica e
.por esse motivo' apresentada,. em 3' discüssão, como emenda
da Commissão. E' .interessante que o Relator na Gamara de~
clare que ·a admi~istração publica a ella se oppõe,. Não .sabemos si ha no Brasu duas administrações publicas, uma que se
dirige á Commissão do 'Senado é outra á da Camara, e não podemos admittir que a mesma solicite e recuse ao mesmo tempo
uma determinada medida. Não somos mais realistas que o Rei
e .constatando o facto, não pleiteamos ·a manutenção da
· ·
emenda..
N. 12 (57, do Senado)

·-

Onde convier:
!Art. Gosarão dos mesmos direitos concedidos aos ·em~
pregados atldidos, com os vencimento! que presentemente percebem, afim · de' serem aproveita:do's nas primeiras vagas de
amanuenees, os oito .actuaes' emt>regados da' Repartição de
'·Aguas e Obras Publicas que tiveram titulo .de nomeaçlio da
iRepartlção de Aguas, Esgotos e Obras Publicas e nll.o foram
aproveitados pelos regulamentos que baixaram com os decretos ns. 9.179, de 3 de novembro de 19H, e U.515, de 4 de
março de 1915. .
·
1 .
.'I'

P.arecer

Esta emenda não constitue favor pessoal, pois é uma eo!ido regulamento em vigor na Repartiçlio de Aguas c
Obras Publicas, que em seu art. 5-i assim estabelece:
"Todos os empregados provindos da antiga Inspectoria Geral 'de Obras Publicas -. que tiverem titulo. de nomeação da
uepartição de Aguas, Esgotou Obras Publicas .:....:..! e não foram
aprov.eitados'pelo.'.regularnento que-baixou com,.o decreto nu. mero 9.079, . de 3 de novembro de 1911, sel~o-hão nas yaga$ <Ie
amanuense, independentemente de ·concurso. " ·. . . · . . . . . ·
·
.Niio· se· 'tràta,. pois, de augmento .dedespeza oú favor. pes- ·
soai: cuida-se apenas de fazer justiça a empregados que teem
,ido. até hoje preteridos e que já teem direitos reconhecidos.
O .artigo actma transcripto, que corrobora os direitos expressos
na emenda, tem sido derogado pela chamada lei de addiãc)s, que
é posterior; Como, porém, essa lei diz ·que o ·aproveitamento
dos cuipregados declaràdos addidos será obrigatorio e' independente de quaesquer leis 'ou~ regulamentos,· os ·empregados
attingidos pot• aquella disposição regulamentar ficam na mais
lamentavel desigualdade; que', cumpre corrigir.
Assim, a Commissãu opina pela manutençãa da emenda •.
~cquencia

•

-••••

N. 2-i. (45, do Senado)'
1''
· und& convier:
·'
..
. Art. 'Ficam restabelecidas e · asS:eguradas, emquanto
. mantidas as disposições do decreto n. 3':990, de 2 de jan&iro
do 1920, as vantagen3 aufcri<tas pelos. agentes, ajudantee · .~
.~.

''\

··~

.'

I

l

I

. SESS.\Ô EJ\1
'

'
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thesourelros das agencias [lostues dos Correios da Re.publica,
llalvo os que no anno de 1!l2l já obtiveran1 augmentos equi/Yalentes ou maiores a ULulo de auxilio para aluguel de easa.
i'L 25 (78, do Sennl1t:~)
· onde convier:
·•
:
Art. A partir da vigencia da priisunte lei, ningÚem
poderá ~er aumiWclo como pm~icanté de conduclor de trem,
. CHl conferente ou de r.scriptada Estrada de FetTo Central do·
Brasil, sem a exigencia do concurso l'egulameritar; respeitados
't•s direitos adquiridos dp isenção para os admittidos até í1 data
desta lei, des!le qúr. ltajnm prestado exame de habilitação, con,corrcndo'clles com os demni.s :is futuras promoções.
.

mais

N... 26 .(52, do Senado)

/

-Onde ê~nvier:
I
. ·•Art... O PoP'cr Exccut.h·o apt•ov(!itará, nas vagas de quar:t.os cscripturario~ já. existentes e ·nas· que occorrerem na .Ro~
!partição . Geral dos Telegrap'hos, ós auxiliares das sub-direct~
rias que contarem mais de rlez annos de serviço na mesma re'tmrtiçllt~, desf.lo que sc,iam·nprovcitados t.odos os am:iliares approvados no ultimo .concurso. . . ·
. Essas nomear:õcs ·serão. feitas metade por arú.i~uidadc e
metade por .mcrcêírnento. :
1

'.,''

Parecei'

~r;~t~ndo-se ~as eme~clas. de ns. 2-í a 26' de assumpto que
melhor acautela/lo ficaria cm um~ lei ordinaria, a Commissiio
C.on~ot·~. com o yoto da.~a~1ara.
.,
.' . ' . ' '
'• '·
'·:.:. ·. :N~ ·27 (83, do .~nado)

.. .

~''

', ,'

•

'

.

'

'

-•

'

I

'

'

'

'

•

I

'

'

'

'

. Onde couvier. :. .. · .
··
·· ~-\H. · Ficam: exlil~cta;; ·uo ·quatlr~ permaneni.e. d~: Inspeclm;fa." l?edemi ·ctns' Estrada.~ ·as categorias ·de engenheiros do
1• c '"' ·classes *· ·' · · ·, ·
· ·,· ·
. .
· ·. ·. :, .
. , ·
· · § · · As ·categorias extincf.as ·Jicain subsiil.uidas, por uma
unica. cujos servontuarios. terlio ·a denominação, qe engenhoi)•os IIJttdantes de. t• classe .com os mesmos vencmwntos que
"forem at:tribuidos aos actliaes engenheiros. de 1• c! asse. . .
· · ·§ : · A.· categorfa unica de engenheiros de 2' classe, _em
.,;ommissão. constante do quad1·o supplcmentar daquella in$pcctoria fica subsl.ituida pela de· engenheiros-ajudantes . · d'e
2• classe, tambem unica c cm commis'são, ·com os vencimontos
•que comrlctir:em aos actuucs cngc~hciros de 2' classe.
,

I .... \

I

,

N, ·28 (10, do Senado)

.
A'. verba 6" (Estmda de Ferl'O Central do Brasil) :..._ Ao
· cnvet de quatro, diga-se: cinco modicos.
S. - Vól. Víi
.
.
17
.'..;;.

.'
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Parecei·.
:Eih seu parecer' sobre as emendas· em 3' discussão ~\ .
projecto quo ora volve da Gamara a Commissiio .de Finanças,
amplamente justificam. estas emendas o nenhuma. razão nova
'foi adduzida pelo Camara dos Deputados, que possa invalidar aquellas, por este motivo. a mesma Commissii.D· opina pela
manutenção
das referidas emendas,
·. ..
\:

.,

.~'

'

'

'

I

'

',

'

,

'

''

'

;

1',

.,'

'

N, 29

(~1 •. do.

,

,

!

. '

Senado)
'

.

'

.~

'

'

: U\ccrescente-se nà consignaÇão ~Pessoab, .. da Estrada d&
Ferro' Central'. do, Brasil, a:.,seguinte sub~consignaÇão.. . .,
· ·· · Escrevent~s das divez;sas· 'divisões, i. 116:920$000;,·... .. ,
Diminue-se da sub..:consignação - Diaristas das diversas
divisões, i. 004 :040$000. .
·
'

:'

Parecer.
.·.:··i ·:i'S·.
.\
., ... Esta emenda visa .. corrigir· um. engano üas ·.tabellas Ill!.
parte .relativa a· Estrada .de Ferro ·Central· M .Brasil;: por este
·motivo . a ..commissão, de Finanças opina. para que ·seJa · ' elia
mantida;:, . ,,. · . · .
·
· .. . · '·'" · · · ·.. ·
'.

Senado) .
N. 30 (74, do
.
:~
Onde convier.:

•: ·

,

'.' '.

, 0' I,

Í

• ! ~ .......

'' ·

.. ' ~

. l

!1-·.

• '

''

··;

''' ... ,

Art.
Ficam emendadas na fórma abaixo ·as tabellas da
vencimentos do Pessoal da·,Direotoria Geral dos Correios que
baixaram com o decreto n. 14,722, de 16 de marco de 1921,
· ,!J 1~onsequentel}lente ,a ..tabella respectiva ~a· J?ra.posioão de. ·.orçamento da, V1açã1J·: .... , : .... · . ·... ,...... ····.•:r:'·::· ·· ,. :.·. ·.
~~
'j·;
I ,.;,.: ! •
J\.uxiliares de ama.nuenses a .•: ... .' ... ;_..........., 4:200$000
.

'

Pl'a;j~antes· ....•..•...

,. ''

• • •. ·

. !

·'',

• •

··

I:

1.. ,.,

'1' ;

• 1'

·.• ...... ~ .:. ......... _... ... ... . ... .. 3_:600$000

.Carte1.·os de 1• classe. a::;;~•. ;.!., •.• ,,.;.', ••• :.••••••• ,..
Carteirna de 2• classe a •. , .• ;,, . ; ..•,•••...•. ,..••....
Larteiros do 3' classe a .• ..•.·.• ... ,. '·'''·'·',,. ;.,·;; ;:,:,,:
Auxiliares de carteiro a •.•... ~.·.··• •.• ; .•,........... ,...

4:800$000
4:200$000
3;:600$000
2:400$00(1

. QOntinuos~·.-·t~.\ ~~~I ·;: : • · · ~~ .• ~ .-:~ --~ · • • . • -~ ; • • ~ ~~ ~--·~·-··· • :; "-~~ • •• •• • , , . 3.:600$000
ServênteS ·'de'· f •.'·clasSe ~.- .;-.•~·········-·. ~-· ·•. : ~-· ..... .' .·. ·--~ ~/ ... 3 _:000.1000
8~~:ventes de. 2' classe,~ ... ;.•.•• ··~·········· , ~···~·~~~·,,~;~,; .•,;· ·2:400$000
1

os carteiÍ:os e' auxilüircs do ênrte'ii•'àa 'da fAmi~istra
cão dos Correios do' Rip d(JaneiriJ, sriti equip~nüt.~;:na fórma
da legislação vigente,. em. :vcnQimentos, aos .. dif.l)irectôria Ge.·1•n1 ·dos .·corre1os
· · •..
·" : , ..· ··~· ..··,·. ::.~
· · :·· '·.··,.... , ·.... :,· ,· · .·,· ., ...... ,, . ,
'§ ,2.•:·Estas dlSPOSloocs scruo conSideradas ... mcorporads:s
ao ci~ado dêcreto. n. ',1!4,_,.zz;· dç'·:t9'2í, e' em. vigqt,,~~sd~ q 'inesn:o dm çm que,pomecat:anlll :-.:,1s:orar. as ,tab~Uas ..cxpl;ldlpas pelo
mtado decreto do rcorganlzaouo dos Correws (decreto numero 14.722, de 1921).
s 3.• Os funcciono.rios. nas prcsentes.·disposioõcs que obtiverem melhoria do vencimentos perdérãó a gratificação rela.; ·
Uva .á carestia da ,yidn ........ :... •... , 1 •. ; •. ,,.; .. , 1 ' • ·
· § 4.• O Poder Ex~cutlvo a:br1rá os cred1tos, necessarws ~
.e:xecuQã.O d.o. presenttf a~tigo .e seus 'I)aragx:apb!>~.;: • · . ·· ·
· · •' '§ :t:•
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· :~ ~Ugó. ·' O cargo. de porteiro é de accesso elos contínuo&
desile · que· tcnha.rn' c.omprovada,. idoncictaae para Q desempenh~
desseca~~·~;:' · ·: .. ~-"~·.' ··· ·· .. ' "
· :•.': ... · · ·'
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. c: .o\rt. ''·'· ...li1ica o: Pndcc .·Executivo autorizado a dar 'novo!
regulan"ieuto para r:!nrganizai' todos os servieos· da Eatl'adli
do,J?Ill'ro .Centrnl rln Bradil· o restaurar. os: direitós e vantagnn~ · .inlll.ii.uidas pelo nrt.. · .32, n. XLII, da ·lei n; ·:2.356, 'de
3J de d.ezembro tle HUO; para. todo o pessoal·da mesma ferrovia ... Para: esse fil~+c manterá na nova ·ragulamentaçlio. os'. dispositi~os· do~ .. cila~los · numi';I'Os e artigos da mencionada· lei'
e. 9ri:;l'f3gulamento que :baixou. com ·o,.decreto n., 8.610, de· i5i
de , março qe i!J.H,. observadas· entre. outras, necessarias ao~
.seus, sorviços,..as seguintes disposições: . ·.
·
'
I. Ficam substituídas as 'deriorríinacões de officilles de
ilivisijtl'·J)elas ·de secretario de. divisão, :P.assllJldo o secretario.
a_! dcnominar~s.e ;scçretario s.eral :e os escripturariós a ot~i~
' c1acs,. corii'''ls vencimentos ·Cias tabellas · annexas, . . . ·
· ·: II; Os i •aotuncs ·quartos:' escript.urairos. ·.passarão. a.' ter ~
· denominação· e. cnlogorin: ·de terceiros offiéiaeá ·e os actuaes
auxiliares ·'de· cscripta a dé am:róuenses, · ficando · éxtincta ai
oatogoria de. quartos escr!pturar,Ios. Os escreventes' 'de i • e
2• classes·· .serão. nuxiliares de' escripta de f• ~· 2• classes, com·
os 'V.eneünentos das · tabellas annexas. · · · ··
III. Os ~sct·~vcntcs de i • classe, assim · como Os da
:l•'·.·dasse·q:ue Lenharu cin~o annos'de serviços prestados á Es:O.
~Q·ada·,·. passam; do~dc ·j(l, ··à auxiliares d~ · escripta de i~ classe,
mdcpendente de concurso, · e os dema1s escreventes ·constl.;.
U)i:ão;o tambem .independ1~nto de concurso, o. ;quadr.o. dos. au~
·x11Jarcs de. esertp~o. do 2" classe,· embora seJam eXtranume.;.
1·al'ios.· .... ··'•,
·· ·
· ·· ·
,:
···'
···
•·IV.·:·.&<!l qJm"i.eiro ria Secretaria será ·abonada ~.'·quantlll
meulial .do .150$, •par:.>. aluguel do casa~ ·
. · . ·...
V. Os escriviíes da Tntendoncia e da Thesouraria pailsam
.u ;nc.ru:par·.os •0argmHie chefes de sooc1ão e o's 'ajudantes de es~
Ol'd'V.aes cs de primeiros' officiaes, com o~ :vell()ime~tôs 'das ta~
llellae· .aunexas, · ·
.• '· ·I ' · - ' •· ·
· . ·..,, .........1·
' " ,,
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VT. Os empregados nddidos ;í escripta, nas diV,ers·as. d!vi:<·Jcs, vns:mm todo~ para o quadro de auxiliares de escr1pta
do 2" classe.
. .
·
.
' ' V:IL :E'· t•reacto na ),• Divisão ·o ca1'go de. encarregado d&
e•cripl.uração do .. material, com os vencimentos· constantes da ·
tabella anne.xa.
.
·
·
·
VIII. Ficam r:reados 'nas Estacões Maritima e S. ·Diogo
os Jogares 'de encarrêgildris de manobras, devendo ser aproveiladr•s parn. t.aes logare:; os empregados que .iá desempe- ·
nllam esses ,;ervi~ug nas citadas estações.::. · ·' · ·'··
. )X. Os empregados eujas categorias, actualmen~e . sf.o
·ruat'da~ ;de,. '1,~. ·2'. e
clas~es 'passarão . a ter. as. denommações de ·g·ua1•das-l)Ortao, guardas-:-rondantes, guardas .de.· estat.ão e guardas-apartadores, conforrr•e as suas funccões.
·
X. Os. ajudantes de Ctlmpositores ·passarão, á categoria de
guardas-revistas. . . .
- ·· ·
·
· XI. A ao~nal off!ciua . de reparação do trafego, e re._spe~tivo ~pessoal continuará sub()rdinado á :2• ~iyisã.(). e sob
a c!Jreecau ·do ··.cmpr(1gado que ·actualmente'•& dmge. · · .. ' ·
XII. Os wrnposi1 oi·e:: e guardas de· artnazem ficam su-jeitos á fiarir.~ da tabella annexa e serão' funccionarios , t!-

s:

tulado:s.
.,·..
"· ··
..
XIII. Os conferentes, quando su·bstituirem os ,,_agente.,

tcf'á(> di4·eilo .110 abrmo para aluguel de casa, assim c·omo os
agtmte8•· não pertterão esse abono. quando lioencjados por mo:
tivo :dfl molestia. · .
- ::-;.XJV. Os encarregados· r.e postos e estacõcs não classificados :poderão: accumnlar as · t•espeetivas . funccões, medianta
PJ'Ofl~lsta: do .:sub-dit•ee!.ot;:. do. ;rrai'ego, ·approvarla pelei director.
:i. XV.·;. Ficam\ cr.eadns os logares de' bilheteiros de estações
especiaes; • devendi)· c• I·.espectivo quadro ser. constituidci ·pelos
conferentes :':que. já.:tcaba.lham ·nas bilheterias; e ·dos que ·dl!clinarem:,da:~promocjàH· a., agente de a• classe; uma ·vez que
ha.in vaga para completar.·,o.:quadro que. será :de 30: bilhetei'...
ros cciin, o's. vr,ncimentos .das: tabellas annexas. , .
· ..;\VI':· 'Os .encarregados. de postos , ou estações não ,elas.
~Hi'~ai:Jo(qtie:;~c'~l1nlulen1 · f~ncc~es. ,será .abonada u~a gratifica('ao mensal, .,ele I 0.0~ a, tJ tu lo. de, exnesso de serv:Jço. . .
.. ;,XVII. ·Ab~.:t:nT!iii·ei,úidós •designados pa.rri ,l.rabalbar- _tempo~
J•ariam~ntr, ~ni .O'sub~titilicão ·,nos logai:es t]ue .não .. possam, yil·
'(]_i~!~i~~~~l~ri)e(,; i'.ni , ~.uas .. t·esidericia;;, ~m·á ··.noucedidt~. ,uma., dia~

l'Ja d~.,,SCJS, 1mJ!,r,éJS .;

.i

.. . :

.. .

,

.

,

,. , :.. · · , ·

· ,.,.. XVIIL: .. 05. empr\J~,;·adlls arrecadadores~ que· f1scahz~m ~s
~·enclar,, terão, ·da renda event.ua.l, p()l' P-Iles arrecadada., 20 ~
~'· tif.ulo de .. premio._ . • :, ·. , .· · .. · · .: · .: .,: ·::.
, ·. ·: ', ·
',. 'XIX.1:',!JÇ!Im· .. subsWui~Jas .as. ,'cat~~orias· e· denomjn~cõ9.s
ck,. bagageu;os.: .guarda-frews . e gmxe~rns,. pelas de· !leiS· íle
trem. 'guardas .de'. lrr.rn c Iubrificadên;es. .. . . · . · . .. .
. ,. ·XX .• ,.F]i~a.r)i 1 ~ubslituidns ... as· r'.act,uaes~ denorninac.ões ,dos
C~Jirlnr;to,rc·s 'dé 1~ I) .2' ·_claSSCS1 • .. peJas de <Jbefesde ll'Clll de
, J•' e 2• 'cfassc8, c U5 nos coúcluctorcs de 3' c .!t' classes e da~
dos- pmLicantes admiLLidos até .1018, de' conformidade com a
irii ·n. '4 .'230; t!!l 3l cio dezenibro. dr. 1!l20, pelas uc ajudante~
fte . t.• .. 2' c .3' ola.ssos.. . ·
.. ·, .. , . · . . .
.
''" ..XXL .,Os,Jll'aticante$ .cfJ'ecLivos.·.de bagagr.iros terão de!Jr.imin~~·iip: ele .'fi,cis de l.!'em dt).: 3~ !c.lasse, fi.cando assim fun~
à ida ·a· respcctiYa classe com a· dos ·bagagerros
de 3~ classe.•
'

a

'

.
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. . , XXII. Para os eargos de ajudantes de !.rem de· 3• classe
~~rão aproveitados os pr•nticante.;; de coÍlductor de Lr·cm. e::t,..:
Ll'RDUffiOI'UI'ÍO~ que já exerciam üSSC , cargo antes da publicação do decref.o n. 3.:454, de, 6 de ,janeiro de·1918. · .
.·. XXtJI,. Os empregados do's .trens c machinistns, quanao
cm serviço nn interior on fóra do Disl.ricto. Federal, percehcrão. as ·dinl'in~ .. se:;u inLt~s: 8$ para os chefes de trem e ma(:)li'n!sta. de: 1.' e.. 2~r.clnssr.,. 6$ para os.'ajudantes,. !íeis e nu-.
:xüinres,.mnchinistas·.de 3', 4~ .C 5• Classes, .e 4$ para os guardas de trem, dormitorios, foguista., e· lubrificadorcs.. . . :
. : XXIV, :Os ~eit.(>t·e~ .de :linhu;r tcl~gl'apbicas ·passam a ler
a: (fenomjnacão de mesLr~s de ,.linhas telegraphicas;
·· · .
. . XXV •. · O~ pJ•at,ícantes effeclivos do·. telegrapbo transferidos •para. praticantes de· conferentes, poderão reverter ao qua.·dro de telegraphistas de 5' classe, uma vez· que requeiram ao
dir~tator.; Os .nrnt.icant.es ~{lxtranumnrarios serão auxiliares di
telegrapistas•. ou: de conferentes.
· ··
·, .
.
·.X~YJ. Para ps: eargo~ ·de ··mestres de illuminacão electrica
de. cai;ros;· · guardas• Tios. de t,elegrnpho, usina· electrica, · appa~
.!'!~lhos. blocliS. foilm'O? ,de turmas,. SU,Perintendent.es 'dos ~ppa
relho~ · saxby, · · a;j uonnf.e do . supermtcndenLe, armazemstag,
mestre,; de officina~ e encm·regndo de •montagem; machinis;..
ta~ d!l 5~ .classe :e demais ,!ogarr.s · creados. ou que·· passam !\
t.itulados, ·deverão ser. aproveitados• todos··os ·empregados· que
.,já' servem. •nesse;; eargos,• com: as ...mesmas ·'ou oufrn~ :denomi:oac:lles .
·
.
.
·
.
,
,c . XXVII.', Nos iogares • de· encarregados de cabine ·serão
aprovell.ados os oito. empregado& que: ·excrcdm esta i'uncção e
mais qúatro cabineíro;; ·de ·t·: clas~e. "O~ quaes serão ·promovt~
dos. 'de accôrào cón1 ·ns·· condições' i'slàbeleciclas no regula ..
wentn que' for·· exphdido· .. \'' ... ' .. · :.· ·' , · · :'.
, : .... : ,. ,
· Para• n:· const.il,uiçãn do qnad1•o de cab'ineirns de 2' cla~:;e
~er!io incluído~ os· treze cabineiroi:; de· 3'' cla~se r cineo auxt·~
liarr.s de cabiríririos que Lenhani mais antiguidade na classe.
Para a· const.ituiçií.o do quadro de cabineiros de 3' classe
dc•ve-râo . ser · ·apl'O\'Cil.ados OS ·auxiliares. de CabÍ'o.eirO'l e OS
actuaes aJudantes de cabineiros. . . · ·
·
XXVIII., Ficam considerados· para t.oclo~ o.~ effeitos amanüenses: ·os auxillareA de deposít.M, · encarregados de es.
N'li)ta e 'ajudantes !ele :encari•egadiJs de' escripl.a da 4' divi3iio,
Oilm o~> vencimentos da· tabellá annexa.
· · · ·
·
XXIX. Ficam· ext.inctas as categorias de aprendizes- de 4•,
e··,oso ajudantes de t' ·e 2' ·classes, ·qur passam a aprendizes d(l
a• clas~e e operario;; ·de 4• classe, da8 respectivas ·divisões.
·.· ·XXX. A prn.mo~íio da apr~ndizes de 1• cla~se ·das off~ci'nas
dar-se-ha immediatamente para a categoria de operar10 de
4' .classe, e pnra es~a promocão será cQ1mpuf.ado o estagio' e-.
a Cl'iffipetencia adquirida 'iia aprendizagem. .
. . ..
· XXXL ·Ficam ereados /is Jogares de tres apontadores e
sete a,iudnnl.as na:· 4" Divisão. devendo ·o quadro ser' constllnido pelos empregados que ,i:í !l'abalbam na tnrrna de' ponto
<las· o!'ficinas !' t:rucçiln. . ·
· ·
.
· · ~XXH. Os foguist.aB de :t• fl 2' classes fieam ·constitui dos
de uma· só !lla'Ase cóm a dia1•ia dn 9$. e com direito de prorno~ão a ma~hinistas de 5" c.! asso .. ·
.. xxxrrr. o •po;;l,(i medico na loeornoção (·!.· divisão) get'lt
con$1ituidiJ"'de · tt•es medicos e·'um' encarregado de pllarm~~ia,

,···

•

L~;on~o 3:pro';elta'dos _os dous' rriedicos. e o· cnoorregndo

mama •que ·,Já servem· nturuelle

~osto.

'qe ph.a:~

••
· · · · · · · .•· ·' .
·· XXXFV. Fica ·CJ~eado ull) coi'Po· cte· cinco !nspectores·'de
tracção que': S:erá'• •constftuidO'-'POIOS' · rim.ehinistas 1 de.' .i.•' claue
que: tenham pelo menos·um·tirooinio de mais dil !20' aiüíos de
icondticç&:o ·de maohinas.
··
., " ' · ' . ·'
· Paragrapho ·unico. · Dent.re •os deveres desses' ins'Peotcires
que será·· regulamentado: pelo. director .deverá· 'figurar· oi'.de
:participar: como··;peritos' rios· 'inqtter!to·s adm!n!stratlvo·s "s.obra
:accidentes de•trens·:ou mach"irias:; ·
····'''I : ,.,,_ .. ·· , . • :•1.·
. • ·XXXVé,;· .:Quando•:for· installada definitivametit& .a' ·ii'lllcçi!.o
eleotrica deverá sor organizlldo.·~m departamento Bíllllogo· ao
tla trocollo··arvapor; com o quadro do :J}essoal neeessario ás
lexlgeneias do. sorwlo;o ·•e •com· ·os\ vencimentos' em 1 !'gu:tld'ndr~' de
~ondiclíes áQ1.Jelle~ ;.. · · · '·
· •.• ,,: · . ·'' .• ,,,,:_, :.. ·. ,; .. · ., . ·<,·
· · 'XXXVI;~: Os ·auxiliare9 · t.echnicos· e· !)raticantes t.eehnioos
!Passam a constituir classes distintltas ·e serão titulados 'OOm
>nll denomiriáçl)es ·de auxiliares techniMs·do ·i"·a·'2• iclaascs: a
:essa ·quadrO· doverlío. ser.~inoorjlorados ·os. empregados•·que tOnham n denominaclio ~do. o.judantes rle. campo;· qu_e· passam' n
auxiliares teohnicos· de·-2~~-:elasse., dada· preferencla: aos· quíl
tenham .conb:eciment.os· teehnicos.:. •·
.. · '·· ·
·:' · .·
.
XXX:VFL; Ao•S eroprel!llldos"incumb!dos do preparo de set<~
··:vÍJCos •·de. part.idas. ;d()bradas· na'' Contadorin. · ._, · Cont.abilidade,': 'ó
'garantida a· gratificação ·mensal. •de iQIO$. e permR:nente; ·"nlám
de seus vencimentos.
.,.r.· ,
. xxxvn. ;seráJ ·de· nccesso · ilos empregados à'aH3•· divisão
-'0 Clll'KO':de.·contador·rr·chefe de'·Estntistica.',' . . ·... · ;:; . I r • •
· ·.·:XXXIX;···. •Ficam.. ereados:. 'f4 inspectores .·dia servioos •nas
estacões, sendo . .seto.:d() trar~o .(2' divisão), e sete da ·Conta.J:Iilidade ·ra• 'divisão), para f!scalizaçilo> das .r.endas•:e demais
ser.vieüs das estaclíes; aue ·serão exercidos em commisdo, 11
.is'U'bOrdinRdOB IaOS 8\lb'-'dÍJ'oectorCS dOS 2•. C 3' diViSÕCS •· . . ·-' ' '
·.· .. No .;provimento;;dessas designo.Çlíes:.poderíi.o ·ser ·aprovo!~
·!todos os actunes ·-ins!>-cctoreR, e'complebndo •o quadro ,com cm.pregados da ..3•. divis1io,::obeclec&udo-se, o oriterio d'a escolha- dil
um funr.cionario de cada uma·-dessas divísões;. no caso! d·c
.vaccanoia~··. ,•1 .. .:.·.::~
, .. ·;.
~.,i ... ,.,·r.: , . . _.. ·: .. : .':, ·.Essàs commlss·ões-·scriio :remunera<lasc.®m· ,uma:· gratl~.
fieação de 300$. ·mensaes.. além ·dos· ,venelment.os que .pcvccbarem, fl indicadas pelo!;! :·res~ectiv.os.: cbefcs .•., . ,.1 ·, · , .' · ! ·
.:ll11~. : Em· cada djvisão• d'c accôr!:lo, com,·as instrucções do
·Mi[liaterio .. rlo. ·,Fazenda: sobre. o.~. prestaoõas dns ..cont.ns ·das: es~
'tradaw,de;ferro da.,lfJinião,::haveri\ um en·carr(lS'ado da. ,oseriptn,
.com.>o. titulo.de . &,iúdant.e d~. guarda-:-l_ivro.s, incumbido..de for.necer 1 á ,•Contabllidad.e: os daid.os . ne:oessnrio·s .pn~n .n: oscripf.a
.gera,l.::-.· ..

.- ..-;J··, ..·~:·v . . · ···:: -~ ... ;rr•~r··~~~ :-.·~· .:· -~-·· :· ·...,c.·...

·
Pamgrapho u~lco •.. •Esses, lognr~_,;~Grliq pr()VI~os, por .cm. :rn~eg:Ldos. da •• estriltla.: que f.cnhom ·apt,JdõeR. ·. proo1sas .e/ te•rão
os vencimel\f.os equivalentes AO. o.iudnnta de /lU ardn-liVrOS da
Col).f.àbi!i~ade, ·. • . ;,- ,· ., .... · ·
:.~ .· ; ...
..,; . , ,., . .
XLI. ü provi monto dos lor:rnrcs n11r pnme1ra. oo.teil'Qrta.. !le
;titulados será sempre :fc.it.o mediant.c ,;opnc_ur.so,_,ainda~qua.ndn
se trate de cq,rgO\~ l:echn!r.ós... P,ru-a Mi nom()açoos terad sempre •Jlrêfer~nr.in os empregados d·O- estr::1da, quando,,approvados.
. XLII. Os conc11rsos I: sefão ·realiznàos n!)nualmentl~. ~e
acclirdo ·com. ás instruocões que forem. orgwnlzllidns, pelo .d1~
· rectpr.,
·
·
·
·
·· · ·

•
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·cspcclfJcados,
.. ~m: . ,•/Nanan_execucão.
da presente lei, salvo os casos. n&l!O:
po<.lerao sm· lliproveitados nu transferidos

•

para ,.o~, !iiyersps quarJxb~ 9o pessoal tit~l~do .empregadps de
Qt!b'a'l .categorias .ou div1soes, ~em. admltttdas· pessoas estranhas no pesstYal da· ·estrada. .
.
. · ·
·
Xr..IV. Os actuaes prnt.icnn Les de cohfereiites,' coriductores c. telegra.phistas .que já' .Lenham. sido ap'provados em exame
de ha~ilitacão ·ficam isentps de quaesqÍier .outras prova.S pára
futuras promocões.
·
·
,.
··
. . XLV. .Os ·encarregados da arrecadlllcilo, escala, emprega:..
d~s~ da impr_essão''.do bllhetds,l!notypia ·~ revisão d!! provM
· scrao lloPr~ve1tados ·Os que actualmente occupam esses lagares.,
. · :l(LYI. ·Os )mppessores d'e :hilh•etcs ser lia os que servem·
.como· a,Judantes do Impressor; ·
.
· ·
· ' ·
'·· X!f~'VII;· Os·caiididatc:sa log~ns nos quaes seja' preciso~
conheCimento ou pe.rcepcao ·do sJsnaes, não' poder:ão ser nomeados ai'llda qLHl approvados cm concurso, si ·não provarem,
'J)~r document.o' pa.~sado por profissional; que não teem de:fmtos·•em seus· organs· visunes. ·
, ' ·- , .
. . XLY.III. O provimooto-,dQs•logaros <lUO•vagarem dar-seha sempr·e por accesso elos !largos immcdiatain;ento in'ferlores
nos q11ad'ros das' divisõ()S ·•em que sa verificar. a vaga, () .isto
r:lcnt.ro do P·rnzo ·maximo de 30 di.as, contados dll. do.ta da voocancia do •cargo. . Nesse· provimento será observado. invnria~
.velment.e. a. :regra .sõguint.e: :metade por llntigui<lade. do ad~
missão· na classe e metade por merecimento .. , .. .. ..
.
XLIX. Constituirá merecimento para. as, promoções nas
diversas classes o concurso que os mriJ)reg~dos · tenham
prestado.
. .. . .
, ..
: ·. . .
. ·;
. 'L. '.Os mcchanistas .que tcn~inm' conhecimento dll nomenclatura . o .construccão das locomotivas e saibam reparai-as,
dcvrin1.':tcr. preferencii. 'n.as· pi·oiriooões· por merecimento.
lf,lf.' Sómerttc em' caso de promoc~o J?iit· merecimento deverá. ser. exigido dos .praticantes, conferentes e· agentes o exanie'pratico de tel~grap'hia.. . . . .· · ·' ,. ·. ·. .·
· ··.
· UI. Os serventes ·de 1' classe terão d1rmto ao accesso 'nas
vagas de. continuas,· 'ôbsch·ados sempre; os 'dispositivos'tJ que.
.
r~gulam as ,promoções. . .... ."
• · ·,o ., .... .' ·
· ....
. . · LIII. . .'0& ~mpregados 'poderu·o ., nposcntnr~se, · r!esdo que
!iqué provada . SUii: 'inValii:Jez,. •com; to,di:r. O ordenado, . quando
contarem 25 amiós de effectivo serviço;' e com tOdos· os vencirn:cntos .gbándo conta).'ei:n ~o arinqs ~ A,os ·~rnprogados S!l~el,tos
a trabalho diurno e nocturno será contado, para os effelto.s da
aposentadoria\ 9 tempo desse ,tr.ab:üho com o accr~~c,imo · de
·'um terço; assun. como t,ambcm serrá. contado o tempo de ser. vico p1'estad6 .aos .Estados e 'lt União,: serido o inLerslicio pnra
as U:Í:liJSentadorias de uth'mmn tilo sómcnlc. ,
,
.. ·. · ILTY. 'Todo. o pessoal'.su,ioito tú· reino~!io ti:Jl'á dir~lto·a ~1m a
.ajuda de custó corres•ponderitc ú metade dos vcnctmentos dO
. u'm mcz, quan.do a remoção .se der em' c'aractcr defin·itivb ·.ou
, por pmzo inferior a. 30 di!is, cl.cvcndo o empregado removido
cumprir a ordnm nó pt·azo mnximcr, .dti ·sele dias, n contar dn
data da suâ noi.íficação. :<~.: familia dei removido' t.crii direito ao
l.!lansporto gt•ntllito das sua's passn:::cns e bagagens. · ·' ·
r,v_. A gratific:mcuo addicionul ser:í calculnda sobre o
tempo de, sen·ico, clescot\tadas :;is faHns. ü tcmpa· será con~ado u parti:r do di~ irruncç!jata ao cm ·CJUC o funccionar!o ou
'
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operario houver complctndo o prazo para o .dir'eito aq addicwnal correspondente. ·
. ·
. · LY.I. As diarias dos jornaleiros que estiverem sujeitos á.
prcstacão · de 1'ianca nã:o poderão ser inferi'Dres n 7$000.
LVII. O expediente dos escriptorios das diyérsas divisões
.será das _10 112 ás 1_0 horas, em todos os dias do an'llO, excepto
aos dommgos c fermdos. Em caso de necessidade, pode11á ser
'prorogada pelo director• a hora de encerramento do . expediente. • .
. . . ·
. .·
·
.Pelo dia em que livcr lhavido prorogacão de. expedicnta,
por mais· de uma hora, os funccionnrios percccberão uma sratificacíio correspondente a um terço do vencimento ..total.
· LVIII. lla~a os demais serviços, ás horas de .trabalho sc.r·ão .fiudas pelos regulamentos c instrucções cspeciaes · que
forem, expedidas pelos sub-directores de divisões com a appro.vacão do director, não· podendo exceder· de oito :horas por dia,
· Oll' 48 horas por• ·semana, devendo ser pago como extr•aordina- ·
rio, na proporção de um terco .das dia.rias quãlquer excesso do
·tempo de trabalho ;exigido pelo serviço. . .
. .· ·
'
.L:IX. As faltas meramente disciplinares, commettidas por
.empregados, não· constituindo· crime definido na legi.slacão vigente, .. serão punidas, segundo a gravidade .do· caso e depois
<lo julgamento definitivo e final prof·erido no respectivo processo: pela autoridade incumbida da appiicação da pena, pilo
modo seguinte: ·'
.
, I. · advert.enci·a;
· II, repreheifsão;
BiT, suspensão ate 15 dias, no maximo;
IV, demissão.
_
-LX. :O director poderá applicar as penalidades supra in~
dicadas a ,qual,quer funccioflario, excepto a !dl:l' demissão, ao
de nomeação de ministro.
· I.XI. Os sub-directores poderão applicar aos seus subor- dinndos as penas- de advertencia, reprehensão e suspensão. aiA
.oito dias e os. demais chefes até·tr'es dias. · ·- .
..
oi,XII. Para os Jogares de inspectores de linhas ·tclegra- phicas serão aproveitados os actuar..s ins}lectores( "\s vasas
que se verificarem de inspectores do~ linhas tclegraphicás serão preenehidas sempr;e por aéeesso rlrml.r'o do respectivo quadro. Os ca·rgos de inspectores de trem serão. exercidos em
.commissão em igua:Jdadc de condicões aos inpcctore~ ·de es. tacões (2• divisão).
· .
·
.. . ': ·
!I,XIII. A diarla dos inspectores c .mais empregados de..
fisàa!izncão ·no serviço do int.er'illr será de J 0$000. .
.· · '
!I.:Xrv. Para o cffeito da contagem· de tempo liquido de
sr.r\•it;o serão contados os din:s em que· os etnpregados aguardem ordens em servicos de promptidõcs para a snbsl.ituioiio
de ontpregados, effoctiY()S.
· .. ,
'
· I,XV. No cDJso de inqucritos oriundos de accidi:mte~ ou
. de quncsquet• irr•egularidades, o funóci~nario indicado como
responsavcl lculi o dircit,o de acompanha·!' as {llhascs dr,· in~
queril.o a que rcspondct·, pi>dcndo l'azor~sc t•ept'I.'Sonlal' por
. pessoa de sna nscollha, si assim o preftWir. . .
· .
· , 'LXVI ..Aos ·runccionarioR contribuintes do mont.~pin deverá ser oobrncla a cliUcrençn do ,io1a ·c·.· mensalidades, correspondente aos vencimentos das tabollas nnnexas.
.J
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' :' _LXVII. Os apos.cntados ou pensionistas terão jgualmcnte
direito ao passe com abatimento de 75 ·ro c as pessoas de sua
.1'nmilia com 50 %.
.
·
. LXVIII. Aos operarias ela ·Estrada· serão abonadas as .diarias constantes das ·tabclla;: annexas e as referidas diarias não
poderão ser reduzidas siniio em virtude de acto Jegislat~vo. ·
· L~IX. As ordens eXJpedidas pelo director e sub-directores
serão t.ransmil.tidas ao pessoal, ou re-petidas, por intermedio
do .Boletim da E.~l!·ada de F'e'l'l'O Central do Bràsi!, qu·e fará
publicacüo quinzenal nn ;;rmanalmenté, conforme a necessidade do servioo.. ·
· ...
§ 1.• O. boletim l'icar!l a cargo de um funcc.ionario da Es~rada, \le livre nOJ:neacão do directo!•, e passará a servir junto
·ao secretario geral, percebendo, além. dns seus vencimento~.
uma gratificJ~cíio .mensal de /150$000. .
. ·· ·
§ 2.• O boletjm, no primeiro mez de cada anno, publicará
o J•esumo, com minuciosos índices de necessaria distribuicão
da mat.eria. dus ordens .. transmittidas, de caracter. permanente,
. .. . .
durante o anno anLe!'ior.
LXX .. Os operarias joJ•nuleiros, diaristas e Lrabalhadorú
~ pertcriccntes ao;; quadros rlas divm·sas divisões da Estrada
· gosarão de lodos o;; direilos c vantagens. inclusive de aposent.ado~ia; grat.ificacão addicional, licença c férias, de' que j;í
gosarem .ou vierem a gosar os fnncllionarios ou empregados
titulados da mesma Estrada.
.
'..
'§ i." Além. disso, dentro de 90 dias, contados da promulgação· desta lei, o Governo regulamentará Caixa rle .Pensões,
instituída no n. 20. do art. 32, n. XLII da lei n .. 2.356, de
· 1910, 'e art. 89 do regulamento que baixou com o decreto. numel'O 8.61•0, de. 15 de maio de 19'11, modelando a respectiva
organização. do soguro mutuo entre os. operarias ,iornale.iros.
diaristas e trabalhadores do Estado e. nelle in;;ti Lu indo. uma
seooão denominada Caixa de ..Empre'stimos.
· · Q:s juros .dos eti~prest.imo~ nunca. poderão ~r1· ~uperim·~s
a i2:. o/o ao anno. .
,
.
. ·Nos casos de accidenlc em servi·co a,pplicar~se-hii.o a;; g·s. rantias e dispositivos do n. I das bases• conl1tantes do art. 3~.
n. XLII, da.lei u. 2.356. de Hl1 O, I) art. 8:1 do decreto nume>ro
R. lHO, de I 5 de março de HJJ'L
·
T..XXI. Dontr·o de 30 dias, conl.ados da data da promulgucão desta lei, rlové·ãô · ~er orgariizaclns os regulamentos. o~
qunes . . serito· acompanhados .~dos quadros do pfl;:;>nal jnrnalriro,
pm·a a approvacão do ·:\Hnislel'io da Viação.
J.XXU. Os ml)prcgado,q que .arrecadarem rlinh.eil'O. ou :ti.\·ilrem ob,lectos ou valore;;; ~ob :sua gnarna. prr;:;t.ariin uma
fianca correspondentr ti impnrtancia .da ;:;ua rc;:;pon;:;a!Jilidade,

,
. ..
.
..
thesoure1ro ... ......................... .

•~do:

a.)

b) pagador ............. ·....... ·..... ·....... .
c\ intendente .............................. .
cl) ~llh""f\agador .. , ................ _. .. · .· ........ .
, e·;. :J'iei~ de t.hc;:;o~lrciro. e· pagndor ........... .
f) ajudante do intendente.................. · ... .
(11' o:genl.es esnecines r. nncancgadM rla nrrP.'
cadacllo ............................ .
h) fieis da intendoncia ....... : .... ·: ...... .
· 1) ajudante do. encarregado do deposito ..... .

60:000$000

50:000$00~
~.() :000$000

20:000$000
10:000$000
lO :0001$000
!0:000$001.1
5:000$000
5:000$~00

•
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'jJ armazenistas ...... ·....... , ....... ,. ,,., ... ,.,, .

. , 5:000$000
/c). !fieis r.ecebcdpr.es e de armazem ... ·..... . . ... ., · .5•:000$000
l) agentes de' 1', 2' e 3' classes e bilheteiros ... , . 5:000$000
. m) chefés d.e, trem, de 1~ a 2' classes ............ , .·; .5':.000$000
n) arohivistas ;·: .,'.. ~ ·. :. ~: .................... :. . .. .
. 3.:000$000
o)' ajud'antes' âc', trem 'de i•; '2' e a• classes.... . . 2:000$00.0
p):' confe:reittes 'c. ajudantes .. ·-·.;,,.,, ... ·•· ... " •'.
2::000$000

l!),~ fi. el~ de.. ·tr.~m. ?ô' i~; '2.'. e;3~ .~lasse. s ~: .... ; ,. •' . ' ,. 2.:ooo.~ooo
1) auxiliares .de .trem . c. fie1s..... ... . ... ... . . . . .. i~OI00$000
's): ·.~l]~iliares ·~(ie' collifel'C{ltes, , compositores .C ,
: · ,,, .. '' •
guardas de armazem .................•. : •. -1 :000$000

' '· : ParO: outros 'cargos, que oste,Janí sujeitos a fi~nêa, como ·
· \~Ojltrri os· 'dt'i güarda roi) dantes; . de revistas; apartadOres,', ,de
. portli.o, às fianças serão fixadas pelo .director.. : , · · • ·· .
LXXIII. São extensivas e':tpplicave!s' aoúddidos .deliual
•'Categoria. 'OÜ' !Jàr~os :~qUivalentes;' as 'titb~l!ás,, abni;,o:,. 0~ , in.:specfures add1dos t.erao' a categoria,. as .vnlitngens c. os,.vencinientos'•de n:!i.lchintás dos' qmidros, cargo·s 'que ,lhe· são equi.valentes.
. . ,, . .. . ·. . .. · ·- ,:' .'., ·: ' :, ·1: ,... ; ·• '
·. •· ''JJXXIV. Os arma1.cmstas que não residem. em propr10 da·
:Estrad'n terão 'd)reito no abimo'·de unlà quantia para àlugUel
de· casa; ·segundo •n irnportancia do cargo ·O, da locálidâdc, ficando obrigadós' a residir:em; •. tantd. ·quanto.'possive,l,,. prox:imo
!!:Estrada;' ·· '·•- '!•• ··. -· ·. · · ..... · · •. · '·· .. · ·." ., . --;· . .
. Ao armazenista (fUB .serve como·enc'nrrega'dá'.i:Jo ,depÓsito
de material· da' a• divfslio s~rá ab'onada. a 'qúantia de .iiiO$:.para
alil!l'11P-I de casa; por, 'não' ;;residir 'ení 'proprio i:! a Estradá'; ·..•.
· · L'XXV.''Os cargos'dà- in'spectores de l~nha. c apparelhos serão •preenchid()s' por telegraphistas-ch e:t'es, de. i • ou: 2' Classe.
•de reeonhecida'·competen·cia,· a ·.Juizi:r do''•ch'efe 'do 'telegrallM c
que tenham;'pelo'·menos, iO annos de serviço,, 'Serlio,.ilonserva-'dos o's telégraphlstàs Q\10 .i.á exercem esses Cargos.' ; ' ' ,: : ... .
· LXXVI. Os. vericimentos;-•catbegorilis c ';quadr'qs· dO' 'pes:.
sonl dn Estrada de' ·Ferro ·Central do 'Brasir serão os .constan'tes da tahella abaixo, fi.cnndo. extincto o atigiilen,to 'proviso- · .
. rio concedido 'ao' pessoal'tltulllido c' Jornaleiro, cm yirtude. da
'lei n; 3.;.99Ci, dir 2 ·de' janeiro de' r920/ na lmpor.t!l.nêhUotal
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•

·de· n tas-·o8osooo' • - · ··· ' .· .;. · · . ·. · · ·•· · ·'·':. . .
.; ;..., .. ~
. ·,' ..... ' ' .·.· ,', ·... ,; . ·: .... ·.. ~:·..(';.~:;·: .
' ..'.,,, ., JCSTRADA:DI.:;F,ERRO.,OENTRAL DO 111\ASIL ::', ~ . ;;.':·,

.• · ·

· ' : , · ..'

1Admíni8t~acifo

Centrfll · .• <

· ·~"' · ··'' ·.' .

! ' ·.·.
',,:.·:.> 1·:·...:..... :; ~- .:·: ·,' ,. ·'·'' . ~ _,· ' ',· ~: - _·..;:.·~~ ~·,./·.: ~·. · ' :, . ;
1 · dJreetOir ·•·· •··> ... :••• • ., •••.••• ·•• ,••.•• ·• • •. • • • · . 36 .0008000 ·
,g auxiliares de· ·gabinete, a 3·:600$ ~ .,, •..•• · ··tO :8008000
1 secrotario geral ; '.. ,: .\:; ·. ; . i. ; ;,. ,,, .·: ~: •' ::
!i8 :000$000
o

•

• • •.

· 1 portciTo -· .. ·... ·.... ,....... •r· ••••• ~. ·• •.•.•• •
, •• :·· .• ,·

.

'I ,':.

· ··

f•sub-'d!ir~cte~r

...

.

Primeira Divisão '(Secretaria)'

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

. •· ·J. ii11:tilim' de gabinetA, gratlfloação. :. . ; • . .

5:400$00 0
1

"'
: ,'I

..
'

...

'

,·.,'.

.: ' I·, •

· •30:0010$000
· 1:800$000

· "l secretario de divisão .· ........ ~-~ ;·;;.;. · : 15 :600'$000
" chefes de secclio n 12:00 0'$ ; • ; ... ••:,,, ~ ·.. , 24:000$000
;.j primeiros 'offi~it\es, a ~ :60:0$ .. : ::: <·.· : ; '·: .t.9 ;200$000
"·2 segimdos offlC!Iles, a 8.400$ .... ·'':·'""; · · 16.800$000
:·,;·:4"teroeiros offlciaes, a··o:OOO$ ...... ;·;!;, .. · · ·:24:00$000
1

•

.

·~.

SESSÃo' EM
' . .

3_. DE.. AGOSTO .llE 1922

8 am~n!Jenses, a 5: 40()$ ,...........•.,.......
6 au:nhares de cscripta · de i'. classe a
3 :·600$ ........ ,..•......... •' . .. : ..• /

'43 :200$000
2\i:600$000

i2 auxiljares de escripta de 2' classe, . a ·
':!

·

3 _:'0!)1~~ ••.• ,••••••••••.••••••••• •. : •

la~!lh!V!Sull

36:000$000
7:200$000 .
4:8QOJOOO

, .. ,,, ; , : . .... ,............. .

~ a.Jud~nto do archlV!sla, ....•...•.••...•• ·~·

conti1nuo .................. ,,, c... , ... , .....·
~ ... ,:. '. .

'.'.i·.

. '' ' •

:. I

4:80~000
'

L'

..

,

Thesouraria e Pagadoria
.i tbosoureíro . ,,, ...,..... ,.... ,.-.......... .•
24 :000$100()
'":!......pagador . •· ............. • .............. , . ·.·,· . ,ts:ooo•ooo
i "'.!h "'n d
.. · ·
·
·
•
.'.·1 r ,:'·:a.~-Jt' ga~ or ;: · ·'":· ·. ····~ · ··· ·. · ~·· .....:.. ·.~··· ..
,J2·:0D0800D
.. i,J)~~fe do secçao .._.,•..•.•.•... 1,• • • • • • ··' • • •
• , -,12.:000$00
. .7 f~e1s ~da pagador1a, a 9:600$ ; ., , ..... , .. ,
. 67 :200fO•OO
'. 7-f~c.is ;,qa thes~u~aria, .9 :600$ .. ; ....... ''
67.:2ooaooo
. ,.2 1)~1m.mos of~J~Jacs, _a 9:600$ •.. , ... . . • ..
i9:200$1l'OO
,,,2·.'.S,0g1JIJC)os offJCmes, a 8:400$ . ;,; ..... • .• ···' . , 16·:8001000
· 2 ·>tei•!leix:os o1'1'icíae.s, . a. ô.:000$ .......,. . • ..
i2 :000.000
· , 6. amanuonses, a .5:400$ .• . • . • . . .. • • • ... ....
. . 32 :400$00()
5 auxiliares de cscripl.a de 1.' classe, , a:.
.,;/::,. 3•:•600$ o • • o • • • • ; • ••• • • • • " ,·.,; • ; : , , :,, · I' ' :18,:000,000

a

5 auxilim•cs · de. escripta ··• de· 2• clilsse

''

,,".3,:,000$ • •·~·•·•·• •·• •·o'.-••

1 • · • ,.-.

olo •·•

0

·a.

o •. : •·• <f

2 contínuos, a 4:800$:- .. ~ •..•. ,.....•..••• •'·

,.

. ... ,:··> "·; .·

'

, ; 1,. ~.ri

'

'

. ':.. ~··

. '·,
;tJ.

\•,•:. i: •li

. ~·. ,•.
• ': .

,•

"!;·,:t5:0QQ$0{)0

··•9:600$000
1',!

Intendeneia '·· ·•• · · ·
'

'

'{'_ J,

.

• •

~

';.

,•'

I •

'

'

';~'

.. •.• ' .

'

.···( ;:

' ' . \ ••

. '

•..•• ·.

. i· Jnteridcnta ,... :'~ ... ,...•.. •· ., ... ;.....,. . • .
•24::0001000
f .lijtidarite de 'iilt.éridént:o ; ,,, : ....... ·:·.... , •. ia:,OOOIOOO
.. i. aJudante 'cte gt.ilircta-liVl'os .•.•....;••.. ,• ., .
·i5:oooaooo
2..cl,l~~cs:~:d~ ~e~ç~o. a ,12:000$ ....... -., ... · · ·.· 24:00:0aooo
.. 3 ·Prtmet~os offtctaes, .a, 9.:600$. . •:• ..... • .. • . . . · •, 28:8001000
, .4.•segundos officiaes ,a, 8:400$•: •.·.•..•• , ;. " •· 33:6001DOO
•· 5 terceiros officíaes,. a 6 :000$ ..••.• ,........ , . .
30 :oootOOO
:12 ·am!\nuenses. a ·5:400$ .. ,,, ......... :.....
64:800~00
·20 :nmciUarcs de . escripta ·: de 1.' classe;. a
' . ·· ·. ·.
. . .a :600$ ...··.·. ~--· ·.~ ........... ~ .. ·. •I· .,·.•.•.• :.... ........
7·2 :ooo~oo
. BO:cnuxilinres de. oscripta . de . 2~ classe, a
3 :00()$ . ,· •'• ,:t.'~-,, •·•,, r;:, ••• •.• • .~.· •• ,,,
., I:IYj(:}espnchanho .. ,..- ........•...,...•••,•.:. , .....•. ,r
·f ·:encarregado de. cargn.. ·a .descarga •....••
2 a,iudantes de carga li descargn, n 'J :800$.
.2 ·fieis da Int.cndencia, .a 9 :600$ ..•••..• ,,;

2 aJudantes de -fieis n '7 :200$ ..• ~. ~·.· ..•••. ,
.... ,...... "'• .......... ,; o.· ••.
· ·:f. onilarregado dn. . ori'icina. auto-'-ypoya..
~ ·~1:.lt1JrultiVista

_: ~; oj\l~:nir~ cin .~i~ii~in~. ;~.u;tb~t~poi!{·áphÍÓ~.
· ·2· -linotypist.as, a

{l :OOü$ .; ..... •..... : ..... ,
1 reviso!' do provas •.... ; .................· ·
1 ·nJtídnnte ele revisor ..•............ ,. • •.··
_i continuo ....... : . ..... , .. ~ ... ~ ....... ~ .. ·~

:i· i\l'&.rda geral •. ~ •• , ..............

4 ............

.

. 90 :lltooeooo
' 9 :600$0001

9:6001000
'15:600f000
i9:200100l\
·i4:400IOOO
17 :20,0$000

8 :"001$00'0
·6:000$000
12:000$000
5:400$000
· '. 4:800$000
4:800$000
5:,.00f()00

.·.;.,2êS

. ' '' <"'NN.ÜlS DO SENADO ...

l.abm·aiorio de emaios
t chefe do laboratorio .................. .

24:000$000

I',·,

. .' '

' '

"
· 5 medicos. sendo um oculista,
a 9 :600~

.48 : 000$000

..

Seounda Di·visão
•'.' < ·,\ '. '

·. ' 1 súb.;dircctor . . .................... .
30:()00$000
1':1800$00()
· :_·1 auxiliar rlc ·gabinete, g!'atificaciío .... .
' .3. aan
. dnn Le~ ·de· .d'IVlSuo.
. ''' 000"''P ... ,. •••• '.
72':00()$000.
a ~·r:
· "t''sub--àjudante. de divi,ão ...... ; .... ,·;
18:0"00$000
·<'f'secretnrio de ·divisão . ·;.; . : .......... ·
15 :600$000!
.·' 1'-a.iudnnt.e d~ gua!'da-li\'Nr~ ·............ ·
15 :000$0.00
24 :000$00'0. .
.. 2 -chefes de seccãb, a 12 :000$ .......... .
76:800$000
•'•8 primeiros offic1acs, a 9 :GOIQ$ .........•
· l2 •segundos Mficiaos, a .S :-100$ .......... .
1{)0: 800$000
J2 terceiros officiues. a G·:OOO$ .......... .
72:000$000
32 nmanttenscs,. a .5 :.400$ .. . ............ , ..
17~:800$000
m nuxilinres de escripta · de. i • classe. a .
.... 36.: 00(}$000
.-···
: !:l;:GO:O* •• :•.•.... .......... :........ ·-· .. .
..
·,2Q; auxiliares d·e esct•ipta ·ile ·2· :cla~se, a
3 :·OOO$ . . . . .................. ; . .
60 :000$000
1 nrcb.ivistn . . . . .. . .... . .. . . . . .. . . .. . .
· 7 :200$000
2 continuas. a '•: SOO$ .· .. : .... , .. .. .. ..
9: 600.~000
'7 agentes especiaes, a ·12:000$. ~.........
48:'000$000
25 agentes de I • ·classe, a 9:600$ ......... :
2'•0 :000$000
546-:'000$001}.
105 ·agentes de 2' classe,' a S :400$ ....... ·. . .
.:,>251agenles de 3' classe, a li :000$ ... ·....... · · ·J :350:000$000
:180:000$00() '
·. . 30'ibiihetcs espociaes. a 6 :{lOO$.- .......... ·
850 Jconi'erentes, n 1, :800$ .. , ; . ; ... ·. . . . . . . .
L 6'80 :000$000
. ::oo ajudantes de conferentes, a -1.:000$:. ;, . 'S00:000$000
38:400$000
· ~>fiei~· rocebodercs, a -9 :600$' · ,;-. . . . . . . . .
· · -6Jieis de ;:ll'Jna~em, especiaes, ·a 1!:600$:.
;:;r; :600$0:00
,,_,'6:-a,iildanLes fie -i'ieis .especiacs.. a· 7:200~.
!,3.:200$000
iOO' guardas de armazem, a 3:600~........
8G0:000$000
'4 crica:rregados. de. manobras da .oContral, .a
.
•'
26 : !100$000
,'6:600$ ..• ·; ... ; .. ,.; ............ " .

4 ajudantes de.. manobras . da. :Central, a .
~

.',,,': :... :. :•4:000$ ..

....................... ····· :-..u·

. ·1 encarregado de manobras de Nort.c ... ~ ~
.. · s encawe:;ados . de . manobras da 'l\f.aritima · .

·'·
·a '• · 000$
·• · •··
· ·
., 3 .cncal'l'rgados de mariobras rle .São Dio.. ·.;:. . .· go, a -i : 000$ .................... ..
a ;;uardas gnraes; a· 5 :ltOO$ .•••••. ,, ••••
:-15 composjtnres do P classe, a /1 :800$ ..... .
.· .'.l2: comp:lSiiores de 2• cla;s:,c, a 3 :·600:$. ·.... ·
' ' i fe.it.ores de estações n8pcciae8. a 5,:400$'
. 10· ,J'eil.ores dn est.acões de 1• elas~ e.,, ,a .
3:jl0!0$
O~
::fmest.re da ol'ficina . rle fleparn~ão do
·.;.~;:·;,·.Trafego .. ·····~····-···········~·~ ..
,

f
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•.•

00
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.. 16 : 000\~000
():000$000

i,z :ooro$ooo
1'2•: 000$000
16 : 200$001}
72 : 000$i000·
79.:200$000
37 :MOr$000
36:000$000
10:80'0$000

SESS.:tO Jll.! .3 DE ..VlOSTQ.:DE '192;2 ·. •
Í'

1 chefe rln movirnonlo ................. .

1 sub-chefe elo . moorinientc• · . : . . : . .·.,. ... .
1 chefe \.l~leg. e illuminauão .... .' .....•
J snb-clwl'e t.eleg. c illnm.inação .... .' .. .
1 encar.l'cgaJo aulililiar ·do· movimento ... .
:L auxlliar Lechnico de pt·imefra classe ... ··
7 primeiros of!'iciae:;, a !li: üOU~; ...... .

·

s

segundos u1Ticiae~. · ·a 8: •!00$. ; : ; ..... .

·

:J :liüO$ • • ·....... ·......... ; ......

31.i:000$000

desénhisLa. enca.rTegal.l.') c;o graphico ... '
1 encan·egado do . Depoo!l.u Gerar ...... .
r nj uda.n Le do l:Jeposito. Geral .. ; ....... .

30:000$000
12: 000$0'00
9:.600$000
7:800$000
.!c SOIJ$00tl

1:! terceiros oJ'Hciaes, a 6 :OOOijl ....• .....•
~o uma.nuensc~, a 5 :ltOO:il · .... ; . : ... : .....
·JO auxiliares de 'ôsct•ipta lie 1" classe, a

. 10 auxiliares de. esoripta dt! ~" classe ·.a .
. . ·. 3:000$ .· • ................ ::: .. .' .. .
• '1

·J COIILillW.i • • . . . . • • ; ; • ; " • ' ... ; , . . . . .
5 m~tJecLoges. elo linhas e ar•parel h os, a
',;
I
12t:OU0li) .......... ~ ~ ~ .·.. ·.~·.o .. ;,.·.. .
.'1 LolegraphJst.a:; chefe~. a 1U :800$ ,' .. ;. ,'
25 · te···! egrapll is Las: .a,; 1" .c las~>e:,. a· fl : ü·OQ!ií ..• ·

'

24:000.$000
· 18 :000'$000
.24 :0001!1000
J8:000$00U
. 15:000$000
H:tl00$000
67:.2001li000
67 : .200~~00
72:000$000
·tos :D-OO$Ooo:

50 tolcgl'aphistas de · 2" classe, a 8:4,00 .. .
:100 telesrupbistas. de 3"· classe, a 6:000$ .. .
100 telegraphistas' de '•' classe, a 4 :o800$ .. .
105 · · Leles-rsaphistas de 5~ ·classe, a 3 :·600$ .. ·
1 chefe da o~ficina · telegraph ica .... ·.. ~:.
I armazeniata de 2' dl'asse ........ ·., .... .
25 fiei:> de trem de P classe, a 6 :000$ ...
:&5 fieis de trem de 2'· classe; a 4:800$ ... '
ü5 fieis de trem de 3' classe a 4:1000$ .. .
3 :feitores da limpeza de .car'i·os, .a 4 :200$
iü guardas-dormitorios de .1' classe, a
' '
. .:3 :60"0$. . . . .
,50 chefes de trem de i" classe. a 9 :600$ ..
0<5' c;heí'es de trem de 2" classe, a 8 :4001~ .. ',.
'i !ti· ajüdanLes de. 1". classe, . a li :000$ ... :·..
i20 a.iudanLes de 2" cla~s.e, a _!1 :800$ •..••.
540 a,iudantes de 3' classe,. a !; :000$ ...... .
o •

· 1.

o o ,

•••••• o ••• o

encar1~egado

da· Escola (em .commissão)
com. . . nussao). : . . ......... ·....... .
. i OflCUl'l'CI:l'ado da 'usina e]ectrica. , ..... .
'2 mestres da usina ·de gaz de: . 1" classe,
. . a. i:S()O$. ,' .:. ................ ..
J ajudante mesLre. . . . ............. .
2 ajudan Les mestres, a :;. :•100$. .. ......•
l mesLt·c de iH•uminação electrica dos caL'L encarreçraq,o da, Arrecadação ·(em

tl'OS.

. ,.

·.

. ....· .. , ........ · · ..

3. mccanicos elecLI'icistas, a 5: /10().$ .... .
8 a,iudantes mecanicos . electricistas, a

4:200$. . . . . .................•
ld~el:ll'apli'icas de 1'
· ·' ·· · : :classe, a ·61:000~ . . ~ .......... .
· · f.l 'n1estres de linhas tcleSl'aph icas, de. 2'
· classe. a .\ :800$. . . .. ....... ·.. . ·'
1
'.
8. l.i!legra•pihistas, a 3: OD'O~. . .•.••..••..

·. 8 mestres de linhas ·

ti0:000$000

!t3 :t~Ü'0$000

. ~40 :0()0$000
fl.2•0 :000$000
LitlO : 000$000
.\80·: 000$000
540:000$00J
~) :600$000
j::J00$000.
150:000$000
120:0()0$000
:!50 :1000$000
1 : 2·600$000
iíi:OO.O~OOO

U!O : 000$000
· 5;6 :OOU$00!1
ü!JO :000$000
.57ü:ll00$00ll
:! . HiO: 000$000
12 :1000~000

·í·:l: 000$001)

i:800$000.

..

15 :.ti00$000

(j :000~00

10 :'~00$000
'j :800$000 .
16:200$000

:13:600$000
~ 8 :1000$000

:JS :.400$000
21:000$000

I

111

el;lcarregado · .do· serviço chronometricó .,

-- 5 ; 400$00•0

a llJUdantes ,do serviCO chl!.'onoruetr,ico, a
· •
''· ··· ,.• '"•·ooo~
'P• • ...• · ·.•..• ..
•.• •.• •:•t•:.•l•
,;~;,

·~•.•.•.•

•i

~pa

, ·i' •OngenMiro supez·intendente dos

, ··' · ' ' ·· relhos Blocks e auxiliar technico .

~o telegrap·ho.~-~ .--·.~_.. , .. ·....~.--.~···
11·.' ajudante superintendent~ · .dos app~e- .

. · : · _· ·
'·

.:1.2 ;000$000

. lhos Blocks ·e ·auxiliar. techruco te-

. ;: ·. · · · :Jegraphico. ~~- ... :. ~.-· .. _.... · .... ~·.r.. •1
:40 ·guardas-ii os de i • classe· dos appàrel•hos
·.· '· Blocks, a 3:600$ .................... ,
· 26 guardas-fios de

i'~

' : 7 ;3J00$000.
.. · 30;000.$000

classe dos apparelhos

. .· Blocks, a 3:000$ •• ;. ............ . . . 78 :000$000
:t2 encarregados de cabine, a ti:600$ ....... ,
', ' 79.:000$000
\23 cabineiros de '·:t· C!ásse, a G: 000$ .... .. '. :1.38: 000$000
13'f' ca~!lio!ros de' 2" clas.se, ,a· 4 :80013 .••• ; • '
' :1.48:000$000
·. :1.44:000$000
· 36 .c.a]:!~netros de 3' classe,, a.. 4 :.000.$ •.• ••••
: 2 ;g~~ts;tas apparelhadores . do i •. classe, p,
.. ...' , '. ...
4·800$
''
9:600$000
.i.,·,'
":2: gázistas apparelhadores. de 2' classe, a
' 2 0•·0:• $ " ' ' ' . 1 - 1 ~ 1 '••T~~··•:•'•!•1•';•'•1
8:400$000
·,·· : , ·f~:·
',.
.':o gai:istas alplpare·llhadores . de 3'· classe, a ,.
:1.2:600$000
' ... ·;· -·~'3:000$. : ·,:..·.• ·~············~·.·······'
.30 .gúardas-íios do .tele'grapho,. ·i~ classe, a . ·
. ·. '. 3:600$ .................... ,....... ,.·.:. '108:000$000
1qo guardas-fios do telegrll~P'ho, .:2~ classe, a,. . .: - >:·
.: '. ·3:000$ . . . "·.; '•' .. ··~· ... ·; ...•.•. ,;., . ·... 300:000$000
I '

I

I

O

I

I

,t,O

··~

t

t

t

t

!:o~o

I

I

t

t,O

'

.

t

.: •. I

0

. • : • • . ' .... •

s quardas-fios

de usina, olec.t).'!ica de ,:f•;: .
classe, a 3 :•600$. • ..... ,.. , .... ,...... ·
. ~.~ardas-fios da usin!l' electrica, 2• classe, .: ·
'.· •· :· â' 81:000$ .. :. i ,••• ,........ ; •• : ...... ,
., .
..
,

"

.

'28::800$000
:24:t.000$000
,-,.,

'/

'

,·,.-:.
'

.•

..

',•

·,,

.

'

.:IJ. sub-director ......•. , .......... ; ...... · ' ·: :io :•000$000
· .{. auxi'liar de gabinete. (gratifioacão) .·... : · · · ' 'i :800$000
i ajudante de divislio; ..... ; ......... ~·. · · 24 :'o0'0$'000
·••:I. .secretario de 'Divisão'; ·,.: ..... ·l· •.••.• i
•:1.5·~600$000
,, ·•i chefe de cstatistica. -. ...... ~.;.;. . . .. .
'is':oo0$000
... f" aJudante. de estatisticn ..· . . ·; .. ·.. :,. ~ . ;·;,
'J5::ooo$QOO
·i' B'Uardn-lliivros: ·.... ·.• · .•. '; .... ·... : . :·. ·. . . •.
· •:1.8 :000$000
. 2 a,iudantes de suardà:.Iivros;· a ·:lü :ooo$ .' . :;·:;~·;:ao';I0()0$000
.. 1 contador. . . · .. ·,,,.................... · . • :1.8 •(100$000
·. l. a;iudante de contador;··.:.·...... ;-.. ·.·: ''. ·· ·• :1.5':000$000 ·
5 chofes do seecão;''il i2:000$, .... ·.. ~ :; •1•• • • 60:000$00!1
Ali· primeiros o:ffic;aes,. a 9:600$; ....... ;''" · · :1.53,:,600$000
20 segundos officiaes, a 8 :1.00$ ...... .':.; '" iCB:IJ(i0$000
·tiO "terceiros officiaes,. a 6:000, ........ ;·.~ ... · 0300:000$000
'80 amanucnscs. a 5:.\00$ .....·, .... :. ;' •• ,.;; ,.
~~2:000$000
· ·80 ··nuxil i ares de as cripta, de 1• ·classe, . a
·'

.. : . · . a:aoo$ ~· ...·,~~';·, ~ ~··'····;· .. ·.:·-~.. ~·.,.·.·

· 28tf:oo0sooo

180 auxiliares de cscr!pta, · de 2• c1nsse; · a
' ···· · · · ·
. . . 3:000$ •• '; ..•..••..•...•. ,,. ; • • • •
. 540:000$000
i arm~z,~nista de· :l• clas9C·; .• .' ... ; ....,/. :·· ,,
, 1 , 8:400$000
f nrchivista . ~:.
·.·~,
,7.:2001000
! n.iudante de nrchivista .......... .'.. ,.·. ;'.; .
. 4:800$000
:'i 'liontfnuos, a 4':800$;.... .......... .•• .. •. .
· -i9.:20ot000
1
• • 1' J ' enotirregado de impz:essãQ:..,de bi~hetee, Oj
7.:209-'00Q
I
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SESSÃO EM 3 DE AGÓsT!i
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27t .

J922 ., . ,

· ·:1' 6 'im~rf·iersdores de bilnetes, o:. G:000$~:;, ~ ••, . · ., 3a::Oo08000
" '2 ver! ua ores de imp~essão .a 3 :600~, ·
43.:200i000
, G carnnbadores, a 3i600$.'.,:. ... '. ; .. ;~·.::. ·
'6 nJudtmLes de caripWadores,.' a ·ã :'000$. ;,,; " :.
~ggg:ggg

I

'•

.

'

'

.. .

. · , 4' Divisão

. , .... ,q~···"'···

..

I

~

•.

i

'

::.

'.:t , s~.:ciirector: · . ~ ·~.'. ~: ..•. : .. : : .... ,.;.;. •·•
30':000$000
, i 'lll;iXiliar de gab.ineto, gratificaQão .. ;;; ••
:1 :800$000
.,.,d;. aJu.dant~ de Dh~i~ão, ;;.·; ,:, '... ;; .. ··•;.,;;;;. · ·. · 24:0001000'
. ,2·,1Jns:cnhm,ros aux1hares; a ·18:000$ .•.. ·... " , ··36:0001000
1 eng~f!heiro chefe.; de officinas ....... ;,;. · · :18:000$000
. · ·2 · auxtl!ares techmcos de :1• classe; . a
,.
.
. ·.•••.• , , , , . I• 9•600$
... ''' '
' '
"·•9'•200'"""0
.,uv
: "· 2 :QUXiliares technicos ·• de' 2' classe"
'''' '•: . ,• ·.,.·,'·
"··:6"600$
' ..... '.'
' ' ' : ··"'·200$000'
• •
·•·• ••·.":··········
. . . . . .','
. . .'. . ''
. . ••• ·.1'
·J.t>.
.
··.f~: guarda-:I.~vros .:·· ...•... ··~·,.~.l~.. •:•rtl:·J•:•!•'·'· ·.;.,.,.,~.
•i8 :ooo•OCJ-0
• 1· • i 1 secretarw da DI':Isao. ; ..•• , . , ·,. ; ..... , . • · ·
15 :600$000
~aahefes de deposito de i•, a ... , .. .... • · · . :14:4008000
·• •Chefes elo deposito de 2', a ..... , ,,, . , . . · • 1 ;is :200$000
3 chefes de ·seccão,.a•12:000$. :,;;;., ........ ,. · 36:000$000
··5 primeiros officiaes, a 9:600$ .. ,.. : .... · • · ~8:000$000
. ·6 '.seguf!dOs off!c!aes, a 8:400$ ...... ,.... .' · ' '·õo:400$000
· 12 ·terceiros off!Ctaes, a 6:000$ ....... :. ..
. 82:000$000
20 amanuenses, ··a .·5 :400$ ... ; ..... ';,.,.'.;,;~.. . · i08 :000$000
·: :
·
40:;auxiliares de escripta do i' classe,'· 'ã
3:600$•; .·,;;1.:., •...•• ; ......... ·.•.,... , . f.i:i:000$000
.. 80 •.auxiliares de .escripta de. 2' classe, a· ' ,.r·:::
''··::'.i'":-.: 3:600$ .......,. ''"'"'"''''''"''"·.
240:000$000
····2:·contlnuos, a .4:800$ ............ ,.; .. .:; .. ,.,
9:600$000
.. 'lf•ericarregado da escripta do material:...
8':4008000.
·1 archivista ............,.......... ,. . .. .
,7 :200$000
1 ajudante do archivista ... " ..1. . • . . • . . •
·4 :800$000.
3 desenhistas de i' classe, à :12 :000$.. . .
36:0008000
3.
desenhistas
do
2'
classe,
a
9:60.0$.....
:28
:800100~
1
··' • ' 3'''tlescl!.hsitas de 3' classe, a 7·:200$;.,...
· '2t :6008000
·· tí'cl'ilSenhistas de .4• classe, a' 4 :800$.' .'...
24 :001)$000
· ·:.t· 'm.estl'e geral de 'Of!icinaa .". ; , ..:.. ; : . •. ~· ·· · · ',f2:o00$000:
'• 12' mestres de officinas,. a'10:800$ .. ·... ·... . .. 1l5':200$000
93 :~00$000.
· 12 a>jtidantcs mestres; a 8':400~!, .. ; ... ~;.. ·
f!l' encarregados especiaes;' ôffs., ·a 4 :SOO$
76:800$000
2 apontaçlores geraes;' a 6:000$ ...• : :·; ; . .
i2 :000$000,
· ·G.Injudantes de apontadores, a, 4:800$;...
· ~8:8008000
1. guarda geral'· ... ;·.;·;· ...... /. 1·.,, •• : .',.,........ ,
• 5:4001000
'··1 1·'chefo :dos fiscaes ·do officinas·.••..•• ·-··· •.
'4 :000$000
ft O'· 'fiscaes de offi.cinas · (ronda), a 3:000$
120:000$000
'('encarregado do <•Deposito Geral •. ;; ·.~ ......
9:600$000
' "!'á.hidante do Deposito Geral."............ ~..
7:800$000
;~rci~~~SOI' de desenho .lino3;(': c. ~achhlaS
g··., ,··.O"'OOO'
· . ·encarregado da escola............
·• 0 '~'
''''''!;'1n'o!éss.o.r de :portusucz o nôoõ~s: scien.:.
,., .. ,._..
t1f1cns . ·• ·.·.-;.· ............. ,,.~.· .••...
7:200$000
.7 :1200$000
· 1 professor de' fran.'cez c inglcz · pratico. . ·
! ·•· ;1 pr'c.rrossora ...... ;........ ·. ·..... ·.. ·..... ·. ·. ·...... .
7:200$000
1
8 .medicas do pnst.o· i:lns officinnsl n !l :600$ · ,• . 28:800$000.
6:000$000
· ·~ 1: énbai:Tegado. da pharmacla ......... ~ ......:
.,,t.~o . .~n
··fe~m
· a·1rq , ... ·••l•i•l•••
· · •.. ·.·~·4,t•l•J.•.i.•i•-::·~·~'•:•;•J
.., · ·
!ot.:'OOO.OQQ
... "
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a .-: · . · : .
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272
.. '

. . ANNAES DO SENADO . <

Traccão - a. 24 :000$ ••.•
48:000$000
do··TJ,'accão, a 18:000$ •••...
108:000$000
4 chefes de Deposito, de :1• classe, a .
. ' .' ·, . ·">
· ·•·•r•••
· •.•••••· , •.•.• • •.
48:000$000
1.....·OOO$.
• ~ •..•.•
'' chefes de Deposito, -de 2" classe, a
w :•800$ .•• ····· .. ,., ............. :... ,
43 :200$000
2 auxiliares technicos. · de · • 1•' classe, a
•
9:600$ • • .. ................... ;
. 19':200$000
· . :.; .at•mazenistas . de 1' classe, a 8:400$. .. •
42:000$000
, ü armaz.enistas de.2".classe, a 7:200$ .... ·
43:200$000
·5 mestres de Qfficinas, a 10:800$....... ·
48:000$000
, 10 ajudantes d e. mestre, a. 8:400$ ....... 78:000$000
' 5 inspectores de machinas e. '. traccão, a·
''
12:000$ ·(em commissão) ..• :. ..
: 60:000$000
. 5Q·,maohiui•stas de .:l' . classe a. 9-:600$ ... ~ ..... ·.:· · :480:000$000
60 mach>inistas de 3" classe· a 8: 400$. ~ • . . .. · ·50 : 400$000
· 60.machiniSti!JS de 3.'· ClaSSe. a 6:600$ ......... :. .360:.000$000.
-80 -maohinistsa de l~·. c1as.sll a. 5 :500$ •..• ~. . .
!t32':000$000
300 maohinistas de s· ' classe .a . !t :500$. . . . . . • ·1 . 200:000$000
: 3 Búcarregados especiaes, . :
car- · .·
:
· .
-pintaria a· 0:000$ .............. ·..
18:000$000
:.12-'encarregados rep.e!)íaes . de .ofl'iciuas a·.57 :600$000
. · ,. ,:1•o•i.::800$ '.'.'·''·~'-'',_,-,o o o o,,·,. ooo o·, ol'
. 1 .a.Qóntador ge1·al ...• , ... ,, ....•.........
a:o00$000
4:800$000
. .. l ajudante de _apontador •... .- ...... ·.... .
. :15•auxiliares de·. eseripta de t• classe a
.
. 3:600$ .:. ~. ,· ..............· .... ·.... ,·
54:000$000
.30 auxiHwes ele oscrj.ptn de. , 2" . classe . a • . ·
.90:000$000
'.
3:000$ ............................ ..
4:800$000
4, ·i: ~o~tíntio ....· .. ~, .......· .........· ............. ..
. 29.:400$000
. 7 en!llll'l'egrudos de armazem, a 4 :200$ .. .
10:800$000
. : 3. ajudà:ntes, a ;:l.:,li9Q$ ••••••••.•.••• • •.• :.
2 chefes. de -

,{i•·sub~i?hefes

I .
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'

'·/•1:;.:

. 5' Divi&ão

.t· :' .:- .
·. ...,.

(

. ,.·1.

'•

(,

sub~dfrecLor .................. ~ ..... ;
·. ) au,xiliar de g·ábirieLe, gratificação ..... ~

. :. f

•

. 30 : 000$000 '•
.. 1:800$000
' ; 1. engenheiro ajudante technico de divisão .. i . ,24:000$000
. 72:000$000
.3 ajudantes de divisiío a: 2!~:000$ ....•.. ; .
. 22 ·engenheiros residentes a. 18:000$. . .. .. . .
396.:000$000
' 12 ajudantes residentes ·a: 15:000$...... •·.. . :180 :000$000
.· 1.1 auxiliares techuicos de · i •. classe .a · ·
.;, . : .... 9:600$ .. :: •................•.....
i05 : ()()0!$000
· -15. aux:iliares, tcchnicos de 2' classe a
. ' '. .·.. 9:600$ . : ·.... : ·. ·.....
99:000$000
l secrctat'io de.· .divisão •....•... ' . :' ..... .
1·5 :600$000
· I a~udante •ele g~arda-li~·os .. : ... ;;·· .... .
-15:000$000
. 3 cuefes de secçao a 12 .000$ ............ .
36:000$000
. 38:400$000
· ·i primeiros officiues u 9:600$ ....•......
. 8 seg11ndos ot'ficiaes a 8:400$ ..... ;d ...... .
67:200$000
· 12 terceiros officiaes a 6.:000$ ............ .
72:000$000
.26 amanuenscs a 5 : 400$ ................ .
140:400$000
2.fi :aul'iliares d1c oscripta dCl 1"' ·c.lass~ ·a
.
3:600$ ........... ·............... .
93:600$000
: 4O au:\'iil i-oocs de . e&crilpta · de 2~ · claiSSe n
.:.: . .,. ·a:ooo$ .. ·~· ... ,................. .
120:000$00.0
14.:400$000,
·i •. 3..:C9~t.lnuos u 4:~00$ ... : .........~·········
o • • • : •• ·• •. •• · . : • •
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. ii. 'P hotog1rap 11() .'~ . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . .
.f enca11regado do Deposito Geral. ....... .
t ajudante ........:................. , ..
1,,archivi1sta .......... ,. ............. ; ..
. r ajudante de archivista ............... .
·6 desenhistas de i • classe a 12:000$ .... : .
.6 desenhistn:s de 2" classe n. 9:600$ .... .
!1 ,desenhista;s de 3" classe a 7:200$ .... .
a·desenhistas de 4' classe a 4:800$; .. : . .
, 12 mestres de linha de 1' classe a 7 :SOO$ ..
22 mestres de linha de 2' classe a 7 :200$: .
38 mestres de linha de 3' classe a 6: 000$ ..
10:armazenistas de 1' classe a 8:400$ ..... ·
. 1,0 armazenistas de 2' classe a 7 :200$ .... .'
1; s~perintendente (apparelho Saxby) , ... .
,.1. aJudante (apparelhos Saltby) ....•.......
. : ! .. 'desenhista de 2' classe ............... .
:'. l ·arma~enis-t,a de .· 2' · classe ........ ·..... .
'1 mestre de officina·.....•................
.. 1 ajllldante mestre · de officina ......... ; •
. i mestre de montagem.~ .................
.. 2 !!ljudantes de mestres 'de .montagem

6:000$000
9:600$000
. . 8:400$000
. 7:200$000
4:800$000
. 72:000$000
57:600$000
28:800$000
38i400$000
93:600$000
158:400$000
228:000$000
84:000$000 .
.72:000$000
. f2: 000$000
9:600$000
9:600$000 .·
,7:200$000
6:000$000
4:800$000
.6 :000~000

' . :·
4 :200$· ..... ·•• - . ... ' ... ·....... -... .
6 •encal'regados de·· turmas 'de 2• classe

.21:000$000

· a ' :800$ · .. ~ ·.•.•.... -~ ......· ........·
. ,.5 encarregados de · turmas de 1' classe a

· .. - ·"'. a.. 3:60Q$;.. ~ .... ~ ......... ; ..... .

2 encarregados. ·de travação a 4:200$ ...•
; f enca.rregl&.do do gabinete de ensaios ....

(

'

20. feitores ·de .turmas de 1' classe 'Via..
P~J!lanente, a 3:600$ ............ .
Dianias dos jornaleiros:
Operarios de 1' classe .. ; .. ·.......... : : . .•.
Op'erarios de 2' classe ...................•.
Auxiliares de tetegraphistas .......• .. ·.....•
Auxiliares de confet>ente ................. .
Auxiliares de trem: ............ : ......... .
Auxiliares de fieis de trem ............... .
.Manobreiros de i • clilsse ................ .
Guarda-chaves de i' classe ....•. r; ..•.....
Ül)erarios de s· classe ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guarda de trem de i • classe .............. .

Foguistas . . ........................... .

..
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l!'citores dH 1' ·.classe .................... .
Auxiliares de cabine • . ..... _. ........ ; . , . · ·
Operarias de lt' classe .......... : . ...... , .
· Cltauffcm·s d1~ 1" classe •............... , .
Manobreiros ·de 2" classe ................ .
Concertador . de -\' olasse ................... .
Guarda salão . . ..• ........ : ............ .
~larcador . . ..... : :·;: ... .' ............... .
Guarda de t1·em de :.l' <'lasso. ; ............. .
Guarda tlunnilorio de :.l'. c! asso ........... .
~ervcntes de 1" clas~e .. : •...............•
Cht!:u{(eu·1•s 1.lt• 2" c.lasse .................. .
·. Ajudante· de marctKlor . . ............ ·, .. .

Lubrificadores . . ...... , ......... , ........ .
,s.- Vol.. VI

9:600$000

2t:ooo$o.Oo
8:400$000
5:400$000
72:000$000
· 13$0ÓO
H$500
10$000
10$000
i0$000
10$000
10$000
1.0$000
10$000
9$000
8$000
9$000
!l$000
!l$000
9$000
9$000
9$000
9$00()
9$000
8$000
_8$00'0
8$000
8$000
8$000
8$000

18
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•

8$000
Apartadores de mercadorias . : ......... •,,.
8$000
Guardas rondan tes ·. . ............... , ... ~'8$000
Guarda portão ............ :: .. ........ .
Guardas. revistas ; . .. .................. ·.
8$000
. 8$000
'l'rabalhadoreA de 1' classe ............ ,. .. .
\ 8$000
Guardas-,chaves de 2' classe .......... ; .. .
7$000
Manobreiros de 3' classe ' ............... .
. 9$000
Electricista . . ............ : ........... ·~
Marceneiro . . . . ; ............... ·........ .
8$000
Ccrrieiro . . . . .... .' ................... :.
8$000
Corrieiro . . . . ........ ~ ..• ............... .
8$000
Entalhador· ......................... ..
8$000
. 8$000
1\leoanico . . . . ..... , ................... .
r.ustrador. de 1' classe ...•........ : . .... .
8$000
Aferidor · . · . . ........... ; ..... ·........ ,
. .8$000
Lust.rador de 2' classe .................. ..
'7$000
.. Ajudante de ferreiro . ·. ; ...... ; .....·.. : . .
.7$000
Serventes de 2' classe ..... ; ............ -. ·;.
7$000
Encarregada da sala das· senhoras .... ,,; ..•
7$000
GuardaR ·de trem de 3' classe .. :, ;....... : . . .
. 7$000
Guardas cancella ·de· i' classe ........... :.
7$000
.·.; . 7$000
~rabalhadores de 2• •classe . ; ; ; . , ... : •... ; .' ·
(,uardas-chaves de 3 ·ctasse . , ........ ·. . . . .. . .
7$000
EMl.ect.ricista . . . , : ....... ·............ : .
\•
7$000
arcJnc.Iros . . . . .... ·. ·'· ., .......•. ·... . . . . ).
61000
·carpinteiros . . : : ...... ; ., ... ·.......... ·.
.61000
l!:ntalh.ador . . . . ...... ·, ........... : ..... .
·61000
M~cameo . . . ... :::.; .............. ·:....
·
61000
J:ustrador de 1' classe '..... ,........ ·... . . . · ~
· 6tnoo
A:teridores . . . . : : .. ~~.............. ·... .
6$000
Guarda cancella de 2' classe· ........ : . . . . . ··- ·
6$000
Trabalhadores de 3' classe · .,: ............. · ' · ' 6$000
J"ust.radores de 2' classe ... ,........... , . ;·
5$000
AJudante de ferreiro . . ... ,.............. .
. 5$000
St~rvente de 3• classe· .......... , .......... ;
. 5$000
API'ündiz do 1..• classe· ...... ,......... ; .... ·
5$000
~~ron~!z de c~imbador .: ...·.......... ·.... .
. 5$000
pren 1z de 2 classe .................... .
· -~eooo
Aprendiz de .3• classe ..... ,;, ............ .
.3$000
LXXV. O Governo ·abrirá os .necessarfos credi'tos 'á e%0•

cu cão rlesta lei.

-

.

.

Parecer

.

·

··... ·

.'

. Tral.n-sc de· uma aulorizaoão da qual o· G~verno se .po._
dcrá utilizar si n .iulgar conveniente o não fazei-o caso assim
não o julgue; por este .motivo a Commissiio opina pela mam.;tenvão da emenda.
.
··
·· · ·

.

'

N. 49. (42 <lo Setiad~) . ·

Onde convier:
'
Art.
Fica n Governo autorizado a despender a IIU&llÜa
precisa ptlra completar a ill.uminaclio da rua Barata. Ribeiro,
no· Lemo, Copacabana. ·
·
·· · ··

,,

1'.:.,

.,
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N. 50 (7 do Senado)

. NNa verb.a: .3" .:._ irelegrapbos - ncconstl'tlccão e consolidaçao da~ hn,has q .muni,plicacão dos .eonductores, inclusive
c~nse!I'vacao !l cusLcto ela rude tclegrwphica adquirida ao Rio
Grande do Sul :
·
. Onde se diz: - Pessoa/. WC\ :000$, digaNse 359:000$ e
Mate?'ial 850 :000$, diga-se 650: 000$0'00.
. · Pa1'ecer

.

.. A Commis~ão conforma-se com o· voLo da Ca.mara quanto
á .emenda 49. Em relação (L emenda. 50, esta ultima objecta

porem,. que foi ella pedida pela administração publica, embora
o .parecer da. Camara impliciLamonte o negu-e. Nenhum 'interesse poderia .mover qua.lquet· Senador, a commissão de FiN ·
nancas do Senado ou este a propor a transposição d& verba
OOD:Stante da emenda, a não .ser o d~ attender a administracão publica porque semelhante transposição a ella e só a. ella
Podia aproveitar, a emenda. deve ser mantida'.

•

N. 56 ( 35 .do Senado)

..

. Onde convier::
~rt. Ao n. 45 do art. 9!l, accresce!lle-8!" após as palavras «OU enca.mpa.r os contractos:t, a expressa.o: «e modificar
c eubstituir as clausulas contractuae~.
Parecer
A emenda supra visa appa.relhar o Governo com a.utori.zaoíi.o ·para reformar conLr•actos nas condi9ões que estipula e
que é de toda a conveniencia para em contrac~os que carecem
óe 'modit'icacão JJOder-'so substit.mr clausulas ··1ue perderam a
nzão de se~· por outras que melhor assegurem o direito das
par-tes ·contructautus .. Por este motivo opina a Commissão
pela manutenção da emenda.
.

.

N. · 58 (80, de

..

~enado)

. _üude ,convier:
ArL.
Fica n·· Governo autorizado a a!Lerrt.r o. rever o
aclual ·cont.t·acLo ·da Companhia Nacional dCI Navogacão Cost.eira nus seguintes bases:
a.) as !)!anos dos riavio:f t)Lif! a' Companhia tiver do construil· para exccuLat· o ~erviço po)st.al rapido detern;inado nesLo
serão ~ujoitos prcviamont.o aos :Ministerios du. Marinha e da.
'Viação c Obra~ .Publicas, deveudo os navios a crmstruir ter
no mini mo 8.000 toneladas de deslocamento, •icscnvolver uma
velocidade miníma de 14 milhas por hora, Ler ventilação elo.ctrica e apparelhos hydraulicos par·a carga o descarga, appo.x·clho.g,em de assisLnncia o salvamento, maohina~ de desin-.
feaQão, llipparelhos dG telegraphia sem fio, ter logar adequado
para as installacões de canhões, camaras frigorifico.s com a
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capacidade minima de 21;. 000 ·p<\s c.ubicos para incrementar o
transporte de carnes congeladas, fructas ·e ontros productos
asricolas, ler JlClo menos quatro Jamnrotes du 1t1xr.o: accommo-·
da'cõcs para i 20 passugeiros dn 1. • classe no mirnmo, camaorot.es para t,Q passageiros de 0Inssc int.crmedial'ia, no minimo
fl alojam•mln pum 00 passageil'OS de 3" t~lassc. tudo na fórma
<Jos J•egulamenlos ~m vigor:
h) além das. viagens detet•minada~ no ()onl.ruclo,. a compnnh ia poderá fazer .outras .entre o. Sul e o Nürte até Belém
de• Pará, c, Jngo que seja possivol, até Manáos. cem a RubvenQfio de oii.r.nta contos. de réis por viagem red(lnrJrl postal rapidt\ dn Rio Grande do Sul ilo ·Pará, tocando n<P portos de
Santos. Rio de Janniro, Bahia, l\lacr.ió. Reoif<', ]'nrtaleza e
S. Lliiz, sendo qurJ 'a subvenção para as linhas autorizadas o
contractada>, tcrminaní cinco P.nnos após a ·t~rrnina(,ião do
prazo a que Ec· refere o contracto entre 11· companhia e· o Go.:.
vcrno, de conformidade com o art. 160, n. IIT. §'§ 1" ·e 2•; da
lei n. 3 .1154;. de janeiro de· 1918; abrindo o Governo os necéssario's credito~;
.· '
· · · .·: ·
1 · . c)' a compatillia iniciará, desde .iá, uma linha de navegaI\co atfí o Pará com vapores mixtos' de que dispõP. e que estão
empregados em outros serviços, d(! ar.cõrdo com 't>. Inspectoria
de Navegacão, c. apresentará ao (lovr;rno os pl:.nos, dos navios
,a construir, dentro do prazo de ~eis mcz•cs, a r.onlar. da data
da assigna!ura rio contraeto, afim de dar inicio {t ronstrucção
das novas tmidadc~ e á execucão da linha clen!.J'o do. mais
curto prnzo possi-vel.
·
'

'

·i

,

1

Pai'P.t:er
Estn emenda ·esclarece bem a fórma de nlteracão c revisão do conlraclo da Companhi:t. Nacional de Navcr;acão Cosf.cir:t e ncaul.ela mellior os intC!'C!3~~es da navogaçãc de. cabo·.t.ngcm e elo transporte da produr:r;ão nacional que o cli§PositiYo
constante. do projecto da. Camat·o. dos Srs. Depulados, pelo
·
que a· Com missão opina pela sua manutenção.,
N. GO (12, rlo Senado)

/

'··

A' verba 6' - Estrada de Ferro Central .do Brasil:
O acf.ual official da 1• divisão (Secretaria~ ·da Estrada de
]~erro. Central do Brasil passa à ter a deliom inacão de sub-secretariO geral.
N. 6i (43, dn Senado) ;

...

. Onde

convier: ',
.·
· . · ...·.',, ..··
Art.. ~s bagageiros de classe da Estrada Llc Fet·t·o Ge.ntr·al do Brastl passam a clonnminar-se fieis de trem.
Parag-raph,o U!lico. Os praticantes de' ',bagas·uiros flllHsam
a ter a dcnommaouo de auxiliarfls.
·
..

Pa1•ecar
. i\'enhutn. mutiyo de onu~ para rJ 'rhcsouro. de difl'ieuldarlfl
• ou Hr_eg-ularJr)arlc para admmJst.ra~ãn publica podem rn·uvi·t' da
acl'opc.ao das emendas ns. 60 e 61 pelo quo ·é a Commissão do ,
parecer que .o Senado deve mant.el-as.
·
·

I

I '

277

SESSÃO EM 3 DE AGOSTO DE 1922

N. 6.2, (1, do Senado)

Ao art. 13- Verba 2•- Titulo "Material:. - Sub-consignação «Transporte de correspondencia e malas,:
Augmente-se· de 300:000'$, para pagamento da differenca
entre' os .precos actuaes e os que tiverem de ser pagos, para.
que o transporte de malas entre as localidades servidas por
linhas regular.Js de automoveis seja, obrigatoriamente executado por este rapido IJleio de transporte.
•.
N •. 63 (2, do Senado)
· · A' verba ll" _.: CorreiOs:
Sub-oonsignacão - "Servil)() Postal em Geral - accrcscente-se in-fine:
·
·
·
Para elevação de classes de agencias,. qe accOrdo com os
preceitos regulamentares e com as necess1dades do .' serv1ço

.

500:000$000. : . '

.

.

'

'

.

· N. 64 (5, do Senado).·

.Ao art. 73 - Verba .a• - «Telegraphosi:
Ausmente-se de 150:000$ n. importancia dn. consignação
ll~stinada a «conclusão e .construcção de novas. linhas, para a
conclusão da linha em· construccão, para .a. cidade de J ataby,
no Estado 'de ·Goyaz. ·
··I'

.

' ··

· iN., . 65 (6, do•Senado)
··:
,

.. ; A' verba a• - Material dos Distrioto~ .. Telegraphi-cos Consignação cConstrucoão e consolidação das linhas, etc.,
- accrescente-se no fim, inclusive prolongamento. das linhas.·
de Marianna ·a. Barra'· Longa, de .Ponte Nova a Villa Casca;
Abre Campo, S. João de Matipó e Manhuassú,.de S. Domingos do:Prata a Alvinopolis em Minas Geraes _;·elevandO-'SC a
~erba material a 950 : 000$000.
. .
·
.
b)

·,r.

N. 66 (8, do Senado).

Verba a• - Reparqção Geral dos Telegraphos:
Aoorescente-se onde convier a verba '57 :104$300, para a
construccão de linhas· telegraphicas, no Estado de Alagoll8, em
um·total de 163 kilometros,:de accOrdo com a seguinte discriminação: 23:100$, para. a· ligacão da cidade de Porto Calvo
á de Leopoldina; H :572$, para a de Porto Calvo a Porto de
Pedras; 7 :813$3•1)0, para a de Camaragibe a S. Miguel dos Mi:.
laf!'I'es; 886$600, para a de Pão de Assucar a Bello Monte, l\
13:732$400, para a de Traipú a Porto Real de Col!egio, passando por S; Braz.
·
:Votacão da seguinte emenda do Senado:
N. · 67 (9, do ·senado)

.

'

Ao arL 73-'\Cerba 3• (Repartição Geral dos Telegrnphos):
. Para o fcohan:ento do··circuito tclegraphico de Snnln. r...uZJa cm Gnynr., tí cHlnclc de Boa Vista, no mesmo Estnclo, rt\is

l)QO : 000$000,

I

I
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Pareper
As emendas ns. 68, 69, 7i, 72 e 713 contendo as materias
Jlá attendidas ou adiaveis, a Commissão sobre ellas cantor~
ma-su com o voto da Camara.

I

N. 82 (22 do Senado)

""'
li

Ao art. 74 - Accrescente-se:
!Estrada. de Ferro Cratheús-Therezina - constru!lf.ão do
trecho entr·c ~'hel'C7.ina e Alto. Longá, 3. 500 :000$000. •

.

I

Parece1•

-·~·
I

•

•

:A emenda ~upra con~tituc uma simples. autorização de
CJUO o Governo usarú si (l quizcr, não desequilibra o oroa-

. menta, nem prejudici1 a administração, e por este motivo a
Commissão opina pl'la ~ua manutenção .
N. 84 (1~ do Senado)

•

Onde convier:
Art.
Fica o Podm· Executivo autorizado a subvencional', m~dianle ennc)rrrrnciaJlnblica, com a quantia de 30:000~
por' ànno; a navegacão do rio Guaporé, de Guajará-Mirim á
ntitisa cidade de Villa Bella. .
·
·

··'

.

,

,

I

'

N. &5 (75 do Senado).
· Onde convier;
Art..
l•'ica o Governo àutorizado a auxiliar com a quantia de 2·1: 000$ annualmen te a emrpreza · ou particular que
.m&ntar navega~ li o. rngular no rio Doce, Estado ·do. Espírito
Santo, .pondo om communic'acilo a v iii a da' Regencia· (porto
de mar), com o Posto de Prophylaxia. Rural de Linh'ares · 11
com 1\ cidlldO de Collatina.
. ..
N. 86 (88 do Senado)

...

..i

· Onde convie'r:
Art.
Fica o Governo autorizado a:
a) prMeguir· nns prolongamentos da Estrada de Ferro
Central do Brasil. de Santa Barbara a S. Domingos do Prata.
• Sant'Annn rir Jionm•. Gnnnhães, Pr~nnhn até n port.o dr, São
~fathens, nn Esl.arlo dn E~pirito Santo; do ramal de Palmyra
a Mercês rm dir~ooiío ·a Alt.n Rin Doce. Pirnnga c município
de Abre Campo:· dn r·amnl rln Mnnte~ C!ar·ns prln t.raçarln ,i:\
apprnvndo .:
b) concln ir nR l.rnhn!hns r! I' cnnst.r·ncr,\lin· do ramal de Sãn
Pedro· rir Alrnnl:trn ria F.sl.rnrln dP Frrrn Orstr elo Minas a Arnx:í
o Ubornba r n prnseguir na constl'ucçfio· dn prolongamen!n
desta estrudu cm direcção a Hnyu ta1ba,
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,Nas mesmas condições da precedente estão as emendas
ns. 84, 85 e 86 e, por esta razão, pensa a Commissão QUili
dçvem ser mantidas.
N. 87 (73 rln Senadnl

Onde convier :
Para cumprimento ao 'disposto no art.. 8' do decreto nt;mcro 12. 94.jl, de 30 de março de HHS, fica o Governo auton- ·.
zado a abrir o credito necessario ã construc(.lão de um trecho
de estrada rle ferro na extensão maxima de ·dez kilometros,
que. partindo da estação de Lauro Müller, na Estrada de Ferro
Thereza Christina, vá servir ás jazidas de carvão existentes
na propriedadt' denominada Rocinha.
N. 88 (24 do Senado)

Ao urt. 79 - Redi,ia-se sou primP.irn período pela seguinte fórma:
«0 Governo fica. autorizado a contractar a construcção à
:unndamcnto com a Companhia E. F. Minas S. Jeronymo.
de nm ramal da ligaoão da sua. linha com a: rêde da Viação
Porrea Rio-Grandense; no ponto mais conveniente, situado na
margem esquerda do rio .Tacuhy c o prolongamento de sua
estrada àe ferro, a partir d() actual kilometr~ 22, demandando a~ bacias carboniferas e as· de minerio de ferro e outras,
na direcção da Serra do. Herval, de accôroo com os estudos
dt'finit ivos e plantas feitas nessa ·extensão c approvados pelos dccr·etos ns. 883, da 30 de maio de -:1892, e 389, de 6 dn
. maio de 1893, t.udo no regímen do decreto n. 12.478, de 23
d•) maio de 1917, que autorizou o contracto de construccão da
E. F. Tubarão 11 Araranguâ, para servir as minas de carvão
do Araranguá, no Estado de Santa Catharina, abrindo para
egsc fim os neccssarios creditas' e emittindo as apolices d'en·1.1'0 dns seguinteR condições.
·
Approvadas . ~uccessivamentc us seguintes emendas dq
Senado:

Parecer ·
.

.

.

. . Foi pel:t Camara h.pprovada a .emenda que o Senado lh'a
. tmvtou sob o n. 86, contendo providencia analoga ás de .n. 87 ·
n fl8, sobre que estamos opinando. Não ó ,justo que: se concer!a en: um e se negue em outros casos semelhantes. As emen. ~~~~ vts~m o J•nsolver· o magno problema do transporto do cnrvao. Amela hoJe todos os .iornnes .Publicam telegrammas dos
'li:~tndos Unidos da America do Norte e da Inglntcrrn, J•elativn~ no nngmrntn do p1·e~n e a crise dn carvão nessPs paizes,

•

•'

~
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N6s somoR possuidores de enormes jazidas de carvão,
cujo producto é susceptível de aperfeiçoamento pela pulverizavão, pela. lavagem, pela briquetagem e etc. o 110 entretanto,
continuamos tributarias do carvão estrangeiro, que nos desequilibra a balanoa cconomica c que- onera iminensamente a
industria dos transportes e a industria fabril.
O momento é o mais opportuno não s6 para ampararmos
11 nos~ll inctustria carvoeira, como para facilitar-lhe e baratear-lhe o transporte. E' o que visam as .emendas ns. 87 o
88. Negar-lhes approvação é commeter mais um crime dtl
imprcvidencia e preparar para a nossa industria, em geral,
dias mais difficeis que os que ella atravessa, sob o ponto de
vi~La do combuRtivel de 1917 a 1919. Assim a Commissão de
l'inanças opina pela sua manutenção.
N. 38 (18 do ·senado)

Supprlma-se

·A

Comrnis~lio

esta emenda.

.t.•

·

n. 2G do art. 99.

eon:l'orma-.se com o voto da Camara -sobre
N. 46 (67, do Senado)

Onde convier:
Arl. Fica o Governo autorizado a rever as tarifas de
transporte do !nangancz nas estradas de ferro federaes, no
~entido de proporcionar os preços de transportes ·ao valor da
l'encla daquel/e Pl'~ducLo.
.
·.
:,

Pare cm•

A Commissão, achando acceitaveis as ponderações da
Camara, opina para que o Senado· se conforme com o voto do
outro ramo
do l1 odcr
'
. Legislativo.
.
.
N. 79 (68, do Senado)
·Onde convier:
Art. Fica o P'oder Executivo autorizaao a ·abrir o credito de 600:000$. sendo 100:000$ para alargamt'1ntõ e dragngem · do canal de acccsso ao porto ele Macahyba, no rio Jundiahy, e 500:000$ para a execução dos trabalhos urgentes de
quo carecem o~ JlOrtos do Macáo e Areia Branca, no Estado do
Hin GJ•unrle do Nnl'i.e, de acci\rdo com n rclat.orio apresentado
iL Inspectoria Ft'r.loral rJ~; .Portos, llios c Cannes, pelo cngc. nhtliJ'O M.nnorl Carneiro cl.c Souza .Bnndcirn, em novembro de

ANNAES PO SENADO

Pa1·ece1'

. . _Trata~so·de uma autorização que em nada prejudica a aammlstração publica c que attende a justas reclamações de
uma das unidades da Federação Brasileira, para cujo desE)nvolvimento economico muito contribuirá o assumpto de· que
trata a emenda. A Com missão opina, pois, pela sua manutenQão.
·
·
Sala das Com~isslles, 3 de agosto de 1.922. -·'Alfredo Ellis, Presidente. ·- Vespucio de Abreu, Relator. --'- Francisco
Sd. - .F'elippe Schmidt. - Sampaio C07'7'eia. - Justo Cher-;
m.ont . .:-. JoM .Eusrbin. - Joüo T.ura. - lrineu Machado
..
..
'

'

EMENDAS DO SllNADO AO MINISTERIO DA VIAÇÃO, REJEITADAS PET,A
CAM ARA IJOS lli~Pl.l'r:lllOS, .f QUil SE Hlii'BRE O PARECER SUPRA:

N. 1 ·
Av art. 73 - Verba. 2' - 'rit.ulo «Material» - Sub-consignacão «Transporte de correspondencia e ·malas,:
Augment.e-se de 300:000$, para pagamento da differença
entre os preÇos actuaes ., os que tiverem de ser' pagos, :para
que o transporte de mala; entre as localidades servidas r;:.or
lil).has. regulares de automo;veis seja, obrigatoriamente, executado por este rapido meio de transporte.

N. 2
A' verba 2• -

Correios.;
Sub-corisignaoão ··. -· «Sorvido ·Postàl em (lera! .;_ aecrosce~tq:'se in-fine:
·
" ·'
·
·
l)ara elevação de classes de agencias, de· accôrdo· com os
preceitos regulamentares t• com as necessidades do servico
500:000$000.

.

N. 5
'•

>I

'

Ao art. 73 -··.Verba 3'- «Tclegraphos,:
·
• .
I .
Angmcnte-se de 150 :fiOO$ a importancia .da consignação
destinada á «conclusão c consl.ruccão de .novas linhas) .para
a conclusão da linhn,.rm onnst,ruc.;.ií11, pat:a a cidade de .•Tntahy,
no Estado de Goynz. .
.
·

N. 6
A' vei·ba 3' ~ MalMial. dos Dist.rictos Tel~graphicos
Consignru,:.fío «Consf,J'IIt!~iíú o nonsolida~.fio do linhas, etc,,
- acornsoonf.e-sn no J'im: innlnsive prolongamento elas linhas
ele Mariunna n Bnrl'a Lnng·a. do Pnnt.o Nova a Villn Rio Casca,
Abre Campo, S..Toií.o rln Mati:pô o 1\fnnhtJu~sú, ele S. Domingos dn Pt•nt.a a Alvinopoli~. em Mi nas Goraos - elevando-se
ll VOI'lJO mat.crial U ,950 :OC0$000.
.
b)

..
,,, .·;
··,"

r

' ',.,.· ....
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N. 7
Na verba 3' - Telegraphos - Reconstrucoão e consolida;;ão das linhas e multiplicação dos conductores, inclusive
conservação c custeio ela rêde telegraphica adquirida ao Rio
Grande do Sul :
·
.Onde se diz - Pessoal i 50:000$, diga-se: 359:000$ e
Material 850:000$, diga-se: 650 :000$000.

N. 8
Verba 3' - Repartioão Geral dos Telegraphos:
AccrescenLe-se onde ccnvier a verba 57 :iO.i.$300 para a
construcçüo ele I inhas teleg·rnphicns, no Estado de ·.~lagOas, :>m
~l(f:\f:\,\0 gM.

•

!l

(lg MILIS'J'O l()g

·1922

a

u:n toLa! de i'!i3 kilometr·1S, de accôrdo com seguinte discrimina cão : 23: 100$, para a ligação da cidade de Porto Calvo
(t ele 'J,eopoldina; H :5728 para a d'e Porto Calvo a Porto de
Pedras: 7 :813$300, :para a àt. Camurugibe a S. Miguel dos Milagres; 8861!\fiOO parn a de Pão de Assucar a Bello Monte, e
13 :732~/jOO para a de Traipí1 a Podo Real de Collegio pas~~tndo pnr S, Braz.

N. 9

,.,

Ao arL. 73 - Verba 3• (Repartioão Geral dos Telegraphos) : ·
Para ·o fecamento do circuito telegraphicn de Santa Luiza
, cm Goyaz, á cidade de Boa Vista no: mesmo Estado, r~i!
50~:000$000.

N. iO ·

A' verba 6'• (Estrada óe Ferro Central do' Brasil) :
Ao envez de quatro, diga-se: cinco medicas.

N. i'i
Accrosconlc-so na consignaç.fio 4'Pessonb da Estrada de
.Porro Ccni.J•nl rio .BrasiL a seguinte suh-consignacão:
E~crevr.nt.cs rias clivcr~as <tivisõcs. 1. H6 :920$000.
Dimhllla-so ela sub-c Jn~ignaçüo - Diaristas das diversas
divisõeP. 1. 004 :Ot10$000.
N. 12 ·

A vet'11a li' -

Bsl.mda rlc J?errn Central do Brasil;
O ncl.ual flfieial ela i' divisão .(Socrel.aria) da Estrada de
Perro Central do Brasil, passa a tor a denominação de suhseoreturio-gernl.

·

.....
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•N.) 118

Silpprinin-se o n. 26 do urt. 99.
I

,..

,.

N. 2\i

,.

Accre~~.fftl1,1J-:;e:

..
.
~.Para augn1enLo do maLerial roi.ranLe e de Lraecão I)
acquisi(:ão de material de linha da JMrada de ]'erro do Rio
do Ouro i. 000:000$000 .
Ar!.. 'H -

-.. ·.- ....

I
.
..

...

-•

r

.

'

N. 22

Ao ar L. 7·1 - AccrescenLe-se:
Estrada de Ferro· Cratheús-'l'herezina - construccão elo
trecho entre Thcrellina c Alto Longá, 3. 500:000$000.
õ'"p·Jll':.-, .• "·
.'
.• ' "'. . ' ~r .

...

!

'

N... 24

•

Ao arl. 70 - Redija-se seu primeiro período pela ;:ec;,uinfe fórma:
-c O Governo fica auLorizado a contractar a construcção e
arr.cndamento com a Companhia Estrada de Ferro Minas São
:J.eronymo .::!e um ramal da ligação da sua lin1ha com a rêde
da Viação Ferrea Rio-Grande, ao .ponto mais conveniente, situado na margem esquerda do rio Jacuhy e· o prolongamento
de sua estrada de ferro, a partir do actual ki:lometro · 22, demandando as bacias carboniferas e as de. minerio de ferro e
• outras, na direcção da ·Serra do Hervat; de accôrdo com os
estudos definitivos e plantas feitas nessa extensão e approvados pelos decretos ns. :SI83, de 30 de maio .de :l'BI!li2, e 389,
de ·6 de maio do 1893, tudo no reg:imon do. decreto n. 12.1!{/8,
de 23 i!e maio de 19i17, •Q:Ue autorizou o contracto de construccão da Estrada do Ferro Tubarão a ArarangUJá:, para
servir: as minas do carvão do AraranSUá, no Estado do Santa
Catharina, abr.indo para esse fim os necessarios creditas o
emittido a~ apolicos ·::I entro ·1as seguintes condições.
Ao n. 39 do art. 99:
Ac·crescente-se: cniio podendo ser ausurientados para o
'l'hcsouro :F:ederal. ne1n para os consumidores, os onus, taxas
o PI'eço~. nem tão pouco podendo ser alterados, em prejuízo
do mesmo 'rhcsouro o dos consumidores, nem com desvanta. ;::em pará olles n modn, a f6rma e os prazos dos pagamentos,
r. supprimn.m-se as palavras: «devendo as taxas ser fixadas
crn moedn corrente),
Onde convier:
Arl.
.Fica n Pocler Executivo aulm•izado à dar novo re. ~u larne.ntn para reorgahizar todos os servjço~ da Estrada de
Ft•rJ•n Central dn Brasil c restaurar os. d1re1tos e vantagens
insf.il11i.doH pelo art.. 32. n. XLII da lo i n. :l. 356, de 3~ de deunnhJ·o 1lf' l02t .pJ!ra t.odo o pessoal da me~ma :ferr~via, ,I~ara
I'SSil fim mandam dar no,va regulame~ltnçao os. d1spos1tivos
dos •citados nllmeros o art1gos da menciOnada lei e do regula~

menta que baixou com o decretei' n. 8.610, de 1.5 dé marÇO de
observadas entre outras, necessarias aos. seus serviços,
as seguintes disposições:
·
I. Ficam substituídas as denominações de officiaes de divisão pelas de secretario de divisão, passando o secretario a
denominar-se secretario geral e os escripturarios a oftimaes,
com os vencimentos das tabellas anriexas.
II. Os actuaes quartos escripturarios passarão a. Ler a elenominação c categoria de terceiros officiaes e os actuaes auxiliares de scripta a de amanuenses, ficando extincta· a categoria de quartos escripturarios. Os escreventes de i • e 2• classes serão auxiliares de escripta de 1• e 2• classes, com os vencimentos das tabellas annexas.
·
III. Os· escreveu! es de 1• classe, assiri1 como os de 2• classe
que t.r.nham cinco annos de serviços prestados 1\ Estrada, passam, desde já, a auxiliares. de escripta de i" classe, independente. de concurso, c ns demais cscre~entes coust.it.u irão, tarobem mdependente de concurso. o quadro dos auxiliares de eserip1.a de 2• classe, embora. sejam extranumerar10s.
.
IV. Ao porteiro da Secretaria será abonada a quantia
mensal de 150$, para aluguel de casa.
V. Os cscrivães da Intendencia e da Thesouraria passam
a occupar os cargos de chefes de seccão e os ajurlante~ de es- .
crivães •os de primeiros officiaes, com os vencimentos das ta. bella.s annexas.
.
.
VI. Os empregados addidos ã escripta, nas diversas divi~ões, :Passam todos para o quadro de auxiliares de escripta de
2• classe.
·
··
·
·
VII, ·E' creado na 4• ·Divisão o cargo de encarregado da
csr.ripturação do material, com os vencimentos •1onstantes da
labella annexa.
·
.
·. ·
.· .
·. · . • •
VIII. Ficam creados nas Estações Marítima e S. Dioga
os Jogares de encarregad0~ de manobras, devendo ~er aproveiiados para ·tacs Jogares os empregados que Jâ desempenham
c~ ses serviços nas citadas estações.
·
. · . ·
·
IX. Os empregados cujas . categorias actualmente são
· guardas de i', 2• e s•· classes, passarão a ter as denominações
:lt> guardas-portão, guardas~rondantes, guardas de cstaci!.o a
.
·
guardas-apartadores, conforme ..as suas funcções.
X. Os ajudantes de compositores passarilo á categ·lria da
guardas:.. revistas . .
.
XI. A actual officina de reparação do trafego, e respectivo pessoal · continuará subordlnda :i 2• .djvlsão e sob a
direccão do empregado que actualmente a dmge.
:Nlil. Os comopsitores e gu~das de armazem ficam sujei;;
.tos tí fianoa da tabella annexa ~ serão funccionarios· titulados.,
Xm. Os conferentes, quando substitulrem os agentes, to·
rão dirclto ao abono para aluguel de casa,· assim como 051
agentes não perderão esse abono, quando licenciados .ppr m~··
tivo de mo! estia.
.
.
XIV. Os encarregado e de postos c ·cstaolles não classifi•
í'ados poderão nccumular as respectivas funccõe~. medianto
proposta do sub~di'rector do Trarego, apl?rova4a pelo dl.rect or.
XV. Ficam arcados os lagares de blihetmros. de. estaoõe~
c:::peciaos, devendo o rcspcct.ivo qua~ro se~ con~t.JtuJdo pelo~
conferentes que já. trabalham nas· bllheterllls, ~ dos que dt!•
l'linat•em da proinoolip a agente de s• classe, uma vez que
1911,

'

..
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haja vaga para completar o quadro que será.

uc

30 bilbetei-

:ros com os vencimentos das tabellas annexas •
. . XVf. Os ·encarregados de postos ou estações não. clnssifi~ados que accumulem _funcçõcs, será abonada uma gratificaca.o. men~al ..te 100$ a titulo ~e excesso de .seJ•vico.
.
· XVII. Aos empregados designados para trabalhar tempo.
!'~ri~mentc em sttbsLituiçüo nos Jogares que não possam vir;
diariamente em sua~ rosidcncia8, será concedida uma diaria
de st>is mil réis.
XVIll. Os empregados arrecadadores, que fiscalizem :w
reu.das;, .tedo, da. renda eventual, por clles arrecadada, :w %
a titulo de premiO.
·
·
·
XIX. _Ficam substiL~li~as as categ,orias e dcnollllnncões
,lo bagap:e;!·os, guardas-1rews. e graxeiros, peJa~ de fieis ao
LJ"em, guardas de trem e lubrificadores.
·
. XX. ll:lcam. substituídas a~ actunes denom1na~ões dos
conductores de \ • e 2' classes, pelas de chefes de trem de 1•
t 2• classes, ·e as dos conduct.ores de 3~ e 4' classe::~ e. das do'?
praticantes admittidos até. HHS, de coilformldade com a ·lei
n; 4.2:JU.de 31 de d.ezembrp 'Cie .1lJ20,. pelas de ajudantes de
1 ", 2• e :1' classes.
. · . . .'
.· ·
··
. XXI. Os praticp.nLr:s. effécüvos de bàgageiros terão a deuominaçlio de fjeís 'de tr·em 'de a• classe, ficando nssim fun:did~ a respect~vri classe .com·. a dos bagageiros do a• classe.
.
XXII. Para os cargos.. de ajudantes. de tren1 de ll' clas~e
. serão aprqve1tados ,l!S praticantes de. conduct0r de trem, ex.tranumerarlos, que ,Já : exel'ciam esse cargo antes da publicai,:ão do decreto JJ •. 45lt; diUi. de jane1ro de .lll:ltl.
XXI! I. Os empregados dos trens e .aiaollimstas quandO:
tlm serviço no. interipr. ou fóra do Districto J!'ederal, perceberão ·as · diarias .· seguintes : 8$ para ·os .chefes de trem e
·JOacllinista de .1.~: ~; 2·· classe, 6$ para os .ajudantes, fieis e
auxiliares, machm1stas .de. 3•, 4~ e 5• classes, e -i$ para Ofl
. guardas de trem, doJmiturios, foguistas e lúbrificadores.
XXLV•. Os fcitore!! de linhas telegraphicas plll!sam a ler.
a denominação de mestres a e linhas telegraplltcas. .
XXV., Os. praticantes · e!fcctivos do telegraph•l h·ansfe. 1·idos para praticantes de conferentes, poderão reverter a~
quadro de··telegrapbistas de 5' classe; uma vez. que requei·ram ao. director,. Os praticantes extranumerar10s' serão all·
:uliares de telegrapllistas ou de conferentes.
$·XXVI. .Para os cargos de mestres de illuminaciio ele·
·ctrica de carros, guard~ fios, de telegrapho, usina eleotrica,
appar.elhos. blooks,·. feitoi·es .de .turmas, ~upermtendente~ dos
appare!hos suby, ajudante. do superintendente, armazenls\as mestres de oftieinas e •encarregado de montagem, maOilitlistas ·de 5• cla&!e, e demail! ·legares creados, .ou que pas~>am á. t1tulados, deverão. ser' aprovo,itaàos todos os empregados r1uc já. servem nesses cargos, ocm as mesmas ou outras
denominaooee.
··
· ·
.
XXVU. Nos Jogares de encarregados de· calnne serãQ
aproveitados os_o~to. empregados que exercem esta funcoAo
e mais.' quatro cabmeiros de t• classe, os quaes serllo promovidos cte aooOrdo com as oondicões estabelecidas no regulamento que for expedido.
·
Para a constituição do quadro de oabíneiros de 2' classe
serão incluídos os treze cabineiros de s• class~ e oinoo auxi~
liares de cabineiros que tenham mais antiguidade na cluse,.

:s.

"
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Para a constituição do quadro. de cabineiros de a• classe.
deverã11 ser aproveitados os auxihares de cabmeiros e OJ
actuaes ajudantes de cabineiros.
·
XXYill. Ficam considerados para todos os effeitos amanuenses es auxiliares de deposlros, encarregados de esorJpta e ajudantes de encarreS'ados de escripta da 4• ·di~
:visão, com os vencimentos da tabeila. annexa.
.
XXTX. Ficam ex tine tas as categorias de aprend1zes .de 4• e
os ajudantes de 1a e 2' dasses, quo passam .a apr~n.d~zes de
3• classe e operarias de /1' cla&se, das respectiVaS ohVISOCS.
xxx·. A promoção de atprendizes de :i• classe das offiainas,
dar-se-h a immediatamente para a categoria de operaria ·de_
4• classe, e para essa prom.oção · seri computado o estagio e
a· competencia adquirida na aprendizagem.
· XXXI. Ficam creados os logarzs de tres apontaaores e
sete· ajudantes na 4• Divisão, devendo o quadrO ser consti~
tuindo p.elos empregados quejá trabalham na turma de .DOnt()
das 'ofticinas e tracção. · · ·
..
·
XXXII. Os 'foguistas de i~ e· 2• classes ficam constitutdos
de uma só classe com a diaria de 1:1$, e com direito de promoção a machinistas de 5• classe.
·
XXXIII. o··posto medico na locomoção ·.w divisão) será
constituído do tres medicas e um encarregado de pharmacia,
í>endo ·aproveitados os dous medicas e o encarregado de phar~
macia que .iá servem naquelle posto. ·
XXXIV. Fica creado um cOI1PO de cinco inspectores de
·tracção que será constituído pelos machinis!ias de i• classe
que tenham pelo menos um tirocinio de mais de 20·annos n~
conducção de machinas.
·
:.
·
Paragrapho unico. Dentre os deveres desses inSJlectores
que será regulamentado pelo director, deverá figurar o de
r. articipar como peritos nos. inqueritos administrativ.os sobre
Rccidentes de trens ou machinas. · .
·
XXXV. Quando for installada definitivamente a tracção
dectrica deverá ser organizado um departamento analogo ac
aa tracção a vapor, com o quadro do pessoal necessarlo á
exigencias do serviç() e com os vencimentos em igualdade de
condições áquelle.
.
..
XXXVI. Os · auxiliares technicos e praticantes technicos
passam a· constituir classes distinctas e serão titulados com
as denominações de auxiliares technicos de i• e 2~ classes; a
c~se quadro deverão ser incorporados os empregados quette-:
nham a 'duominação de ajudantes de. campo, que passam a
auxiliares technicos de 2• classe, dada preferncia aos que .
lenham conhecimentos technicos.
.
,·
· .
XXXVII. Aos empregados incumbidos :do preparo de serviços de partidas. dobradas na Contadoria e .Contabilidade, é
~arantida a· gratificação mensal de 1·00$ .e permanente, além
de seus vencimentos, ,· .
·
•
XXX\'III. Será de accesso aos empregados da. 3" divisão o
cargo de contador e chefe de Est.atistica.
·
·
XXXLX. Ficam creado;; 14 inspectores de serviços nas Es~
tacões. st-ndo sete do trafego (2• divisão), ·e sete da Contabilidade (3• divisão),· para fiscali~acão das rendas o demajs
€eJ'Viçn~ das Estacões, quo serão exercidos. em. commissão, c
subordinados aus sub-directores da 2• e a• divisões.
· Nu provimento dessas designações poderão ser wprcivei~
!:ados os actuaes inspectores, e cpmpletado o quadro com em-
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ua 3" divisão, obedecendo~:;c o crilcrio da escolha de
runcciouario de. cr.da uma dessas divisões, no caso de
vnccanci a.
· ·
.
1~ssaR Commissões serão remuneraC!as com uma grati~
fieaoão ck1 300$ mcnsaes, além dos vencimentos que percebe~
rQm, c ind-icadas pelos respectivos 0hefes. ·
.
XL. ' Em calda .divisão, de accOrdo com as instrue<;ões do
.Ministerio da Fazenda sobre as .prestactles das contas das es~
4-adas de .ferro da Unilio, haverá um encarregado. da escri.pta,
com o titulo de ajudánte de guarda~li:vros, incum·bido de :Cor~
neccr. á Contabilidade os dados neoessarios para a esoripta
geral.
..
Paragrapho ·unico. Esses lagares .serão providos por em~
i!l'egados . da estrada que tenham aptidões precisas e terão
os vencimentos equivalentes ao a.iudante de guarda~livros da
Contabilidade.
.
.
'
. · XLI. O provimento .. dos logares..na prtmeira categoria· de
titulados será sempre feito mediante c()ncurso, airu_!a quando
se trate de cargos .technicos. Para as nomeações terao sempre
preferencía os empregados da estrada, quando approvados.
. XLTI. Os concur,sos serão realizados annualmente de ac·
crdo com as iilstruccões que forem orgimizadas pelo director.
. XLTII. Na execução .da presente lei, salvo os casos neua
· especificados, não poderão sP.r aproveitados . ou transferidos
para os .diversos quadros do pessoal· titulado empregados de
outras .categorias ou divisões, nem admittidas pessoas estranhas ao pessoal da estrada.
·
. , XLIV. Os actuaes praticantes de conferentes; conductores
.e telegrarphistas que já tenham sido approvados em exame de
·habilit,aoão ficap1 .isentos de. quaesquer outras .provas· para
futuras promocoes... · .
.
.
.
·
. XLV. . Os encarre;ados · da arrecadaollo, · escala, · empregados da. Impressão. de. bilhetes, Iinotypia. e.. revisão de provas
serão aproveitados ·os que actualmente occupam esses Jogares.
XLVI. Os in:pressores de bilhetes .serão. os que servem
oomo ajudantes de impressor.
..
.. ·
· ·.
XLVn. Os cándidatos a Jogares nos quaes seja preciso o
cc.nhecim~nto ou percepção de . sl~es, nfio poderão ser nomeados amda que approvados em concurso, si não provarem,
por documento passado por pro!l'issional, aue. não te em de~
feitos-·em seus orgãos visuaes..
.
. ·
XLV:m. O provimento dos Jogares quo vagarem dar~se-na
s.empre por accesso dos cargos immediatamente inferiores nos
quadros das divisões cm que ~e verificar a vaga, e isso dentro
do prazo maxi.rr.o de 30 dias, contados da data da vaccancia do
cargo.. Nesse provip1ento será observado invariavelmente a
l'egra seguinte: metade por antiguidade de admissão na classe
e metade por merecimento.
·
.
. XUX. Constituirá merecimento para as promoções nas
·. d1versas classes o · concurso que os empregados tenllam
prestado. _
r•. Os machinístas que tenham oonhecimento da nomenclatura o con~tmccüo i'.las locorr.otiv:is c saibam. reparal-a~.
dcvl!m ter· prcferencia nas promol}ões 1>or merecimento.
LT. '8ômcntc cm caso de promoQão por merecimento de~
V'll':i. ser exigido dos _Praticantes, conferentes e agentes o exame
oratwo de telegmphm. . .
.
..
S •. - Vol. V:I
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· · ·LXII. Para. os Jogares de inspectores· de linhas Lelcgraphicas serão aproveitados os actuaes inspectores. As vagas
que se verificarem de inspectores de linhas telegraphica~ sorrio preenchidas sempre por accesso dentro do respectivo quadro. Os cargos de inspectorés de trem serão exercidos cm
commissiio em igualdade de condicõe~ aos inspectores de· estacões (2• divisll.o) . .
•·
LXlii. A diarla dos inspectores e mais empregados de
fisoal1zaçllo no serviço do interior será de 10$000. ·· ·
LXIV. Para o effeito da contagem de tempo liquido de
serviço sedo contados os dias em que os empregados aguar··
dem · ordens em servi os de promptJdões para a substitui cão
de· empregados effectivos.
LXV. No caso de inqucritos oriundos. de acidentes ou·
de quaesquer irregularidades, o funccionario indicado ·comu ''
responsavel terá o direito de acompanhar as phases do . inquerito a que responder, ·podendo fazer-se representar·, por
. .
pessoa de sua escolha, si assim o preferir. · ·
. ·LXVI. Aos. funccionarios. contribuintes do monLepio deverá ser cobrada a. differenca de ,ioia c mensalidades, .corres'
pondente. aos vencimentos das tabellas annexas.
LXVII. Os aposentados ou pensionistas terão igualmente
direito ao passe com abatimento de 7•5 % e as pessoas de sua
familia com 50 % .
, . LXVIII. Aas operarias da Estrada serão abonadas as diat•ias· constantes das tabellaR annexas e as referidas diarias não
poderão ser reduzidas si não em virtude de acto legislativo.
· ·. · LXIX. As ordens expedidas pelo director e ·sub-directores
serão transmittidas ao· pes3oal, ou repetidas, por intermcdio
do• Boletim da Estrada de Fei'I'O Central do Brasil,· que fará
publicação quinzenaL ou semanalmente, conforme a necessidade! do serviço.
.
§ 1. o O boletim ficará a cargo de um funccionario da Estrada, de livre nomeação do director, e· passará a servir junto
ao ·secretario geral, percebendo, além dos seus vencirrienLos,
uma gratificaçiio' mensal de 150$000.
·•·
'
§ 2. • O Boletim, no 'Primeiro mez de cadn anno, public!lrá
o resumo, com minuciosos indices de ·necessaria distribuicão
da· mataria das· ordens transmittidas, de caracter permanente,
durante o anno anterior.
.
LXX. Os operarios jornaleiros, diaristas e trabalhadores
pertencentes ao~ quadros das diversas divisões da Estrada,
gosario ·de todos os direitos e vantagens, inclusive de a~sen
;tadoria; g'ratifleaclto addicional, licenca e férias, de que jt\
gosarem ·ou vierem a gosar os funccionarios ou empre~ados
.titulados da mesma estrada.
·
§ 1. o Além disso, dentro de 90 dias, contados da promul!l:acão desta lei, o Governo regulamentará. Caixa de Pensões.
instituída no n. 20, do art.. 32, n. XLII, lia lei n. 2:356, de
19f.O, e' art .. 89' do regulamento que baixou com o decreto numero 8.610, de 15 de marco de i9H., modelando n respectiva
organizaoli.o do seguro mutuo entre os operarios jornaleiro~,
diarlst.as e trabalhadores do Estado e nelle instituindo uma
seccllo denop1inada. Caixa de Emprestimos.
.
Os jnros dos cmprestimos nunca poderão ser superiores
a 12 % ao anno.
. . Nos casos de accidenf.e cm serviço applica:r-oe-hllo as garan.tias e dispositivos do n. r, das bases constantes do art. 321
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n. XLIT, da lei n. 2.35G, de J 91.0, c ;u•t. SL do dccJ·eto numcJ'O
s GiO, do iú do maro de 1911.
' LXXI. Dentro de !)0 dias, contados da dala da proniulgação desta lei, deverão ser organizados os )'cgulam~ntos .os
quaes scJ•iio acompanhados dos quadros do pessoal JOrnalcll'O
para a npprov:u;ão do Ministerio da Viação.
.
.
LXXII. Os en1prcgados, que arrecadarem dinheiro ou tiverem objectos ou valores sob sua guarda, perstarão uma ·
fiança correspondente a importancia da sua responsabilidade,
sendo:
thesoureiro . . . . . .. . .. .... .. . .. . .. .. .. .. 60 :000$000
pagador . . . . . .. ... ,.,; ....... ,.......... 50:000$000
intendente . . . . . . ......... :.. . .. .. .. .. 40: oooeooo
sub-pagador . . . . ..... : . ............... 20 :oooeooo
c) fieis do thesoureiro c pagador . . . . . . 10:00~000
f 1 ajudante do i~ltendente . . . . . . • . . . . . . . . . 1O:000$000
!!) ttgculos cspecJacs e encarregados da arrecadação . . . . ··'···················· 10:000$000
h) fieis da inlenclencia : . . ........ ·.... . . .
5:000$000
i.) ajudante do encarregado do deposito . . . .
5:000$000
j) armuzenis las . . . . . ·. .. .. .. .. .. .. .. . .. .
5 :000$000
I>) fieis recebedores e· de armuzcm . . . . . .
5·:00~000
l) agentes de 1'. 2" o 3' classe , e bilhete'!'OS .
5:000$000
m.) chefes de trem de i" e 2' classes . . . • .
5:000$000
n) ar.chivistus . . . . .... o............ .. .. ..
3 :000$000
o) aJudante de trem de 1.', 2' c 3" classes . . .
2:000$000
p) conferentes rJ ajud:m tes . . . . . . . . . . . . . .
2 :000$000
([) fieis de trem ele ·1', 2' e 3' elasses . . . . . 2:000$000
r) auxiliares de trem e fieis . . . . . . . . .. . . . . . . .
i :000$000
s) ::nixiliarcs de conferentes, compositores e
guardas de m mazem . . . . . . . . . . . . . . . . 1':000$000
.
'
Para outros cargo_s. que estejam· sujeitos a fiança, como
~cjam os do guarda rondanteti, rlc revistas, apartadores, . do
portão. as finnl,)a5 .serão :rixadas pelo director.
'LXXIII. São extensivas e applicavois aos adcllàos ele igual
categoria ou cargos equivalentes, as tabellas abaixo .. Os inspectores addidos terão a categoria. ns vantagens, c ·os vencimentos de ajudante~ dos quadro~. cargo~ que lhe são e~·
valentes.
·
·
·
';
J"Xxrv. Os aJ•mazenístas que não residem em propJ;.io dll
fJSf.rndn' t.crfio dirci~o ao a!Jo~1o de uma. quantia para aluguel
(Jc casa. scgnndo a nnporfancm rlo caJ•go c da localldade, fieando oll!'ig-ados a l'CSidircm. tanto quanto possivcl. proximo á 'es-

a)
b)
c)
·,. d)

tl'ndn. ·,

'

\ ...

Ao n1·mazenistn que ser1·o como eilcar1•egado do deposito
do mat.r.rial da 3' divisão scJ•(t abonada a quantia de 150$000
pa1·n alnguel de t•asa, POI' nãn r·csià-ir em proprio rla Estrada.
T;X:\"V. O;; earg-os de inspectores de linha c apparelhos serfin prccnch idos POJ' te! egraphistas-chefcs, de :1' ou 2' classe.
dr' rnconhceirla cnnipc!.enrin. a juizo· do chefe do telegrapho o
qt1c lenham. pclr! mrnos, ·!.~:umas r.lc serviço. Serão conservarins· os I.P)t'gl·npll tsf.n;; que Jil cxm•eem esses cargos.
LXXVI. Os Yr.ncimcntos. cntheg·orins c quadros do' pes$oal rla Esl.rarla rle FerJ'O r.cntr-nl do Brasil scrãn os constnn.t.cs da· tnbolla abni:co, ficando extincto o augmento proviso-
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·rio concedido ao pessoal l.it.uladn c jornaleiro, ~m virLudrl ctà
lei n ~ 3. 990, de 2 de janeiro de 1()20, · na impol'l.ancia total
de 11.183:080$000.
·

I
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ES'l'RAD.~ DE FERRO CENTRAr, llO BMEIL

Admini.,·t?'at;ão Central

m

.. 1 director . . . . .. .. ...... ·· . ,., ..... ..
3 11uxiliaros de gaJ-,inoti:, a 3 :GOO$ . . . .

III

.1 . secretario

ger•al . . . . . . . ......... .

1· ..porteiro . . . . . . .... · ............... .
1 continno . . . . . . ... · ............ .

111

IIII

[I

I

Primeira Divistw
.' '

(S~cretaria)

't sub-director . . . . . .. ........... ..

· 1 auxilim• ri e gn!Jinel r, gral.il'icnr,,nt, . . . •
1 Sf!crctnrio ele divisão . . . . .......... .
2 ·chefes ele secQãO, a ·12 :000$ .
· ,.
2 pr.imeiros · officiaes, a 9 ;(iOO$ . . . .
2 segundos flffieiacs, a fl :·100$ . . . .
/1 terceiros o:l'fi ciacs, a tl: 000~ . . . .
8 amanucnses. a 5:400$ . . . . . ·.
6 auxiliares de escripta de 1' classe, a

I~

I
!

'

. 3:600$ .................... .

12 :mxiliares de escripta de 2'

J

c)asse,

·fi

3:000$ ..................... ·.
1 archivi sta . . . . . . ................ .
1 :i,judante ele archivista . . . . .. ·.•.... .
1 continuo
. • . . . . ............... .

:i

•
•
•

S6:000StlOO
10:800$000
18:000$000
5:400$00{)
.4:800$000

30:000$000
t:800$00fi
15:600$000
24:0008000
19:200$000
16:800$000
24:000$000
43:200$000
21:600$000
30:000$000
7:200$000
4:800$000
4:800$000

Thesoti1•aria e Pagadoria

..
~

•

•
•

1 thesourciro . . . . . . ........... .
i pagador . . . · . . ................... .

24:000$000
18:00011{100
12:0008000
12:000$000
ü7:200$000
67:200$000
19:200$000
16:800$000
12:000$000
32:400$000

3:600$ .................. ..

18:000$000

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

15:000$000
9:600$000

1 sub-pagador . .' . . . . ............. .
1 chefe ele secoão .' . . . . ............ .
7 fieis da pagaâoria. a !l :600$ . . . . . .
7 fieis ela t.hc~ouraria. a !l :QOO$ . . .
2 primeiros officiaes. a (): 600$ . . . . .
2 segundos officiaes, a S: 400$ . . . .
. 2, terceiros officiacs, n G:000$ . . . . .
6 ancanuenses. a 5 :4ü0$ . . . . . . .
5 auxiliares de esr-riptn de 1' classe, a
5 auxiliares de escripta de 2' classe, a
2 cnnUnuos, a 4:800$000 •..............
lntendt.ncia
1 intendente . .
. . ............... .
·! ajudante rlc illi.Cndcnte . . . ....... .
1 a'judantc ele guarda-livros . . . . . .

2 c1tefos de socr.ão, a '1.2 :000$ . . . . ....
3 pr!moiros offlciaes. a 9 :600$ ., . . . . ..

24:000$000
18:000$000
Hi :000$000
24:000$000
28:800$000

.,

• ÁNNAI!S DO SENADO

'

4 segundos officiaes, a 8:100$ . . . • .

33:6001000
30:000$000
64:800$000 .

3:600$ ..•...................
30 auxiliares de esoripta de 2' classe, a

72:000$000

5 terceiros officiaes, a 6:000$ . . . .
12 amanuenses, a 5:400$ . ·. . ......•..
20 auxiliares de cscripta de 1' classe, a
~:000$

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

o ••••••

despachante . . . . ................ .
·encarregado de carga u descarga ..... .
2 ajudantes de carga e descarga, a 7:800$
2 fieis da Intendencia, a 9:600$ ...... : ..
2 ajudantes de fieis a 7:200$ ........ .
f archivista . . . . ................. .
f encarregado · da officina auto~t.ypogra. phica . . . . .................. .
f ajudante dn offioina auto-typographica
2 linotypistas, a 6:000$ . . ..........
i revisor de provas . . ...........•...
· i aJudante de revisor . . .......•.....
i continuo . . . . .................... .
J warda gerài . . . . ................. .

1.
· f

,,

jt•

90:000$000
9:6008000
9:600$000
15:600$000
19:200$000
14:4008000
7:200$000
8:400$000
6:000$001\
12:000$000
5:4.00$000
.\:800$000
4':800$000

\

5:~00$000

Laboratorio de en&aios
1 chefe do laboratorio ............. ..

24:00Q8000

Serviço de inspecção medica

.

.5 medioos, sendo um oculista, a 9 :600$
•

Sequnda Divisão ·

i sub~director . ·. ·. . ............... .
1· auxiliar de gabinete, gratificação .... .
3 ajudantes de divisão, a 24:000$ ... .

1 sub~ajudante d~ divisão . . ....... .
1 secretario dé divisilo . . ........... ..

i ajudante de guarda~Jivros . . ...•....

2 chefes de secoilo, a 12:000$ ...•.•.•

8 primeiros offioiaeR, a 9:600$ ..••.....

12 segundos officiaes a 8:400$ .•...•.
12 terceiros officiaes, a 6:000$ . . . . , • , •
32 amanuenses, a 5:400$ . . ........... .
10 auxiliares de esoripta de 1' classe, a
3:600$

O

O

..

00

O

o

1

04

O .......

00

0

48:ooo$ooo

0

00

30:000$000
1:800$000
72:000$000
i8:000tlaOOO
!5:600$000
!5:000111000
24:000$000
76:800$00()

1oo :80otooo

72:000$000
!72:800$000
.
.
. 86 :000$000

20 auxiliares de escrlpta de 2' classe; a
3:000$ . . • "." .... " " o ... :.
60:000$000
1 archivista . . . . ................. .
. ·1:200$000
2 ccíntinuos, n 4 :800$ .
9:6008000
7 agentes especiaes, a 12:000$ ..•.....
84:000$000
25 agentes 'de f • cl!llsse, a 9 :6008 ,' ..•.....
• 240:000$000
I 05 agentes de 2' cln5se, a 8: l 00$ . . ... .
546:000$000
225, agentes de 3• classe, n G:00{)$, ...... .
!.350:000$000
30 bilheteiros especiaes, a G: 000$~: .•.....
·180:000$000
350 conferentes, n 4· :800$ ... , . ~, .....• , 1. 681X: 000$000
200 aJu.dantes de conferentes, a 4 :000$ •...
. 800 :OOOSOOO
4 f1e1s recebedores, a 9:600$ , , ••••••• ,....,
88:4008000
o

•

.'
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6 fieis de armazem, especiaes, a 9 :600$ ..
.. 6··ajudantes de fieis, especinr.s, a 7:200$.
iOO . guardas de armazem, a 3:600$ ..... .
·.. 4 encarregados de manobras r.! a Central, a
: ''·'
6:600$
4 ajudantes de manobras da Central, a
. •I,' •• ' .•
4:000$ . . . . ................. .
. 1. l)ncarregado de manobras de .Norte ....•
3 encarregados de manobras da Maritima
. ·:'( ·:... · ,. a 4:000$ . . . . ......... ·....... ·.
-_. ,s enoarregados de manobras. de Si'io Dio. ·. .-. · go, a 4 :000$ . . ...... ·....... ·....
3 guardas geraes, a 5:400$ ....••......
. 15 !JOmposnores de 1" class.c, a 4:800$ .. ..
. 22 compositores de 2". :classe, a 3:600$ ... .
7 :feitores. de estações especiaes, a 5:400$
1O feitores de estações de 1' classe, a
3 :600$
f
.i.. m.estre da o:fficina de Reparaolo do
o

·..

57:600$000
43:200$000
360.:000$000
26:400$000

• • • . • . • • • • • ·-· • • • . • • • • • • • • •

16:000$000
6:000$000
12:000$000
!2:000$000
16:2001000
72 :0001000 .
. . 7.9:200$000
37:8001000

f

36:000$0ÓO

Trafego .. .. , . . .... ·........... .

10:8001000

o

. ''
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Movimento, telegrapho e illum,i114Ç4o

1 chefe do movimento . . .........•..
1· 11nb-chefe do movimento . . ........ .
, chPfe IA!eg. e illnminocllo . . ...• ·•..
t sl.l'b-che:fe teleg. e illuminacíio .... .
. i encarregado auxiliar do m'ovimento .. .
i auxiliar technico de primeira classo
7 primeiros offieiaes, a 9 : 600$ ....... .
8 segoundos offioiaes, a 8:400$ •.........
12 terceiros officiaes, a 6 :000$ ....... ; ..
.20 amanuense, a 5:400$ .......•.........
10 auxiliares de csoripta de t• ,plass?., a
3:600$......... : ................ .
. 10 anxilinres do esr.ripta de 2• c]nsse, a
'
'' 3·:000$ . . . . . . .
i· desenhista. encarregado do g1•aphico ...
1. encarregado dn Deposilr. G1~I·a I • . . . . , .
1 ajudante do Deposito Gleral . . . ....... .
o

••••• o ••••• o ••• o

f ·CQDLiD\10 • • • .. ............. ·...... ..

5 inspectores de linhas e apparelhos, a
. . 12 :000$. . . . . . ................. .
4 telegraphistas chefes. a 10:800$ ..... .
.25 tt>legràphistas de 1' classe, a 9:1300$ .. .
50 telegrapristas de 2' classe, a 8:400$ .. .
100 telegraphistas de 3• alasse, a 6:000$ .. .
100 telegraphistns de '4~ classe, a 4:800$ .. .
150 telagraphistas de 5• classe, a 3:600$ ... ,
1 chefe da offioina telegraphica ........ .
1 armazenista do 2' classe ............. .
25 fieis de trem de i • classe, a 5:000$ .. ..
25 fieis de trem de 2' classe, a 4 :800$ ... .
65 fieis de trem da a• classe, a 4 :000$ ... .
3 feitores da limpeza de carros, a 4 :200$
1ll guardas-dormitarias de t• classe, a
3:600$......................... .
50 chefes de trem do i" classe, a O:600$ .. .

24:000$000
18:000$000
24:000$000
18:000$000
15:000$000
9:600$000
67:2001000
67:200$000
72:000$000
·L 08:000$000
36:0001000
30:000$000
12:000$000
!I:R00$000
7:800$000
t1 :S00$000
60:000$000
43:200$000
240:000$000
420:000$000
600:000$!TOO
.f80: 000$000
540:000$000
9:600$000
7:20011000
150:000$000
. 120:000$000
250:000$000
12:600$000
57:000$000
480:000$000

•
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· 135 chefes de trem de 2" classe, a 8:400$ ... · • 546:000$000.
a 6:000$ ...... .
690:00011000
a 4:800$ ...... .
576:0008000
n .1 :000.~ ..... . 2.160:0010$000
(em commissão)
!.2:000$000
1 encarregado da Arrccadal}ão (em com.
missão) ...................... ..
12:000$000
i mestre da usina electrica ............ .
. 7 :8~011000
2 mestres dn. usina de gaz de· 1• classe,
·· a 7 :SOO$. . . . . ....•..............
:15:6008000
1 ajudante mestre. . . . .. • .. ·.•....... ; ..
'6:000t<IOO
!2 aJudantes mestres, a 5 : 400$ .•.........
10:8008000
1; mestre de il!uminação electrica dos car.
ros., ............................. .
7:8001000
~3 meeanicos electricistas, a .5:400$: •...•
16:200$000
.'
·S -aJudantes mccanicos electricistas, a
9
00$
.
'
•
4.""'
. . ..................... .
33":000$000
· · 8 mestres de linhas teleSTapbwas de i •
classe.. a 6 :000$ ... ; •............. ·
48:0008000
... 8 mesti·es de linhas telegraphicas, de 2•
classe, a 4 :800$. . • . ........... .
38:40080001
s telephonistas, a 3 :000$.....•...•..•..
24:000$000
1 encarregado do serviço chronometrico.
5:4008000
3 ajudantes do servi(io chronometrico, a
'

115 aju<lantcs de 1• classe,
120 ajudantes de 2' classe,
5.\0 ajudantes de. 3" · classe,
.1 encarregado da Escala

.

'

\

·i:OOO$ ..

'

I

•••

··········••I••······

·i engenheiro supel'inlendente dos appa-

·t

..
10

26
12

23

· 31
36
2

relbos Blocks e auxiliar teohnico do
telegrapbo. . . . . ... .
. ....•..•..
ajudante superintendente dos apparelhos Blocks e auxiliar technico telegraphico. . . . . . .............. .
guarda-fios de i" classe dos apparelhos
Blocks, a 3 :600$. , ~· ................ .
guai·da-fios da 2• classe dos apparelhos
.Biocks, a 3:000$ ..........•......
encarregn.dos ele cabine, a 6:600$ .. : . •
cabine!ros de 1• clasAe, a 6 :000$ ..•...
cabineiros do 2' classe, a 4:800$ , .•..•
cabineiros de 3• cln.sse, a 4 : 000$ •....
gazistas apparelhadores de i' classe, a

4:800$.
2 gaiistas appai·elhadores de 2' classe, a
o

•

o

•

o • o .o o •

4 :200$0 . . . . ..

o •• o o. o •• o •••• • .

o o o • • ·o • • • • • • • ' • • •

6 gazistas apparedhadores do

a• classe, a

3.:600$ . ... ~ .
30 guarda-fios· do teleg·rapho, 1' classe, a
o ••••• • '.- ••••••• o ••

3 :600$,

0

o

0

o

0

o o •

o

o o o o o' o o o •

t

o,

O

'•'

o

100 guarda-fios do telegrapbo, 2' classe, a · .
3·:000$. ~ .. .
·~: 00
8 guarda-fios de usina elcctrica . de :t•
:
classe, a 3 :!100$. . . .. ......... .
8 guarda-fios da usina electrica, 2' alasse,
a 3:000$ . . \
-.o • • • • • • • •

o

••••.•

,

•••

001

••••••••••••• o

.12:oooeoon

12:0001000
7:200$000
'36:000$000
78:000$000
79 :'200$001)
. 138:000$000
148: 000$00(!
144:000$000
9:6008000
8:4001000'
2i :600$000 .

108:000$000

•

~

300:000$000
~8:800$000

211:000$000

3• Divisão
i sub-director ..................... · · ·
·i atJ:xiliar de gabinete (gri!Mficacão) ...•.

•Lt

30:000$900
1:800$000

E
..
IIII

IIII

"'
I
••
I

11

~

...
•
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1 ajudante da divisão .. , ~ ... , .. ; ...... ;
1 secretario de Divisão , .. , .. , ..... ,... .
· 1 chefe de estatística .... , ... , ...... .
1 ajudante de astatisl.ic;a. . , ......... .
'1 g·unrda-Ii vros.. .. · .. .. .. .. .·. ..
2 ajudantes. da garcia-livros, a 15:000$.
· -1 contador . . . . . . . . ; . . . . : •......
· 1 aju:dantc de r:onl.aclor. . . . . .. . . . . . .
5 chefes de SCCI)ÜO, a :12 :000$'......... .
16 Pl'imeiros officiaes, a !l :600$ .. , .... .
· 20 segundos offíciáes, a S :400$ ......... .
50 terceiros ofi'iciaes, a G:000$ .......... .
80 amanuensas, a 5 :400$. . . . . . . . . . . .
· 80 auxiliares de escripta, de. 1' . casse, a
"'·GOO$
·
·
··
i 80 auxiliares de e]ôcripta, de 2' classe, a
,. '3:000$ .. ·.. · . . . . . . . . . . :, ..
1 armazenista de 1• elasse ......... , .. .
1 archivisla.. . . .,. .... ·.. . . . . .· . .
· .'J aiudante de archivista .......... ..
,,. cimtintJOS, n. 4.:800$.. . . . . . . . . . .
1 encarregado de impressão de bilhetes,
G impressores de llilhet.es, a il :000$ ...•
12 verificadores ,.le impressão, a 3:000$ ..
G carimhàdores a 3 :GOO$. . • • . . . • • •
, G a;judnntcs de carimbadores a 3:000$ ..

I

1
•11

N
.J
111
..
I

c),

...
••
I

•

•••••••.•••

· •••••.•••

2-t:000$000
15:6001000
18:0001000
·15 :000$000
18:000$000
30:000$000
18:000$000
15:000$000
60:000$000
153:600$000
168:oooeooo
300:000$000
432:000$000
288:000$000
540 :000.~000
8:400$00(1
7 :200$jl00
4:800$000
1. !l :200$000
7:200$000
36:000$000
43:200$000
21:600$000
18:000$000

4• Divisão

,.

·I snJi-d irector. .
. . .• . . . . , .. . • .
:1' anxilial' ri e ;:;ahinr~le · gratifica(dio .....

· I a,iudantn de Divisão. . . . • . . . . . . .
, 2 engenheiros auxiliares a 18:000$ ..... .
· -J · rmgenlwit•o ·chefe ele· Officinns .. :. ·.. .
2 nuxilinrcs tochnicos. de '1 11 ~a~se 1 . a.
!l :000$.. .. .. " . " " " ..
::!. auxiliares technicos de 2' · ~lasse, a
6:600$ . . . . . : ...... : . ....
1 guarda-ivros. . . . .. ·. . . . . . ; . . . . .
· .1 secretario da Dirisão.. . . . . . : . . . .
Chc~es de deposito de 1', a ........... ;
. Cho!'es de duposito de 2•. a ....... , ... .
3 chefes de secoão. a '1.2 :000$ ........ .
.. r; primeit•os officines, a !) :000$. , ...... .
·' u~ segun.dos o1'1"
.
..
· w1aes,
a .," :t.OO'
1
Iii •••••••••••
. '12 terceit•os ofl'i(liaes, a o:000$ ......... :.
20 amanuense;:, a 5:400$ . . . . ........ , ..
40 auxiliares de cscripta de :l' r-lasse, a
.
3 :600$. . . . ; . . . : . . . . . . . . . .
. RO auxiliares clr oscripta dn 2• classe, a
. 3:(}00$ . . . . . . . . . . . . . . . . . '
2 conl.inuos, a 4 :800$. . . . . . . . . . . . .
1 encarregado ria eseripta do material ..
:1 archivisla. . . . , . . . . . . . . . . , . . . .
1 njdante ele archiYisl.a . . . . . . . . . . . .
:i desenllisl.ns ele)' cas~e, n 12:000$ .. .,
.1 !lesrmhi~Lns ele 2' r lasse, a !l :LiDO$ •. , ..
3 .clesen!Jislns. de 3' classe, a i :200$., ..

30:000$000
1.:800$000
24:000$000
36:000$000
18:000$001)
19: :?.Oú$000

13:200$000
18:000$000
Ui :H00$000
11 ; .iQ0$000
13:200$000

3~:000$000

!tS:000$000
50:400$000
82:000$000.
108 :000$000.
f.í 4 :000$000

M0:000$000
!);600$000
8:400$000
7:200$000
4:800$000
36:000$000
28:800$000
21 :000$0.00

'

ÁNNAES DO SENADO

24:000$000
· ·5;·desenhislas de oí' classe, n .'1 :SOO$ ... ,
12.:000$000
1 mest.rr. geral de .officinns. , .... , ... , • ,
115:200$000
·•·12 ··mostre$ elo officinaR, a 1O:SOO$ .. , ·.. .
9.3 :600$000
12 ·n.i~dnnt.e;; mestres, u 8 :I100$ ........ .
76 :800$000
.
·'16·encarregados .cspeciaos, offs .. a .\ :800$ ..
12:000$000
· •·2 ·apontadores gcl•nes, · a 6:000$: ......... .
28:800$000
6 ·a,iudant.es de aponla.dorcs, a -i :800$ .. .
. 5:400$000
· 1' guarda geral. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4:000$000
· 1 ·chefe dos fiscaes de officinaR. . . : . ; .
~20:000$000
40<fis~aes rle o1'l'icinas, (ronda), a 3:000$
9:600$000
" f encarregado de Deposito. Geral. .. , .. .
7:800$000
t:·:a,judantc elo Deposito Geral. , ...... , .
. ·1 professor de desenho linear c mnchinns
8:400$000
· encarregado da• escola. , .. ·' , . . . . .
1 professor de podugurz c noções scien·7:200$00()
Lificas... . . · ..•. , . . . . , . . . . .. · ..
7:200$000
1 professor de francez e inglez pratico.
7:200$000
··!·.professora . . . . . . . . . : .. · . . . . . . . .
28:800$000
: ·:! :::Jedicos do posto das officinas, a !) :600$
6:000$000
··i encarregado r!u pharmacia. . . . . . , . .
4:0001000
f enfermeiro. , . . . . . . . . . . . . .. . , , , .
48:000$000
2 chefes de. - ~rracção - a 24 :000$ ..
108:000$000,
6 sub-chefes deTracçi\o,.a 18:000$ ..... .
4 chefes de Deposito, de '1' casse, a
. 48:000$000
12:000$ . . . . . . . . . . . ; .... ..
4 C·hefes de Deposito, de · 2' classe, a
ltS :200$000
10:800$ . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2 auxiliares technicos ·de 1' classe, n19:200$000
.9 :uooeooo ....................... .
42:0001000
· 5 armazenistas de 1' classe a 8:400$ .... .
43:200$000
(i armazenistas de 2' classe a 7:200$ .... .
48:000$000
• 5 mestres de officinas a 1(11:800$.,, .... .
\
78:000$000
10 ajudantes de mestre a 8:400$ ........ ,
ti inspectores de machinas e l.raccão a
60:000$000
12:000$ (em wmmissão) ...... ..
480:000$000
50 machinistas do f• classo a 9:600$ .... .
50:4001000
60 machinístns de 2' classe a 8:400$ .... ,
360:0001000
GO machiníslas de 3' classe a ü :000$. , .. .
432:0010$000.
80 machinístas de 4' classe a 5 :400$ .. , ..
!.200:000,000
300 mnchinsitas de r;• classo,.a f:OOO$ .....
. 3 encarregados 'ospeciaes, conserva e cnr18 : ()010$000
liintaria a O:00'0$ ............... .
12 encarregados cspecines de ofí'icina!i a
57 :6001000.
4:800$ ......• ;.: ..•...............
'
1 apontador gerai· ...... ,............... ,
6:000*000
4:800$000
I ajudante de apontador ...... : ....... ..
15 auxiliares de escriptu. de 1' classe. a
54:000$000
.
:l :60li$ ... '·. ·..... ,.. '" ' .. ' ... ' ...
30 aitxillares ele eocripta de 2' classe n.
90:000~000
.. 3:000$ ' ................. ; .... ,.. ..
1 continuo ... ·................ ,1 ,,, ••••••••
4:800$000
29:41010$000
· 7 encarregados dn armnzem, a 4 :200$ ..
10:800$000
,3 ajurlnnl.rs, u 3:600$ ; ... , ... : .... ,.. , ...

.fi' Divisão.
' .
· f sub ...director .............. ; ~ ·........

·..· 1 nuxi!lw· de gabinct;e, gratlficaçilo. , , , ,

.

.

30:00!lt000
1:800$0'00

'

I

r
•
~
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engonheit·o ajudante lechnico de divisão.
24:000$0011
ajudanteR clr. rlivisií.o a 24 :000$000. .
.
·
.
·
72:000.000
eng·cnheiro., rr!sid~ntes. <t 18 :000$000,:. : ·
396:0008000
aJudantes residentes a 15:000$000 .....
.
180:00()$000.
11 auxiliares lechnicos de t• classe a
9:600$000 ........................ .
1'015 :ooo·eooo
15 .auxiliares, technicos de 2• classe a
.
G:600$000 ................•......
99:000$000
1 secretario de divis!o . , ...•..........
15:600$000
1 a~udante de guarda-livros ............ ,
15:000MOO
3 c efeg de secQãO a 12:000$000 ....... .
36:0008000
.4 primeiros offtciaes n 9 :6001$000' ...... ,
·38:400$000
,S segundos officiaes a 8:400$000 ....... .
67:200$000
12 terceiros officiaes a 6 :000$000 ........ .
72:000$000
26 ama.n!Jenses a 5 :400$000 .........•....
HO: 400$000
26. nuxrhnres de escripta de 1• classe a
3:600$0001 ........... ,,, •...•• ; ... ,
93:600$000
40· .auxiliares de escripta de 2• classe· a
.. ;
3 :000$000 ..................... ,
120:000$000
a contínuos a 4:800$000 ... , .. ; ..,.· .... .
14 : 4001000
' f photographo ... ·.......•.•............
6:0001000
i encarregado do Deposito GeraL ... ,... .
9:600$000
·i. lljfurdan te . . . . . . . " .. ·.. ·• ........ ; ... .
8:4001000
· t··3Jl'chivista · ...... ,................... .
7:2001000
i ajudante de archivista ..... ; ......•..
4:8ootOOO
6 desenhistas de :t:• classe a 12 : 000800() ..
72:0001000
6 desenhistas de 2• olasse a 9 :600$000 ....
57:6001000
-i desenhistas de 3• classe n 7:200$000 ..
28:800$000
S .de.~enl1istas de 4• classe a 4 :8()'01$000 ..
38:4001000
12 mestres de linha de 1• classe a 7:800$.
93:600$000
· ~2 mesf:res de linha de 2• classe a 7 :200$.
158 :4ooeooo
38 mesf.res de linha de 3• classe a 6 :000$.
228$0001000
10 armazenitas de 1• classe a 8:400$000 •.
84:000$000
1() arrnazenístas de 2• classe a 7 :200$000 ..
72:0001000
1 superintendente (apparolho Saxby) .•.
12:000$000
· 1 a.iuclanto (apparelhos Snxby) ....... .
9:600IOOB
1 '•ctesf}nhi.>ta de 2' classe .............. .
9:6001000
f armazenista de 2' classe ............ .
7:200$000
i mest.r·e dtJ officina .................. ,..
6:0001000
'i a,iudant.e mestre de· officina ...... , ... ,
4:800$000
. 1 mostra à e montagem ................... .
6:0001000
2 njndnntns de mestres d.e montagem
a 4 :S00$000 .................... .
9:600$000
· 5 encarregados . de t.urrnas de 1• classe a
,·
4:2•01()$000 ............... ,....... .
21:0'008000
6 encarregados de turmas de 2' classe
a 3 :600$000 .................... .
21:000$000
2. encarregados de travação a 4 :!lO()$ •...
8:4008000
1- encarregado do gnbinento de ensaios ...
5:400,000
20 feitores de furmns de 1• classe VIa-Permanente, a 3 :600'$ ............. :.
72:oooeooo
. . Diarias elos jornaleiros:
Oporarios do 1' classe ..... , ............... .
131000
Operal'ios de !l' classe .................... .
Hl!iOO
101000
Auxiliares de telegraphistas . ·'· ......... ,..
Auxiliares d~ conferente .............. ·.. ..
108000
10$00(1
Au::dlinres de Irem .............. , ..... ..
i0$001l
Auxiliares ele fieis do trem, •............. ••
~

(

300 '
1\lanobroiro,; de t• classe .............. ,,..
Guarda-chaves do l' classe. . . . . . . . . . . . . . . . .
Opomrio~· de ;;• cla.ssc .. ~ ... ,..............
Guar(!lt de Lrcrn de 1' classe.·... · . . . . . . . . . .
Foguistns • . ...... •...... :. .. . .. .. .. .. .. . .
J!cilorcs· de l' cla~se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

W$000
J0$000
J0$000.

Auxiliares de cabine·.....................
Operarias elo lt' cln.sse. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

íl$00(!
9$000
9$000
· o.$000
9$000
9$000
9$000
8$000
8$000
8$000

Chau{{eitl'.~

de 1' cla.~sc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j\[nnobrciros de 2' elas:; c. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cóiwerlador de !,• ela:<iHJ .. ·.. ·. • . . • . • • . • • • . .
Guarda ~alúo • . ............ ·'··· . : ..... ~ . . .
l\farcadoJ·· . . ........... .' ... ·• : .. .. .. .. .. .
Glla!'lia •Je· trem de 2' classe. •... ; ::.. . . . . . . .
Guarda dnrmit.or10 de 2• classe ...... ,.....
Scr·vcnt.es do 1' elasse ............... '. ... .. ..
Clt.altf{wn de 2' classe ................... ;

Aiudttnl.c de mnrcador . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
Lub7:ificadore;.; . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
Apartadores ele mcrendorias ..... ; . . . . . . . . .
Guardas rondantcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guarda porLão . . . ; . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . •
Guarda rovisLns . . ........ ·.· ...... :. . . . . . .
~rrabalhailorcs ele J • elasse . . . . . . • . . . . • • . . .
Guardas-chaves ele 2' classe ....... , . :. . . . .
Manobrcii'OS de 3• classe ...... ,........ ; . . .
Electricista . . ............. ,. :. . . . . . . . . . .
:\larcenciro
. . .......... ·......... ·. . . . . .
Corriciro · . . ............. ,. . . . . . . . . . . . . . .
Gorrieiro . . ,......................... , . . •
EntaJ!Jador . . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .
i\T ecan ico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J.nstrador de 1' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AferidOJ' : . . .... ·.... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.nstrador de 2' ... :.. .. .. .. .. .. .. .. .. . ..
A.iuclan trr rlo ferre iro . . ................. ,
Survcntcs ele 2.• classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
EI!IlUJ'TCí;adn iln :mla das senhoras ........ ,
Guardas .de trem de ~~· Classe. . . . . . . . . . . . . . •
Guardas cancr:lla c1c J• classe.............
'.l'rabnlhndor·cs de 2• classe . . . . . . . . . . . . . . . .
Gnarda-e!J.a;res de 3·' classe. . . . . . . . . . . . . . . .
Electr.icisln. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .
"'Tarcinciros . . ........... ; . . . . . . . . . . . . . .
Carpinteiros . . . : .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Entalba.dor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i\Teca,nico . . ...... ., ................... '.. ,
r.ustrador rle ·J• classe ................. ':'...
Aferidores .. ., ............. : ..·.'..... ;..
Guardn. caucelJa de 2' clas~c...............
'l'J•aballlalhadores de 3' clasi'c . . . . . . . . . . . . .
r.usl,raclrn·os de 2' 'e! asse .......... ; . ; . . . . .
Aimlanl.e dn ferl•ciro . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . .
Rervcnl.e do 3' classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aprc.ncliz do J • classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aprendi?. rle cnrimbn.dor . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'Aprendiz do 2' classe. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
~\prondiz de 3' classe . . ............ ·.,. . .•. · ·
.
J,XXV. O Gnvcrno abrirfl os nccessnt•ios (\l'(ldif.os
oui:ão eles la lei.
·
·

9$000

8$000

9$000

..

~li!OOO

seooo

8$000

· 8'000
8$000
8$000
8$000
8$000
8$000
7$000
9if000
8$000
.8$000
88(100
. 8$0'00

I
-.

i$0110

8$000
· 8$000
7$000
7$000
.7$000
'7$000'
7$000
7$000
7$000
7$000.
7$000
6$000
6$000
6$000
ll$000
6$000
0$000
ü$·000
6$000
5$000
fi$000
5$000

5$0'00
5$000

I1$00n

~$000

á exe-

.
'
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/ Onde convier:
Al'Ligo. O ear~o de porLciro é de accesso dos eool.imw:;
desde que let1hnrn comprovada idoneidadP. para o desempenho
dessa crlt'go.
·

·•

N. 35
Onde eon>:ieJ':
' ~!'L.
Ao n. Mi do art. 99, ttccre~cenlc-se apó~ as pala..,
vt.•a,; ~ou encampal' os ClmtraclOS», a expr·e5s~o: «r. modifica L'
o subsLiLuir as clausulas contractuues».
N. 37

Omio· convier:
ArL Fica o Governo aufnri;:ado a adquirir para c' ,;cJ·vi~.o ele electrifica~ão de parte rir;:; linhus ·da Estrada de Ferro
C~::ntral do Brasil, qne pro,iecta rtlalizar, uma installação hydro-eleci.J•.il:a propria, que lhe po~sa forn~'cer com mais ce<.lnomia a mwr;da nnecssat;ia pal'a a oper:l()ão do trafego ela~
linhas cln~ ~11hur:bio.• d<.1 Rio de Janeiro e do centro até Burra
1](, Pirally. 'ÜB LJ•abalho> de coustJ·ucoão ,c montagem dessa
inslallar.ão serão J'cit.o~ 'pelo Governo directamente on mcrJiant.c i'lolli.J•acl.o r~om · o~ propJ:iol.ario~ das terras marginar!~
de caclioeil·a:;, quando e~Les di'i'ercçam vantagens cconomica~
c as p;amnlias l.r~clmiea;; finaueeir·a~ da execução preenchendo
todas a;; pcccssidriiJe;; elo servir:n. O p!l)!ament.o será feito enr
titulas do emp1·csLim'o (pl.c o Govemo contrahir para execuçãn
ria clcl!lrificaçã.o tn•o,iL)Ctada. 1·ecobendo pelo typo da emissão
Esse IJJllpJ·cstimo setft augmeutaclo do rrtwntu. m sufl'icientc
rara moul.ag·em ou acqnisi~ão rla usina cm questão .
. N. 38

<

Ondo convier:
. .:\J•[.,
:\ udquiril• pnr nma operação fimtnceira a Lotal.iciad<:< rJo JJJitl.cl'ial roeJanlc pura ~uja compra .foi aberto !Jclr•
decreto 11. I í. H· I, de 27 do abl'il d<> 1920. o crcdlLo de rtJi~
8 :!li!0$000 pa1·a o~ sm·vil.'o~ da E~tl'ada de Fer'l'o Centr:rl, .do.
BT·a;;il, ul.ilir.ando· para esse fim o snldo des;;e mesmo credito·
(•m :II rlr; dezemhi·o de Hl2t. l'cvig·or:tdo para. o. corrente exercir.lu. A parti~ do alludido nial.orial eu.io 'fornecimento 1fkli
eatlcelladtl por in:;llfficicncin ele verba. devido· :í baixa do
eamhio, ~<'l'lÍ arlquil'ida por rJs.;a opera~;ão, desde qnc o cOiltmchmli! "L' ;:ulunrU;t 11 i'ot•noce!-o. recebendo de dinheiru
s(mH.!lll.o ;!.G o/o al1l 30 % do prcun ajustado o o restante em
ohrigae.Or.·~ da ~l'llfi,.;puro semctitr:w~. de onl'o .:mnnal, não oxnedeJJLe de 8 ·ty,.., para pagumcnlo dentro do praw de 5 a Hl
annr.~ a .i 11 izo do Govel'no.
N. !ti

Onilt•. r:'unvier·:
A1·L.
l~it:a ,y Poder :mxiJcut.ivo aul.orizàdo' a subvoncio~
nu r·, mer.liaulo cnncurrencia publica; com a quanf.ia de 30:000$
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por anno, a navegacã.o <lo rio Guaporé, de Guajará-Mirim á
antiga cidade de Villa Bollu.
N. 42

Onde convier:
Art.
l'ica o Gove1·no autori~ado a despender a quantia
precisa pum completar a illuminacão da rua Barão Ribeiro,
no Leme, Copacabana.
·
N. 43

Onde convier·:
Art.
Os bagageiros de classe da lil>Lracla do Ferro Central do Brasil passam a denominar~se fieis de trem.
Paragrapho unico. Os praticantes de bagageiros passam
· a ter a denominação de auxiliares.
N. 46

•
Onde convier:
ArL.
Ficam restabelecidas c àssegui·adas emquanto
mauf.idas as disposições do deci'et.o n. 3. !!90, de 2 de ,janeiro
de 1920, as vantagens aul'eridas polos agentes. ajudantes e
thesourciros das agenc.ias postlllls dos Correios da Republica,
salvo .os que no anl).o de. 1921 jú. obtiveram augm:C.ntos equi~
.valenLcEJ
de auxilio para
aluguel de casa.
. ou maiores a l.itulo
...
.
,

'

...
'

'

'

,·

'•

N. 4.6

Onde convi ér :
·'
Art.
·:';erão considerados, para todos os effcitos, funccionarios titulados os serventes dos escriptorios da Estrada
de Ferro Central do B~·asil que conLarem mais de. vinte annos
de servi coR á Est,J•ada, expedindo-se . os respectivos títulos ll
cobrando-lhes• os respectivos sellos e emolumentós por taes
títulos, feitas as nccessarias inclusões ·nas f.albellas respectivas.
. ·-··-·.

N. 47
Onde convier·:
; ·.
· Art.
·Os serventes dos escriptorios da · Cenl.ral do
Brasil terão oàireiLo ao preenchimento das vagas de contínuos,
s~mpre ·CVU,e as. ~esmas se veril'fcO.rem, ·tendo-se sempre em
.v1sta as d!sposiçoes que regulam ,'as. promoctres.
...

..... .

N, 48

Onde convier :
A.rt.
Os esorevenl.es que, em 3il de dezembro de i92i,
Já exer•ciam esses togares como extranumerarios silo i@Ualmente considerados et'fect.ivos e como. os demais receberlio .o~
~eus títulos, nns mesmas condijJÕes.

., ·

\
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'192.2 , •

Onde convier: .
· Art. : Pica csLabcleéido que, pal'a os lagares creados
na8 diverôas divisões da Estmda de .Ferro Central do Brasil,
, vor cl1feit.o de áugmentos de quadro~, deverá ser ob~crvado
rigorosamente o que estabelece o arl. 1()15 do regulamento
:~ctuaimente cm vigor.
N. fiO

Ondr. · convier:
Accrescente-se; 'Ficam restabelecidos ns vencimentos dos
funccinnarios da Fiscalização do Porto de. Hecife, addidos em
virtude da lei n. 3 .08!1,. do 8 .de ,janeiro· de i91.6, pagando-se.:.
lhes a diffcrenca que .veem .soffrendo desde a data da execução da lei citada,. abrindo para esse fim o Poder Legislativo
.o necessario credito.

N. 112
convier: I
Ar!. . O Poder Executivo aproveitará,. nas vagas de quartos escriplurarios já existentes o nas que occorrerem na Repartição G!lral dos· 'l'clegraphos, os auxiliares das Sub-directorias que contarem mais de 10 annos de sc1•vico na mesma
· repartição, desde 9ue se,iam aproveitados t.odos os auxiliares
approvados no ultimo coucurso.
Essas nomeaC'ões serão fcitns metade por antiguidade c
metade por merecimento .
Ond~

. N. 53
Onde cunvier:

, · -~rt.

São restabelecidas, a partir da data desta lei em
addicionaes •. que, em razão de t.empo
de serviço, .:vigoravam para os funccionarios administl·at.ivos
éivis1 mensnlistas,. jornaleiros, . diaristas e . operarios das reJl&l't!QÕA$ subordinadas ao 1\linistcrio da Viação e foram supprimidas e:c-vi do art. 36, da lei n. 2.544, de 4 de janeiro de
191.2, ficando ass.im revogado o referido artigo; e são extensivas aos funccionarios administrativos civis, mensalistas,
Jornaleiros, diaristas c operarias.· da Secretaria de Estado, dn
Jlepartir;.ão de Aguas c Obras Publicas, da Inspectoria Federal
de Portos, Rios c Canaos e. de todas as demàis repartições de·:pendentes do mesmo ministerio as gratifioac,ões addicionaes
mstituidns em favor do pessoal da Estrada de .Ferro Central
do Brasil, Directoria dos Correios e outras.
.
·O Podor Executivo, para esse fim, abrirá os .riecessarios
credi tos.
· ·
..dean~e •.

as.

grntifiea~;ões

N. 1it

Onde conviei':
· Fica. aberto o neoessario credito pal'a pagamento aos
ngentes, conferentes e praticantes da Estrada de Ferrp Cen-.
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I.J'al r.ln Br·:v,il. da gr·atificaeiio de que CIJgil.am o (kcr~tu r~u
TnL'rn :!.·H7: do 2B de dc·z~rnbro de :189ü e a labella reSJJfJ.ci.Jva
- ;. -- Obwrvadio - desde o mez ern qne t.fmham derxatlo
li e rcceJ;or. obs~1·vadus a;; rlispo;;içõr~,; do art. 104, parag·J•aphos
3" e ,í" da lei 11. 2.92.1, dú 5 d.e ,janeiro de.l9Hi .r. l'elcva~as. da
Pl'Côeril_)~ão r;rn. que porventura hajam mcorJ'!dO os direitos
respecllvof'. ·
•
N. 55
Oude convim·:.
Arl..
Aos funceional'ios titulados e diaristas das Culo;da.-; ele Alienado;:, actualmente na ilha do Govcrnadol', que ·
,;erão J·cmovidos ern ,junho proximo, pal'a a anLiga Fazenda do
Engenhn Novn. em Guere~:ué, .Jacarépaguú, fica o Minist.ro rJa
Viaçãu autorizado a coucede!' passa~:ens de :L' classe, nos l.ren~
de pequeno percw·so da Cent.ral do Brasil. com o abatiment.o
de 75 %, a comc,;ar de I de junho do cort•ent,e
anno .
,
.

..

•
I

,.
,.

N. ti6
0JliJ,~

convie!':
,\J'I.
Continuam em vigm• o~ cfl'eil.o~ do a1·t. !13, d~. lei
n. · .'J.:! i t., dn 5 de J. anch·o de 1!l~1. e, consideJ•ado~ JHl cal. egoria dr;• e1H1frrcn1.e i e 3" clas~r da :J!:strarl~ rlc Fm•J·o Gcn!r•nl do
Drasil lnclos o~ empregados que pelo mtadb arl.igo .l'oran1 aLtinfrido~. datando sna~ promoções de,;dc a data em· que J'o i a
rnr.sma lei publicada pelo orgão ofl'icial, e as ultimas con1 a
da la de 11 dr! junho do corrente auno.

N. 57
011(1;:

convier:

Ar.•!.
Uo~ariio do;; mesmos direitoi' CIJllccdidos aos enJpr·cgados acididw;, com os vencimentos que p!'esontemenlL' per-

cebem. afim do Hfll'flÍ\1 aproveitados nas primeiras vagas de
amam1,mses.· os oito actuatlS emprfJgados da Repartição de
Aguas ·C! Ob1·as l>uhlicas ·que! Liver.am titulo de nomeação da
He)lart.~':ão ·de, Agua::,· Esgoto,; e Obras· Publicas e não foram
ap!'oveJturJos pelos regulamentos quú baixaram · éom os deel'eLos·ns;!.l.l7!J. de 3 de novembro de 19:l1,·e 1:1.5'15, ae 4 de
•marco de 19Hi.
· ·

!11
ll!l

••

uo

...••

IIII

]
L
•

N .• 5!l

I

·, Ondu r: nu dor:
MI.
FieHm c~xLensivas''ao' sub-e'h'eJ'e· do rnuvimt:mto o
rlu ,;ub-eüt>l'n ilo li!h~gt•aphn ,(' illumi na(;.iio tia .Estrada de IE'flel'O
G'•ni.J·al de~. Brasil.. as di;;'pusiçõris · eonstantes dos arts. 18'1 u
1tl2. tln re:;Iilmnelito 0111 vigor.,du' n:wsma r.~trada.
N.• GO,

Ouck convier:

O posl.o modico da loconiocão, 4' divisw da Esira- ·
)''rw.J.'(I , Crnlral dn. ·Brasil, . ser:'t coo~Htuido com dous

.\1·.!..

da

d1!

11

..'
l

•

•
IIII

•
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Jn~!r.lic11s n l/III Plll'nl'lfll)ir•; r:.um ;1$ ,·;uilaHullo annuaes, ruspe~Llva.Jllt'llil•, dP \I:GOOlf e :>:liOIJ~, abrindo para esse rim o :(i;xecutivn O> n•.•erssa1·ios creditos.

N. 62

·onâ" Jon\;iel'·',•

·,· ,, ' ..

Arl.
05 Jll'aLieantcs d>J cour.luctOJ•es de t.rllm, de confercllÜ!S, dt! ba~·~ir·o c de machini;;t.n, ·~ bem assim os ~sere
vento;; Lla J<~sl.t·aela de J<'crro Cenlt•al .do Brasil, até então consideraelns jornaleiros ~ que por ·ror~.a das leis ns. 4.230, de
:H de der.cmbro de 19~0 (ar L. 58 i. l:l .i, 440, de 31 ele dezembro
ele Hl21 (art. 51), .passaram a titulados. perderão o direito
:ís ÚÍI)I'ias J'ixada5. peJo decreto n. 3. 988; de ·z de janeiro de
Hl20, e l'(!GeLrirão ~té 31 dn maio do corrente ·anno,. as percentagens .estab'elecJdas pelo . decreto n. 3. 990, dâ mesma

data, abertos pelo Poder Executivo os creditos · 'necessai-ios
para
. 0 cumprimento.· desta disposição·.
I

'

.~ - .

Onde convier:

Ar!.
Na liquidaçã.o do tcmfiO de scrvico dos:. empregados da. Estrada ele Fer.t•o Central •do Brasil, serão contados, para
todo$ os el'J'cito~. os dias em que os mésmos .fizeram e vierem
a fazer promptidiío. ag·uardnncln ordens para substituiÇões dos
emp:regados effectivos. .
1

I'

:

•

•

. • •

•

•

. I

.

'

:

N. 64
\:

Onde couvier: . ,
~ Art.
·PaJ'a o '.exacto cumprimen,to do art; 58, da lei
n. •i. 23x, (.](• 31 dp dezembro à e 1920, que ·nuindou cobrar emolumeritns ao~ pt•:tf.icantr.s ldw conferent~s. ·conductot• de trem e
bagageiro d:t E;;trarJa de Ferro Central do Brasil, e ·mándou
considerar l!oscs ' empregados cmoo titulados, são fi:ll:ados os
rcRpeetivos vencimentos, !ll' r.s1•ma. seguinte:
Categorias ...:..

Quadro;; -

Ven~i.mentos

annuaes

2!10' prnlülant.e·s rle conferrmf.e.................. 12 :S80$000
'2!10 'p't;nl.icaiifrR de' eo~dí.lntor, do !.rem:.. . . . . . . . . .. 2:.880$000
20 pl'aLicanf.n~ 1dr.' Iiagageiro ...... :.. . . . . . . . . . . . 2:880$000
200 prut.icant.cR ele mnchinista~ a................. 2:880$000

5i0 csercventes a ......... ,:·,·. ,. . . . . . . . . . . . . . . 2:880$000
\
~

.

.

Onde eonVJCt':

N. 65
.~

,

,

' Ú rliarias ·do~ con~ucf.orr.s c~c trem, dps prat),.

, .At;t,.'.

r.!\1\tc~

un f.l'Hlll, dO< hng;'lgmros e ÜOS prnt.JCUntes do bagag~l
ro;;, d:t l!')st.ra\ln. ·do ~erro ·cenf.yal <lo Brastl, q~lando, em VIagens no mi.crwr scr·rw ele 5$, 1guaes ás dos feJt.ort>S· do,s tele-

g·t·aphos tla

s. _

mc~ma

\'ui. \'1

:E)slrnàa..

'; ·

·

·

1
"

20

.N. 67

Onde convier: .
Art. Fica o Govcr•no auto"'~ado a r·over as tarifas de
1.mr.sportc do mang4linez nas estradas da :ferro i'edcraes, no
scnLido de proporcionm· os preços de transporte .,ao valor da
.venda daq.uelle.
.. ·
. . .. ,· producto.
.
'

-

'

N. 68

.. ,

',

"

··"·Onde convier:
·... ·~~. ' ·Fie~ o Poder Executivo autorizado ·a abrir o era:.
d1Lo. de 600:000$. sendo 100:000$ ·para alargamento .e dra.;,
gagem do cailal de accesso ·ao. porto de Macahyba, no rio
.Jundiàby; ·e 5'00 :000$ pa.ra a execução dos trabalhos urgentes
de que carecem os portoB ,da· .Macáo e Areia Branca, no Estado do Rio Grande do Norte, do accôrdo com o relatorío
apresentado á Inspectoria Feder~!. de Portos, Rios e Omu~es,
pelo engenheiro Ma:noell Carneiro de Souza Bandeira, em novembro de 1918.
'

..

'N. 70

'

' . Onde convier: .
, ., Art ... Se~ão concedidas com abatimento de 75 % ~;;
sagens, nos trens dos suburbios e de pequeno percurso da
Estrada de .Ferro Central do Brasil aos sargentos e ·praoas
das forcas armadas, aos í'unccionarios publicas, em objecto
de serviço e aos contínuos, serventes, operarias .e aprendizes
das repartições e· offieinas federaoo em viagem de ida e
volta: para as suas officinas. •
.
.
..
- ··o ··Poder Executivo regulamentará. esta r.oncessão ·de
;$~timento.
·
·
.'
: ,: ,·:-,.: .. (:'
Ns. 7i e 72 1 ·
o~.:.

Onde convi &r: ·
.. ArL.
Aos mensag·eiros da Repartição Geral. dos Telegl'apbós ·em caso algum pod!Jrá ser pag.a uma diaria inferior
t\" '7$;.'ábrindo o Governo os creditas necessarios.
. - ..
.,,·•- .. •,•·'
..
'·'·
':· ,. :

·,, ,.;.
'.,I

.

N. 73

..
I

;..

I
I

Onde convier:
Para cumprimento do dispó'sto no at•t. à• do decreto nu~
mero 12.943, de 30 de marco de 1918, fica o Governo autorizado·.a a.br.ír ·~credito necessario á oonstrucoão de um trecho
de · estralda. de f.fJrro na extensão maxima •de dez kilometl"'Oi,
<IQe ·Partindo da estilção,de Lauro. Mi.illcr; na Estrada de Ferro·
Thereza Christlna, vá s&rvir ás jazidas do carvl1o existentes
na W<Jpriedade denominada Rocinha. ...

Ivo
DI

~

F
•

I
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N. 74
Onde convier:
·· 'Ar L·.
Ficam ·emendadas na fórma abaixo as tabellas de
vencirhentos do Pessoal da Directoria Geral dos Col'reios que
ba!xamm com o dll,JJ'eto n, l·Li:!:!, de iü de marco de i92l,
e ·cunsequentemonte n -tabolla r·especliva da proposição de orcamento · na VinQão:
·
'
Auxili;u·el!. de amànu~nses "a ... :. : . ...... .': . ·.
4:200$000
. · Praticantes a . . .... .' ...... ·. ·... ; .......... .
3:6001000
Carteiros de i • clas9e a .. : .. ................ .
4 :800$1)00
Carteiros de 2' classe a ... :.,. ............... .
/l :200$000
Carteiros de 3' classe a .................... .
3:600$000
Auxiliares de carteiro a ....... "" ...... ;~ .. ::· . 2:400$000
Ccmt,inuos a. ·. . :......... ·; .... ; ......... ; . .' ..
3:600$000
$erventes de'·i···· ~lasse ·a· .......... ·.... ;• ..... : ..
3 :000$0CO
>:crvt'ntes de "'··classe· a· · : 1
•
·
· '·
2:400$000
. i:§ 1:• Os. catteiros e .auxiliares de carteiros i:la Administração. dós Corr.eios· do. Rio::de Janeiro são equiparados, na
J'1:rrna da legislação vigente, em vencimentos, ·aos da Directoria Geral dos Cl)t•reios.
§ 2." Estas disposições,. serão consideradas incorporadas
ao citado decreLo n. 14.722, de 1921, e em vigor desde o mesmo dia r..m que enl!lcçaram a vigorar as tabellas expedidas
pelo citado decreto à a . reorganizaciío dos . Correios (decreto
r.~ !L722,' de ·1921:,. ·:··
··
· •·
.
. ·.
§ 3.• Os funccionarios nas presentes disposições que obtivet•em melhoria de vencimentos perderão a gratificação relativa a. carestia da. vida.. . .
'
. . . ·.
.
.' S 4.' O Pode1· Exe.cutivo abrirá. os créditos necessarios á
exeoucii.o do prese ote aJ;tigo e seus paragraphos.
,I,'

'

'I

'

'

..

'1

'I

.

•'

•

'

J,;;

•

:

•

'.

.

,""''

•

························''

'

N. 75

·· ' .onde convier:
.,
· Are' Fica o GoYerno autorizado a auxiliar com a quanw~ de 24:000$. annualmente a cmpreza ou particular qne
montar navegação regular no Tio Doce, Estado do Espirita
Santo, pondo ·em communicação a villa da Regencia (porto
de mar), com o Posto de .Prophyll\Xia Rural de Linhares t
com a cidade .do Collatina.
.
·
·

.

N. 76
. bnctc convier:
... ·.Ar!,;
.Para a consorvnciío e custeio du serviço· sema•;JlWrico na cidade de Victoria, no morro cPaul,, 3 :800$0~0 •.
- ,.,

N.

77

Onde colllvier:
:Ar L. . · Será 'extensiva nos agentes dn Estrada rlc Ferrn
Cqnl.rnl Jo ·Brasil,· em commissiio obrigatoria e gnLttita, fora
di1 repartição, ·a· gratificação para aluguel de casa, que üão.
pqderá exceder de 130$ mensaes.

. ~IN'l\'AE~ DO SllN.WO

N. 78

Onde cnuYicr:
Ar!.
A varLir da vigeneia Lla pJ·esente lei ninguem
mais potler:í ~er udulil.lido Cün.HJ Jll•nt.icanLe· de cor~d.uctor de

1.1'0111, de ennfe1·rm!.e 011 de eBcL'JP,ta da Estrada de I• erro .Cen11'<\1 do .Brasil. ~e.n1 a exie;~n~ia du c~ucu1~~o regulamenta~; ~·es
JWitndos o sdu't!lto:~ adl!tlii'Jdos d.e 1sen~uo P!ll'a os admJtL1d9s
at.é a duf.a desta 1rJ1 tlcs(k que lmJUfl'l prestado exume drl hab 1-

I

moêões< ·

I

Iitaeãó concon·endo

e!l<'~

eom os demais tis

j_';,,

futuras pro-

. ·.
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·. O!Hlt; eouv ier:
·· ArL
l"it;a revogudo (, arl.. W7 ela lei 11. 3. (i7 4, de ·7. de,
.ialleirn: df· HJJ !J, no (JUC diz respeito aos .runccionarios da
Jt~~l.t·acla de Fm'J'II Ccnt.r·a! . do Brnsil. vrevaleoendo, em r()lação ao:; nJosmu~. as base,; do decreto n. 8.G10, de '15 de mn:·(;0 de· I!!11. exped idn na coni'oi·mitlade do ar! .. · :3j, n. LU. !l.
rcspúcUYa;;, lJasl':<, ·da lr!i .n. ·2:. :~5ü, de 31: de dezembro de
I !H tl.

'~
•

!
~

r

L

..
r

.

Ol!dv cnn)·ier:
,\rl.
Fie:L o Gr1verno .au Iol'izadu . a aHerm·. e rcv.er u.
actual t·nuil·:wlr.t da Clllrlpunbia Xaeional de·,i\'al'ega~.iío. Cos[,!il'ú na~ sc::ntinl.ef .bases::· .
· úy'r,~ 'plmirik rio.' 1úi.Y'in;; que a Unnrpanhia livel' .:le ·con;;lnlil' IHtl'a f':-."r;CIJllll' '' scl'\'iQn polllnl···rwpidn d·elel·minado
nc~'fll ';;,; 1·iiu ·~nj rd I. o:< 'iJr·r\v i ain eJJI " · un;; M in iBI.m·i os da ?\laJ•in h a
" ria Yi:wão e Otir·as :Püblicas. d~l"e.ndo os navios ·a oonsLruir
I cr· 111.1 ri r iÍJi 1111.1 8.000 tow•laclus de dcslocamcn I u. desenvolver uma
vnlr.1cidurl,.. winin1a r.lr• J.', milha;; Jllll' hum, Ll!J' ventilação eleel.riea t' ap].Hll'<'llJu,.; ·liydl·aulico~ ·para cai-ga e descarga, appa·
J'ülhagt•m dr• assi><lnncia. e salvamento, machinas de. dCllin:~ucçãp, ,pplJat·nllrll;;, de tl!il'gl'aphia ;;em.fio, ter Jogar adoquadü
pa1:a inslnllnr•r),•s, d,• cti]Jhõcs, CUlllfmis J'r•igori!'icas. cmo ·a capacidadr )lliiÍ)iiiU, dr! :!ir.. 1)1)(1 j'll;S CllhiCOS para incrementar 'O

'l.r·nu;;p,cl1·1o, dv . Ctli'IH'.~ l!llllg,;Jacla,;. fr·uctas. o · outt•os productos·
ag'l·.ic'oJas·;, l.í•i· · mr:n11s ·quatt·<j... camm·otcs. dú luxo; accomm'o~
da~ütid' pal'a 1~0 'ha~~ag,~iJ'O~ 'do L' elasse no minimo, ·cama~
rut1.•s pa1·a \O pas,;ageirns do c lasso intcrihcirliarht' no mininw
,. alo,ian1rnlo IHII'U !)IJ paBsag·niros Lie 3" clas;;e, tudo 11a fórma
dus rr.•g·qlaml'll!n;; e111 vigor; ·' ..
;,:, al6111 das y'rag·rus riPtr!l'minada,; no contracto, a com-

panhia pour~1·:í J'azr!l' oniJ'D;; enll'e o Sul ü o Norte' até Belérn
do 'Pal'ÍI;·c. log·n l]ill.' ~<:ju JHlssivol, ·até 1\lanáos, com a subvcn.;.iín ri"' oil.enl.n ennl.o~ clr> I',.• is pot· viagem redonda postal ra ...
pida drr Hio c::l':nlll'' tlu :"111 ao Par·:í. tocando uos portos \l[J
~anto~: llin r.J, • .TniH'iro, Balda, ..\Iaceió, Hccit'e, Forl.aleza o
:-;, Lurz. :<r!lldn qur• 11 snf,lenr,,ãu pat·a as linhas ULtLoriwdas r.
ermLl'iltlnd:r,.; l.r•l'lllinar•(J cineo annns após. ;í terminação do
)lt'azp. a l!lll:. "'' nd'rl'f.' n eontl'aetn entre a companhitt. c o. Govc;r•no; '}u e'onl'ul'lll!tlltd.'! (•.ólll o. Ul'L. 16.1), a.. III. §§ :I" r• 2", da
JeJ·,.n. ,J..IG!t, de• .!UllOli'O de 191.8, abrmdu o Governo os nc;.
cessa!'i os m·ecl iLos;
·

....

IIII

-.
.li•

309'·
c) a eompunlria inician't. dc~de ,iá, uma linha de navegação até o Pará com vapMr;; 'mix~l.ls de que dispõe o que estrto

cmpl'cgado8 crn out.J·os scJ·vit:ns, dtJ accf\rdn com. a. Inspector ln
<le NawgaPiin, e aprr•sc.nl.nr:í 'ao novcrno os pl:inos, dos ·navios
consLrliiÍ•,' ifi!lltl~o rio ')iram dt~ di!ÍS · Jl1()Zf!:i, a contar dn data
da àssignnlnra r.J;·.,'conLraPI.n. afim 'de dar inicio á const.r·ucção
das •novas· 1inidados ·" :í f'Xi'euci'io da linlia dentro elo mais

a

éu~,Ló
'I

·praúl ·po~siver; ·
O

•',

•

0

·

·r·,, 1

s•

N. 83

•
•l

•

'I, •

Ondo conviei':
ArL. Ficam r.xli netas' no q;uldJ•n permanente da In~pc-

l

;

: .: .·

O •,

cl.~oria,_:E'n1t.J,;ral d:.ts. ~Estr:rlçlas a;; caLeg~1:ias,. de, engenheiros ..:;.

:.n ,., c asses. ·.
, . .
.
.. ·
§
As cal.cgoria;i n,xi,in'cta~ ficam subsl.ituidas por· mna.
unica. cu,jo" SPJ'\'enl.úaJ·in,; Jrl'ii.o a· denominação d eengenheims ajudantes ri e J • cla;;~e. com os me~mns ven.cirnenl.os C!ll•~
forem atl.rihnidos aos: acl.nar~ r.ng·rmhrirns. dr' J• cla.ssc,'
,
§
A enl.egoria. nnica de nng•~nlwiJ·os rlc 2" clasgr, mn
·commi;;são. eon;;t:anl.e do .. qnat11·o Rllpplt.•menl.nr daquella in·
spcclol'ia, J'iea ,;ult;;tillJilla .PP la tlr l•ngenlir.iros~aJnclantes, de
2' classe. l.:tnllwm Hniea e Pm cnn.llni:;;;ãn. C0\11 os vencimt'nl,ô~
qnc
no;; acluaes Png·enhciros
de .?• elasse.
. compC!I.em
.
.'
.'
. ·
'~·

' N.' 85

Onde convier:
Ar I..
Fieam olnvaclos a 7:2008 os vcncimr.ntos elo. cncpr,regado dns :;:·1.tidaslrs da 2' divisão ela Estmda .de ·: li'erro
Centl'al do Brasil .. ,: .
. ...

l\', 88

•1'.

Onde· com·icJ·:.
Al'i..
Fica n Governo Ul!lnrizado a:
'·'
.. a). pr,Of:f>gi!ÍI' nos prolnng·anwntos tia E~lrarla cJé Fel'Í'Ô
Cen~rnl rio HJ•a;;il. •k S:tillli. Barbara a S. Doming-os elo' Pra.t.ii,
Sani.'Anna rir. Frl'ros. Guanhõcs. Pei~anha a11•· u j·iril'l.o tlo ·São
Ma llww:,. no F.;;l.ado <lo Esip ir•l.o· Rmi to; do rama 1 tl1~. PaLú'l);ra
a·. ~lt!.I'Ct)::. .rm clircct)ão. a Alto ltio Doce .. l'iranga t) 111unic;ipio
tlc ,\hl'ü Cnmp•1:. do mmal tlP !\fontr;; Cla!'O> pelo ~rnçado .i:~
I .

nppl'.nvacln:
.
. ·
: ·. .'
. .· ú) eoncluil' o;; lr•abnlhos r:IC' eonslrncc'iío cln rnmnl de São
f•l)dl'n rle ,\Jr•:Hii:JJ'a cl~ Esl.i•arla clf' F'rrro i":enl.ral OesttJ ele' Mi-

nr~s I!

,\\'ax:í r. Fhm•aha ,. a

prn~cgniJ' lln J~onsl.rucçiin

long'amr~nlo

rfo p1·o-

tlt>sln t!~l.rncla •·m rlirt>c~fío n llnynl.uba .
•\ri.
Pm•a t'XOCIII,'fín.clrssas ohms fica o Governo aul.oJ·izat.ln a J•Pnl izn1· ns npr.J•at•.tie;; dt> r!'etlil.o IWCt•ssaJ·ios. abrindo
nnm•altnl~!lil' pnrn c·nrla mÍr elos ·prnlmwamcnlo;; indicarlos no
aJ•I.ig'O anl.l'l'illl' o crcclitn de mil eonlos rlc rt)is. aló que sejam

conclnirJas c

cnl.rr.g·tl~s

estJ·~clas.

ao trafego. a,;

'

de :l'orro.

••

,,

aao

. . . '!

.;·.~·~·.,• 'I

ANN..\IliS .DO . SEN~O ,
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'·lf,.··go·

j•

.·,1, ·~•·i/j:l'

· ·:..·. ·

~·;~:(·o,n~e.·Convter·:

j,

L.·,

1 •':'1,:

<J'I

,.·, "1,,.

.~.~·· ... •••

•• :

':,.

•••

;:r• _'

,,

, :,'~

:• •\'!' (ri·;··.

·.··.·,:i, :1··· r:~"~·n:r~~:·:(::·:··,

~Y:/.'A.i-i.'-.: . , .:Fida~.'creâ!Í~~.' . n~s·' ~8-e'~ciàs·: ~~.; c~~o.' ·af~e.: ·~
Tres, .Lagõas;. ambas subord1~ad~s .á ~dmJmatraoãp ~~a. ,,O~r-:
rioios de Corumbll; ·para a pr:1me1ra ma1s., um! ,logo,J<, de -~~11,1!11'
de carteiro, com 1:800$. e de um servente. C<!ll!q4$.~dl~rlpB1 .,e
parn n segunda uru IOS'nr de servente, .tarribem com li$ dl&. rios. .
A imprimir,
·,: . /.
~

... ·. ·::~.rrl ~~t- .~'~·~· ·lrrr:(~··-.-!·1·: ~~~.~r.~~.5-;:;.f~~?.l::i

·~~..;i•'.'!

J·.r:·::--:"

~-·::•,/-r

1.i:·•

,. • .'

;.~n!~k' ~~iE'' A~· l E&o~~ ' oo ·. ~ENAoo .~o· O!l'oA~~·~na )n-i
ê r: ;;N~ITERIO,, D~, ~~p:ND~ I'~AR<\ ,.1~2~, .,QU,I!; . ;l)TÁO :TIY~M ,~ AP•
_ .,;J,>OOVAQÃ,Q DA P~l\4:ARA[,OOB,D,gp~ADO,B.: , ·r . _ ., . . W :.·

::,'1· ,.·_l.i:·;·,.·, •. :··:.r~-~'

~:-.:~~-i.íi···
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.

,-. ,

,
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DaR"82 emendas •votadas pelo' Senado ao 0P9ábtenf.o ·do
Mlnistlll'io• da Fazenda; 'para· o, :e."ter~icio '.de~: t 922/ a Camars
dos DepuCados app~ovciu: 4i,·cumprindo, portanto, .. á:Con:mies!Q manifestar~se Quanto ás· H' que não tiveram· o apoio· daquélla'·Casa ... do.Cóngr'esso;.,-.·
· r:· · " ···:r
·" · . ':: ·. ·
• '.
'..
.. ' •• "• , .. ' •• r j r·· ' .• ' ,.. .
. . . - ' ' .' ... ·.
.'
, São estas as de .ns. 1, 5, 7~··s, 12; ts,· 19;>22, 23,'33, st;
37, 40, 40,' 41, 43, 46, 47, 49, 53, 54, 55, 56,' 57,
58, 59, 60,:' 63, 64, 65, ,..66, ·.• 67, 68, 69, 70, 71, 73,
74, 75, 76, • 77 e 82. . · · · · · . ·
··
·
A emenda n. 22 determina a suppressão do ·,art.• 1~6 da
proppsição, . q~1e. autoriza., a . Prefeitura deste Districto . a co- ·
brar'taxâs do utilizaçãodoOlittórat: ' . , , ' .. . . · . .
.
· . Conforme salientou ·o Relator, fundamentando o. seu·. parecer contrario a .esse dispositivo, tal. providencia permitt~.:
ria séria controversia da ordem constitucional, qÚe deve. ser
dirimida antes da creaçllo dp encargo, para que níto sejam
os contribuintes obrigádos a cimtendas .iudiciaes, que poderão ·~er evitadas com o préviO esclarecimento··,.da,.questllo.
Trata-se evidentemente 'de materia que :carece :l!er o:zaminada pelas. CommissOI!i;: Technicas·.'respootivas de' ·amball
~~:.1,Cnsas. do \.Congre~so, .li ,q!Je ..l)!iO .p,odor.ia ser :.resoly!da, a_visautll;nente, selll: a.· refle:zllo .:que,. o, momento nlio ~pernntte,, i:! e~
vido :,á ··neee~sidad~ ~~- ~er ·,prec!J)itado, O:}~abal~·o' ;~~~·nm.~~:~
tBr.Jo ......-, ,.. ··", ...... :,·-~.;.,.·r·"··,.: .. ·_,_._ ~-· .. 1 ·:.1 "':··-i~;~ .. _·_· .. _--'f/~"~;· ·,,;:,frar~ce, poJ:>.'J~to~ 4.,CoÍ!)Jlliss~o,:_dll :~~~~noa!i, it~e· a.·W.táO: ·
(ln emenda .st1ppress1va deve. sar mantida Jlfl)O Sentido, opf;.;
nnndo tambem · t1 ni'n'ioria da' niêsrri'a •Co!T.imlssli<,' ·qu,~' s~,fam
911!.~tjdas~pon._for~e ,os,.pnreçerfl~, ah~fjl:p;. ~18'l1!l!R~. ,ç\ltr,ns· d.~ àu.:
~~,~~g~;~te~.O ?Pye,rn()! qu.e ~s l.:ll;~l~~!illznrá';·sl ';as~l.JA JUI,g~~
•·J.oilj '· ,, ' / ' ',·,:~·•• ~,.,.1'1.' ',,··f''··,:,.,,:,.'.:.',:.':··,;··,/,,:.:,: ..•·~:,·~;,l·~,,,
!,'.• ~·, ,: /t''L.'
, \~'1'
~
,1 !j,·\l~''''::;•:l~
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A. CommiaeGo i~ .de· parecer .que nl.o, .s&Ja :mantida..

•
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1

d

'
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N.. 5

A Commi~süo
. ~-,.do, ;.p_at:euel' .que . :Qüo:, sejai:mimtida ;.
'.,J.I•······' '
l_, ,-··

. '.

••

N. 7
\

A 9~miD.!S,são é

Pll:·!P•.r~~et• ;qu~ ·~io· seja r"mmtida:

•N •. 8·

A 9~!!!1Jt~~s~oi, ~,,de.;p,aro~er .que :·QilÓt .soja :mantldà';
.

~

-

~

r,

li\ i2
do-dl~reoer

. · .;. ..Commiasio.. ó

.. I .. , ':..'

..

-'~

'j

..
I

,' • '

•

• '

•

,r

·~.

•

que: nlo:nJa::manUda; . ,.
• )

Ni! t8
miado
,que -nlo.. ltjUnllltlU•
.•..A,'·''Com
.. ....
--.' •. .,é, ...de. ,pa~eoer.
.
.

~"'-·

'

_,;

'

N; tt.
. '

A Commiui~.4~de•,.pareoer.
mantlila:;
.. .......... ' .
.que.~nlo::stJa,
' .
,

"

N; 28

...
·~-

N; 23

. A.;maiori&.. da, Commiesiot:ó·:de· pareoer
tida.··,·····.·.·
·
· .

que~.nlo: •aeja

man•

· N:; 38

A

~~,nmi~li!llo; é

de.'pareoer
.que..nlló davll ser: mliittlda; · ~
.
(

'

N; -31:

.-.,·eommiaalo.·6· •de.ipareoer•11Ue~·nlo•saJa· mantida. ,
N~

· 3'7

A Oommilallo:é de'.parecer:•que nlo· seJa'manUdi". '
·:-'

..

~·:

•o

..~:· Commi811IO é· 'de parecer ·que· nlo se,ja mantida;
1

N. 4i

..

. :A· 'Oemmiaali<f tf de.' p~réiler que' nlio: eejl: mantida:
•

•

'.

,,

. ., . '1 ;:

..

312·
',

,,

. N. 43

de, parecer

.A Oommissilo 'é·

inan~ida; ·

quê· não. seja

N. 4G

A ·Commissão . é de. parecer' que' ·deve se~ ··manúda;
N, ''7 .

A Cômmiss/lo ·ê 'de• parece~: que ·não ·seja ·mazltilta. ·
i'

A maioriarda•·.Commissão é de pareêer que·Mó· seja :mán-

tida. .

··
.·
· .
N: 5S
,.
A Commisslio.·i!·:dÓipareoer qu&·não 'deva· ~ehn'antidà •. ·
.

.

.

•

•

r

•

·•·--

.... ·

I

·I.

.

'

•

•. ~

'·' .

ACommissão:é,de,pareóer ·que·seja' ~anttda;·' .. :.·,.· ·
I

:, • .i

.

'

' ,•

N;: 55
.... :A· Commissl'io•é
.

I

.·

'-

.

'

I

. N'; 61

,.

J

.

\:

',

.

~·.

· :A Commiasllo··é· de: parecer que.:deve aer0man!Jda;· ·
.

.

•

.

'·

.

"

.

decparec~r que·não: déve·~&er· ~antid•·<;.

'

.

N: 55..

. A C:ommise&o••é de,pareaer q:tt&·o.llo•deve sel''iJ!antida.

'

•

•

'

Nl: 58 .

ACommissão :.e: de:·pareoer que .nf1o.•.deve•·9'er:man'tfda'•. · :
N; 59.

....

'

I

..

A Óommissão., é de •.par.eQer,qu~i;deve: ller.•mantlda~
N'• 60
'. ',, •.. ' .
. . ';
,·!~-

A Commissão. é .de.pare~er que n_tto, deve· ser., mantid~~
'

N. 63.

A Commisslio . é cie, parecer que,nllC>ideve :.Ber.mantlda.

'·
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N.• 64·.
,

A,. Conuniss.lio
o

'•

•' ,,'

p

o',

I

~

• i

de parecer que não deve ser mantida.
o

,

,•

•

'..

I

,

'

•

· 1 ;I.,
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N. -65
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1

i r~ ~:n{·o~:.

,-;,·;•

·<:

.;

,···;

·:·_·

:~

.(' ~~. -u! -,

'J:··_:_i:;,

:

-,;
·•'.,',

"":'. :';·,
•,

,,

.,,

,, - ,,:A;,Gommissão ·,é~de ..parecer. que. dev.e;ser mantida.
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A Commissão é de parecer _que deve ser mantida.
j,·~~-..-;<~,/.~~-
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· A Commissão é de parecer que n§o deve ser mantida.
•

•

,I

Ó

N,. &9.

. ,,.,l•. Commissã:o
\

, I

I

! \

't o

1

1

'.~:

1

!1C

é· de· parecer·que.não se,ia··mantida. ·•
1
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o
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N. 71
'~

,

,•

1
• 1 o'

.

'

';: , ·

i

1

'i ' ·• ,

'

I

' ..•

• l

". '--.,-.:·-~·

,

0

A Commiss1io é de parecer que não seja mantida.
.

.'

.N. 73

.'','':,·'

[:

I :1, 0 <

,'tt

i•

'·'

;•,

A· C.Ommissão é de Dareccr aue nfio deve ser nianUda.
.

'.:-:'•

···:·•: .• !··.

., .r, . !
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····'···''•'

' N'."74 ..·: .
'
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.
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pnr·ccer. que :não deve ·s~i' m'arit,lda.

t\. commiss1ío é dll

,

., I'

I

1 A..
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Em'resumo, :a'dominis&lo''é'de:pareoer queJo Senado 18
conforme com a rejeiilllo de 30 das ~i emendas ·que nllo forauf
approvadas pela Camara e mantenba as H restantes.
· . Sa.la d~. Com~issões, 3 de àgosto de :1.922. - AlfredO,
Ellis, Presidente. - ,JoiJo Lvra; Relator~•- .lor~· Bua~Jblo; '"""
Sampaio Correia, com restricoões. - FranciiCO ·Sd. - Julio
Chermont. - Felippe Schmídt. -:-- Jrineu Machado. - Ve.tpucio .de Abreu.
· ·. · ·
.

,'

~

_'

··:.'

.

.,

'

EMENDAS DO SENADO .AO ORÇAMENTO DO MINIBTIIR!O DA: PAIIIIN~
REJEITADAS PELA CAMAR.(::DOfii... DEPUTADOB, A. QUB 88 RJIII'IIIII
O PARECER SUPRA
:. !·.~.;."·.:~;;· ·:~\'· ~ ........ ~ ... , .......~.:~ ~· ' .. ' .!.•

N. 1

I

..... \.

Onde convier:
·'
. Os venctm·entos 'do: porteiro ••. ··auxiliares.· do· ·,porteiro~·'· cor.
reios e servent.es da Imprensa Naeional e. D1ario O fkoitJ' ·
ficam equiparados para ·t.odoa os. effeitos aos em.Preg . os de '
iguaes categorias do Ministerlo ·da Viação, faZi!ndo-se as ne.;. .
cessarias.,cor.r;eocõ.ee·. nas, re~pectivas:
verbas.·"
e , tabeUa1..~ · .
;_d
'
~~' ' ; .
'
''."·.',"'•' ,!~'1".:'
••··'

"'''

'.,,.:,·,

<''r,

N. 5

Ver•ba
..n•.. 10,, . ...:;- Ca.sn d!i' .Moeda
__,.· Pessoal.
' .. · ; •:. .:r., ; . ·· ••; ·T
''.! ';.' '·
·.
'1 · 1 ·

~ 1;_i .; .... 1 1,

''•:. 1

.
Cunhasen1 de· moeda de niékel: ·;·-. . . • • . • . . • • • ~

r

•,

1.• :· .\

Substí tua-se : . · ·

- ·Petti···seguihte:.,:,

.:, .

·
60 :~001000

··~i

''<···· . .• ·.··r ....,; .. ,.,,,,.·.~,, ..: ..':·
Cunhagem de moeda de niali:el
.... ; ....... ·• ' 801:0001000
' i'r '
~

J

N.a_, ...mesmà
verba - Material:
,,,.,
•·,j!' .• .. •.

~·

substitua~se:

)·-,r • . ,.,. ,•

1 ,,,, .•.. ,.

· · ··

. · ·. -. ""f" ..'=' ..

"'·r~-,11,1,

;·., .. •I

·.· ·· · · · · ,' ··.
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O

•J'

·
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Material para ounhasem, tabrioaçao· o acon- .
diccionameuLo de moedas de· nickel, . eto. • . 100 :000800U
.·:·i· .. ~:~.:.:!,!';;l~ ·~··n\~, '••:,...,._.,1'

;<,,,:!

',,,_,\,q::/~-:7•. ~-h )O t'..:·,:~,··~-~~·:·,,· . .:·1~ .'\:.

Pelo seguinte:
· ·
•· .
:, ·:tlel'ial pal'a cunhagem, tabricaoil.o e allonàíccionamento de moedas de nickel, etc ..•
· · • · .•:.·;·~r ·'h . .

~:,

· ·..:~

~. ~-·.·'r:: :•i·rr·~-·.

-~

Substitua-se :
·
:
Material para confecolio de· sellos e outras
formulas de franquia e cheques postaes,
sondo _para 0"1lessoah 1.20100041·; .••• ·,..: •. ;.~.. -·

•

·

80:000.000
'

·

'

~00 :000.000
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Pelo. Seguinte:
Matl!rial para confecção d~ seÍlos e outras
formulas de franquia c dheques postaes,
sendo para o pessoal 170 :õrioe-ooo.. . ..
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A' verba 14•
Inspectoria
de Seguros!
Na consignaçtto para cPessoai,, d~pois de · - 1 in.spect(lr, .:·1,8 :000$. .,.,r accre$centG~se :· cPara. gratificação ao: :runcctoúario;l que ·~e.~v.e;;como .secretario.: ,da . Insp~tpria; ,réis
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· Emendá 'substitutiV'a, 'á, v:erba .20': .. ·,. :: .: .. . : .· .· '
, Onde' se diz: cEm i! io Chand~~ •. idl,l~;
:'oàoi,~ dign-s~:
· cPara pagamento do thesoureiro interino ·da extincta Caixa de
Conversíio, Dr. João 1\farcolino· Fragoso; a verba de 26:0008000
c para seu respectivo fiel interino, Emilio 'Chandon. a de
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.": ,Emenda substitutiva .ao art·, .Hol..·::.:., .. ,· . ,
,:::.
· · ·As vagas oocorridas 110. pessoal · das ·portarias de 'tcid~.iJ
os 'ministerios serão .preenchidas medianf.e accesso de empre-· gados dessa classe,' colhidos em .todas as revartioões de cada
ministerio, observando, pa1'a esse effeito· n antiguidade dos
mesmos· em' lista tríplice c n escala dos venoimentos.
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.
'

•,

'

....

,','

' : '~

.

:~:.·: .:~-~:~;~..\~:.
r'•,

.'.'.'•:...

"

. :Ao art. . u 9, ~depois. das p!Úavras fin'aes .:..:.; cexoédentc 'de
25 anno~, ·- nccresoent e-se o seguinte:. Igual corrigenda' será
feita na percentagem de 2 '*'~de. ,que trata o nrt. iS d~ lei numero. 2. 290,. de .f3 de dezembro de 19t0, para os off1ciaes de
terra e mar que contarem mais de 25 e menos de 35 .anno~ do
sery!Q~ .. e :forem refo~mados por in.oai>,acid.ade , .phys~.ca ou
compulsorJnmente
sem.I' accesso•
de ·~sto.
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N:· 33
Ficam extensivas aos :Ciscaes de seguro. que; ~xercerem o
cargo em commisslo,. as mesmas vantagens· concedidas. aos demais !unceionario!l' da, Insp'ectol;ià de Seguros.· ~··constantes
das seguintes ·leis· e decretos: Lei n:~ 2:083, de·:ao'.de' .iulhç.'de
. 1909; decreto n. 7. 751, de 23. de dezembro de ·i909; decreto
n. 8.208, de 8 de dezembro de 1910, e art. 68, parto final, do
decreto .rr. 14.593, de 31 de, dezembro de 1920:
·· · ·
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.. N. 34 '
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· .· · Art. · l<'ioa o" Govêrno .autorizado a· ceder, ·:rriedlnrite ·ar, rondaménto, · á' Associnoãn' Centra\ Bra!ilelra de: Cirurgiões
Dentistas,.com .~éde nesta Capital, o lote de terreno'·ih RO:'·do
quarteirão ·n. 3, ria esplanada do antigo morro do Senado,
para a edificaofio. da sóde da. AssisLencia Dentaria Infantil. por
ella crcada, para tratament·o· gratuito das· crian(las pobres,
sendo o prazo; preoo o demais. condioões do ,•nrendBmento est.ipulndo no. acto da. respêcth•a' i:iscriptúra; .' '.' ' ;, .. ' ... :
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Art. ·E' o Poder Executivo autorizado a abrir os .,necossarios creditas para o· p~~:gamento da diff'erença do venci,..
mcntos a que tecm direito· os ministros togados do Supremo
~r.!'ibnnn! M:ilitar, os ministr'os do Tribunal do Contas e os
re·presentanf.es do ministcrio publico ,iunt.o ao mesmo Tribunal, que estãO equiparado~. por lei, aos deselnbar.gadOres da
C01:t.e de APP.~IIacüo .. , í;·,.,:
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Onde convi'r:!r:
,;irl ··' '
' ' '
Art.
E' concedida. emquanto vlver, a· D. Israeli~n de..
Carvalho Camará. mãe do faHecido Senador Oct.acilio Cnmn- •
116, .~. ~~~,s.ão. men~a.l:i~c,.}P~~?Oet<.:, : ;,!.. ;,
1· :· .-.... ,
,. :, : •:,'. :·t·' ··,'
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Onde .éonvier: · · .:, :',':
· . · .' · ·. · ,.
. .. ~ ...
~~:
Art. · Os funccwn~1qs ou ,empregados publioos federa~s
que contarem . dez ou mais annos de serviço publico"~1'edf.!l'lll
ou tiverem ;;ido nomeados em virtude dA conr.urso não poderlio ~er removidos para .cargos. de categoria inferior nos· que
d~cuparem, nem poderão ser demit.ticlo~ sinib om virtude de
Rent.ençn judicial passada em ',julgado,, .. ·.
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·.· ·. :·: ,Art .. : Ficam incorporados ao patrimonio: do' 'Hospitâl· Na~
cioiiaJ. os ben~ moveis ·e :immoveis de' todas as dependencias da
Assist.encia n Alienados ..
··,\.r~.' .
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· E'' o Govérno autoriz.ado · a ceder, mediante doacão á
Caixa Beneficente dos Amariuenses. do Exercito, um teneno

dos existentes em devoluto, ,na exPlanada do antigo Mm·ro do
Senado· neste ·:Districto Federal, medindo· i5 ·metros de frente
por: •30: metros .de .fundos, afim de nêlle · ser· edificada a· sl!de
vara nessa· associação beneficente '.de militares.
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Onde' convier:
.
:Art.- E' o (;l:oterno autorizado a emprestar á Cooperativa de Construcção Predial, .'organizada. pelo Instituto de Engenharia llli!itar, óe conformidade com a lei n; i :537, 'de 5 de
janeiro de 1907, até a quantia. de cinco mil contos de réis.í
1
' :.'A'rL .·.. o ..enlJlrestjmq :.será. feito: .cii!. prestaolleâ, semestl'aes nunca' supertores .a m1l contos de ré1s. vencená,,Juros, de:
~·.'%:'ai>. iirino; ',pilg,a:vei~ ,POI: sem.estres 'vencidos,, e ',de:\!erá estall
mtemtmente "resga~ado, de1:1t.ro ,qe .15: ,adnos,, 1a! conta~; da· en.,;.
trcga pelo Governo ,'da ult1ma 'prestação.
·.
Art. O .p'roducto do cmprestimo será exclusivamente
ernjlregado na acquisição de terreno e na compra ou construct;ão de prcdios. para os associados, de. acoOrdo .oo~n .as condi~lics .estabelecidas nos estatutos da. referida· cooperativa, ap- ·
provados. cm· assembléa· de :1.9 de dezembro· de i92L' ·
."hArt. · E' ocGoverno: ignalmente ·mutorizado 'a·: · '·. ::;, ::,:·'
CÁ. ·~ g.,. ~!l.stib'ii~e~··:
~obr~iica,', ·~·,r,l"re#uz'i~.. a.s;
:ae: ,lin~qr,}
f~CUO'::~qbre: ll.: _Il):l.tCp,al:·.lffiprcs~iii;d!VCl . . ~I. CODS~UC~ÕCS, ., C0~-1'
forli:ie ·di~crim'ma.cüo que· será'fe1ta no· col}p:-aç~o e.~ msent!J.x; .~,
ccopcrntJVa elos Impostos de sello de transmissão de propriCdarlc e de qualquer., outro que julgar conveniente,. ·para que
esta reali.1e ·os seus fins. . ;:.. ·:
2•,. ccdm· t.rrrenos de sna. propriedade em ..condições ra~:onvP.is, .c bem aBsim install!lções que facilitem as oohstru-

. : ·~·');
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:ta;;as.

<\CfSQ~·.::.:,.,· ::.-1'-

'i!·.ríb : :.:. ·.:· ... l,.,, ,..... ·.
,.·: ·
· :_ (· ...
,-,: c){{1 ;·Q911Ce.d~r;.transpqrtes gt•atuitos ·nas i311l1Pr6!as do. :Go~ ·

':.c.I:;t.o.-,, Qu.oom,,red.uco.IIo de tarifas nas emprezas
(I.U~í·:~~p 1,\\,m!ltcrial

subvenciona~·

d.estlnado .ás. conetrucç3ee. , ·.·I'!• ' ·'·
,'l.'.;r..\1'1.i.i I "o \Instituto :'de. Engen1Íà~ia Militar .· ~ reêoriliecidó .
insLitnição dil' Utilidado·!publfca~ ·. · ''
1
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~

Ondo CQnvier:

Art.
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E' o,' Poder Ext,cutivo autorizado .a organizar os
qundrd~ l\lui ·"!~ !Ltll'l:J:l, çl~,,~ror.hum·s o ?' .de c()mpo~ição, da
Improt\liil'·" Nnciona 1; mclu'J'ndo-so no·s quadros resp~H~w,os, ,P.o:-.
1

·•

.

"

..
3,8

'

~ '

dendo concede!' ús actuaes operarias .as garantias,- vantagens
e direitos já estabelecidos orn favor ·dos demais empregados
aa. mesma•Jmprflnsa,, .c.onciliaucto:,,o criterio :da::.antiguidade
com.§,4o;J~i~~:ecin]~~~Lq,, pm:a .a clas~ificação. nos re!~ridos.·qu~7
dl'OS.

· · ;; .-: ·· '

· "· •· ·• · ·

Nenhuma obreira poderá se1• dispensada ~m consequencia
da rcducção ou reorganização dos quadros e o Poder Executivo fica autorizado, para tudo quanto fpr neoesaari!}, a abrir
os CJ'cditos precisos.
1•··· . .. !,·;•.
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.. Oiíde:·co11viéf:
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Ai•L FifJa o Govemo autorizado a.•.abrir na Vi1Jf1110fl'
desta ,lei,., os roreditJs t necr.~sarios para<ãttender·to: ·papment.o.
do:.disposto' da ·-verba•34' do Minlsterio da· Fazeílda;·ao !P811011"":
da Imprensa Nar.iimal: 1e lliario ''Officio.!· relativo ·aos ·ãüroi•
cios ,em .fl)l8 dei!"lq; _d,e ..ter: c~primento.:.o. , ~aferido dfapo.ato,.
concorde com os venc1mentos f1:zados:.·por1:esta .lei; ... :;.· • ·: ''
• •\ '.: 1 · •
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' .~rt. · • O e~l;i·i~LU1'arlo dn ,Caixa do ,{Jonversio te~á .o.
veitcimentos (VBUt!l(eDS dO .i• esorip~Ur&riQ .ifa 1 .c.iza ,,,,.
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N. 57~:q·.,,.

,,,,,..-..As, 'operacõr•s dt• segur·os operarias, realiadas por com·
panh!aS:.._ ou .;yndil:atos e·'1Jecialrnerite' organizados para eese
_(im 1.• ?U .Por comp~nl~ias, ~1ue e_xplore~ outr~s ramos de se. ruroe;: flcam. S(ib a' ;fiSCalual):ão da· Ins.pectoru1 de. 8l'guros e
os aotuncs fiscacs daquellas companhias e syndlôatoá;· incorpoudo:S ao qua·iro de fiscaes_ da mesma companhia & •
elles equiparadns, revogada!!•' as' disposições .em · coutaria,
ellrlndo o. . Governo o .credito necessario.
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·. AJ't, :Fica elevado para Lres mezes\> 'pra~o aqúe''~~ ~:~:..
fere o art.. 38 do regulament~l de;> decreto n. H.72íJ, de f6 dl.l
marçode 1921.
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. Fica o Poder Executivo auto!·iazdo''à''conce'der ·'ein aforamento. ao Club SporLivo de Equitação a área occupada por
suas dependcncias á avenida. Bartholomeu de Gusmão, . que
lhe está arrendada pela Fazenda Federal. em virtudl.l do contracto lavt·ado na Pt·ocuradoria Geral da Fazenda Publléa, em
10 de outubro
.de •1910. . , · .··. . • . . ,
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. · , 'Arf.. ·'' ·:E\ :·o Go\rerni:Í. aut:orizado'. n org'Blilza:r' ·trm,.i!tiailm.
nnnexó á t.abella .B do pessoal da ·Imprensa Nacional;· a contar·
de t · de junho do corrente. anno, aprovcita,ndo os · net.naes
obreiros das <ifficinas de compósicão, impressão e scrvicos
aocessorios; não excedendo as dospezas annuaes da importan.cia constante· da 'I·ubrica ··respectiva de 184 :000$;· 'oompondC'.s.e1,o q~~~~o.,seguinte: . >-\.-, .·., .>:·· ·'. , · . :· · · · ·
1
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OFFJC!NA DE· COMPOS!Q.i o_
·,·,

4 offlciaes rle i• classe: â/.. -.·;· .. '· 350$000
16:800$000
zi classe, a, ••.• : , . 300SOOO .. • H :400$000o, officiacs do 3' classe,· n: .• ;· .. · 250$000 · 18:000~00

. 4 officiaes de

t/: ~- ·-' . :~·. ~. ·.·.:.i:
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offioiaés de. 1.' ó1asse, 'a .....•.... SóQIOOO, .· . 8:400$000
2''bfticfa~s '.'de''2' c1aà$e, .. l( .. ~.-.; . 300$000! ,; 7:200$000
·:1:iN~I.q~I\~Se ,',de..' ·~.~ _Chisse,; ~--· _. •• ·;, •. , 200$000. . · 6 :000,000
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54:000$000
43:40~fOOQ
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compeleú'cia.
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Onde convier:
"
O Governo manda1:á publicar, na Imprensa Nacional, annualmeulc, os boletins o1'ficiaes do Instituto da 01·dem dos
Advogados Brasileiros. 1
I ) I, ,
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Art·.
Os funccionarios adrlidos que Uv~rem. mais de
vinte annos de servico e mais de eincocnta e cmco de edadc,
serão aproveitados nas renarticões cm que es~avam ,quando
foram mandados addir, não ·podendo ser aprovmtados• em outras salvo, .si. ..O:.requer.er,em.:,
· .. ·
, .. :.':
.. ( "

~.

'

'

'

.• :;

'i

'

.....

I i

I

.'J

,

1'

_.,,:'.i·jr.;· 65.... ...
..i:,.
-~
"/.·,,;~, ·,·,i· .';
'·'I
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Al'L.
Fica o Poder Exccut.ivo aut.orizádo ·a· tornar extensivo ao Banco de Credito Anxiliar os favores concedidos .
ao J3anco dos Funccionarios. ·Publicos, ao Montepio dos Ser~
· vidores do Estado c ao Banco· Predial do Estado do Rio de
.;ra~1~ÍrO,.,J'l!lra, oner~r çpm ,0S ,funccionariOS pttQliCOS CiY,iS O
nnhtnr~s. ,. ·!.';
oo·:·un: .l,; ' '
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Art.
·:A·· pensão coiicedid.a pelo de'c\;eto'''legasliitivo "nü·mero 2.553. de 10 ·de ,ianeiro de 1912. é considerada sem desconto al~rom.
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· .AJ:·t,...~. 1 E' ;~;,G,,!i'verno autorizadq=:';: . . ··· , ,, . ; /'
J, à auxiliar a construcção do edifioio desth1a'do' á séde da
,Associa(.'üo Brasileira do Imprensa nesta CapHo.l; podendo ,Para
esse fim, abrir os ·necessarios creditos;' · '
· · · · · ·. · ·

,

rr, a transferir ou aforar ao Bot.afogo" Football ..'Club . I)

t.erre~m; .sito .á rua·Gencral ~everiario,n~·~9'7,',ora'oo!l\lPJiodO ;pela·

nl!nrluln.' soc!edade Ji~sport.Jva, ·rcverte'l}!iO n,o 'P,ri!llCII'O,, ,çaso
ao. ·PuVnmomo Nacrona1, oom todas as bemfe1torms existentes,
havoncto dissolução da mesma sociedade; e, na segunda hypo-

conccdcndo,.que seja o.pagamento.dns ·vinte annuidades
em pnrc.cllas ·a 'l'ongo ··prazo, !(lodendo '.tàmbem sor proroga'do
· Pf!~ .30 ~~n~s o ,nrren~ame~to oro vigor, feito .om virt~.de ·~a.
1r~~. 1 ~··,.,3,:-~~· d~ .• ~ 10 ~~ ••~ane~t.o..de 1~17, .an.t. 89,.·.n. JX,,,, .., .
the~e.
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· .. :o\J:I;. · Fica o Governo, uu'torizado ·a expedir novo regu- 1
lamento para a CaSa da Moooa, observando as dísppsioões sa~ g),i,int<li.: . . .
·
' ·
·
· ·
., /Qii ~erviÇoà da Casa da Moeda continua~ão a ser distrj··:.·bmdos· por duas sccoões: ~Administral,lão geral :. e «Selll",M
: 'l'eobnic~.
. . ·
.
. ·
·
,número, categoria .(l vencimentos dos empregados e
as~im o numero das officinas da Casa da Moeda são os fixados: na tabella respectiva, dous terços de ordenado e um tercu
, . de gratifícaollo, quer para empregados, quer para todos os
'' · O!ierarios ·e·'diaristas, expedindo-se os necessario's títulos; · .
·.··Par aos lagares de ·auxiliares .de ·escripta da Contadoria,
.serão aproveitados os actuaes diaristas que já exercem taes
funcoGes .. : · . . . · . ·.
.
.. · : ·
·
.
. ; · Na organização dos cp1adros dos. empregados, . o!!ic1nas ·~
(I,Perar:os das .diyersas secções e ,officinas serlip . aprpveit.OOO!l
. os ,serventuar1os, aotuaes, . attendendo-se li sua .antiguidade e
· ao: seu vencimento. : ' '· · · .
· . ··· · ·
.· . · · . .
. · · Os actuaes «mestres> passarão a. denóminar-se ~che:i'és»
.e serão. substi~uidos pelos. ajüdal!t~s; e os de~afs,' óbedecend()
·para o .respectivo, ,accesso á ordem da classe 1mmed!atament,e
inferior. o ' fiel·: dOAlmoxarifado. passará .a. ajudantt .deste.
. · ':As. promo~es S!!rão, feitas metàde por antiguidade e roeI :!ide· oor ·mereOJmento, · · .: · .• .... , . ·· .. : · , : .: '· ·
. · '' '. 0,; iieveres é attribuicões .dos empregados .e horas .de ser• . :''1.\lO. óimtinu~rão a, ser os' constantes das disposições em·vlgor,
:até a ·exped!Qão· do ·novo regulamento·. '·'·' ··' , ' ·~ ... ·.·.'. :·:
.... Todo. o s~cyico. de. esêriJ?turacão quer·• na ;.'\dministraciio
.Geral. quer .na soooão techmca,.· será executado,· de . conformidade com .as·.·normas prescriptns e. modelos fornecidos ·pela
. · Contqdor.i!l, <l~e' o' alludido .serviÇo é centralizq,do; ,de ·modp a
- . haver umtorm1dade e· exact1dliq nos balanoo$. · ·· . · · ' ·
.. '. 0;,:. escreventes ineumbfr-se~.hlio da ésoliptur~cão' dàs ·'oí; ficinas, ficando-lhes garantido ·p direito á promoção a auxiliar
· ·· ·. '
·. · ' · .. ·
· . de esé~ipta.... ·. : _· .~ ,;:
~ ..:. ' .: !-\os. aprendizes ·que fazem part·e do .. quadro .. do rpessoal
amoviveu; .. igualmente garantido .o direito' de passagem ~.;aro
..o,·qtiadro effeotivo •. ·., '· • · . .··. ·
. .. , ... :,. ·
. Os:.·conferente. geraes. da .Thesouraria .prestarão. :fianca.
· serido· de 3:000$ iJ, .2:000$, .respectivamente, ·para .. os de pri··
··meir~:,,c .segunda classes.·..: • · · ·:
.
.
·
. · · Satisfazendo ás· ·convenienoias do , sorvioo · actual toti~:~ar:var~sfl· ha· o seguinte:
.
.
.
· a)·~ a. pfficina âe gràYum. ficará incumbida ..de todo . o
servit;v: -d~ gt'avura.·e rep.rodttcc.ão, ~~nexan~.:.se-lho~ a .galvanoplastJca, ,aotualme.nto .JUnta a offwma de 1mpressa.J;~. passando. a. <lenomtnar-se •:o..tficina de S'):'avura o- r;a!:vanoptastin"
e C<lUStituid!Í de duas Secções ll .do .gravura C a de galvn.noplastia;
.
,. ·
·
. ·
ú) :i ofi'ic1na de laminucilo c c.tinbagem ficará incorporado o serviço do ourivesaria· ,de medalha ora commettido .à
· : officina .do :gravura; ··.. . .·. . ·._,
·
· ·.c) a of!icinit de impressão ficará· oonstituida pelas se~
C\iÕOs do ·impressão typo~:,'Taphica, impressão · lithographio}l.
ostnmvarla; gommagem, picotagem e carimbagem. conferenciO.
o servicos a•ccessorios;
· ·
.. ·
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ANNAES no sENArici

d) as s'eccões de obras e reparos e elcctríoid,ade, passarãO:
a constituir· a officina de obras e reparos, e n officina de ele- 4
ctrioidadc, fica.ndo aquella s.õb a chefia d9.. actual nJtJBtre, e·
esta ,sob a do actual encarregado da electricidade.
·:. · ....'.
· ·. O Governo reverá á. tabella das taxas cobradas peià <Jasa>
da Moeda rpelos trabalhos elCecutados, de. modo a substituil~a·
p9r outra que de fa-ctq r~resente. f) custq dos mesmso ser,vJcos. . .
.
.
. ·
•· . .· . 1
. .
. Serão nom~ados po~ .decreto Õ!J Governo: · o director;.·~
cpefe da secção central1 o thesourcll'l:., ,o!-'. escr!pturario~, o
fisca!.da impressão, o"flscal.da cunhagem. ·o·almoxar!re; o de:. '.~
s~nllista, p cbofe do laíboratoriq cllimico, e'.õs chefes das. óffi'
cmas. .
:·
: · ·· '
··
·
. Serão nomeados· por titulo do Ministerio da:. Fazenda·· do
accôrdo com o directOl~: .o porteiro e o archiwistli; os aux11ia"
•
.~·.es. de'_.~scripta, fiai~.' conf.erentes gcra~s d!l thcsourarla, ajudantes,-.. gravadores. e ensatadores, ·mcdtante· proposta do ·eon._
ta dor; thesoumiro, almoxarife, fiscaes e 'chefes' ' resptlctvlos .,
Os demais empregados ~erão non1eadqs peló-'dircctor;·median- ·
.it:·proposta dosr.:especttvos chefes.· . . . , ··.:t•, '. , .. ::.. ''\· · .'
.·.. 'No caso•· de necessidade poderú o direotor...ptiorogar i o tra'•
ba:tll.o~ ein·todas as·dependc'tlcias da:··ensarda Moeda .e···deter- .
minar 'rtílfl seitraballle' UO's' domingos· c ·ct.jas feriados. percebcn.- .·
·do! o' pessoaJ··.por excesso· ue·trabalho;:do modo·:·seguinte:·
o serviço executado em virtude de: prorogaçíio de· oxpe:. .
di ente será pago· na. r;uão do dobro .. do, :vencimcnto<·POr, hora
de .serVICO normal; .de· •accôrdo ,com,o .art.., 51;,.~o actual rG- ·
guiamento
correndo
a despeza
por· "cónta:.
da 'verba ·. •
· l" .-em vfr;or,
·
·· · ·
. · ·~- · · ·
··'·Mater1a
.';··: ··:·.:·: - ·,:_·_·-r-.
.,··. · .-~i 1 .
-·~···
. ,o pesso!lL aJnovlvol o c(lo.tractàd0 scrá,:adm!tt~qo .. pclp, director, ·.mcdtante proposta . dos . respe[ltlyos., c~efcs,~. •. ; . ,:,· •. .
. , .. Para, as vagas ,de tb()$Oilrell'o . e, almmtarJfc, terão"prefc~·
l'encia os fieis' e. ajudantes deste com habilitaoilo c·,pratica: ·uecessarias do. ser;vicí>, :. reconhecidas ' pelo set.l .tiró.cinio .':Pro:l'l'ssJ"onal ' .· · · .. ! · ·· • .. · ' • . . • .... · ., . · ... •• ·.• .· . . •. ·.
Os funccionarios do. Cnsn da Moeda que coritilrerrH:iiais· de
dez annos de serviços publicas fedcraes, que se il1CV1ll!darem no
·.se1Wlco, terão dit'eito' :L aposentador ia,·-' mediante ·os prdccssos .. ,
. cstabe}c'odos pela legislação l'espectiva·que·:vigorar.: . ':-' ' ·.
Sao applJCadas a todos os empregados .da·:.;Cosa da Moeda, .
ilxcepto os •do quadro amovivel, as· d!aposicões:;co.ntidas · nas
leis organioas ·do• '.l'hosouro .• Nacional ··:que.· ·digam respeito .u
vencimentos, vantagens.. posse,· substit.ui\)6es,. . :pontos, :desuon~
tos, ferias,· licencas, penas·,' aposentadorias e -mf)ntopio ;. ·
Ao. pessoal de merecimento da Casa ·da. Moeda., excepto .•>
do quadro amovível ainda válido,. depois ,de 20 .nnn&s. de ser- .
viços publicas federaes, ..será. conccdidil. a· 'grlitifi'cacão. addioional·de 20 %, ·que será elevada a 30 o/•''depois''de 25 anrios •
. · Pnragrapho unlco .. Fica o Gciverno•~igl.lalmouté. autorizado
a abrir o. credito. ncccssario para·.a· cxccucAo dos· dispositivos
. doste nrLigo ., · · · .· · ·
·. ; :L~t· :..·'. · ·
· ·. ·.. :
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· Ar!.. . ·E' o .Poder ExeéuÚ~o,,,autorizado a . . abl'lr o cre·dlto especial de 3'i2:337$100, para.,;qccorrer ao pagamento do
· di.versn,os folhas ·de sularios devidae. 'a.os operarias d11 Impren~
Nacional o· Dia1·io Otficial e ·relati'Vas ds férias do mez de
maJVO de 19~3 ( (annexa ao f)fficiQ n •. \753, de 25 de' abr.il de
.
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DE. AGOSTO I!)E

1922 ·• .
'

:fr!U3, na i~portancil~ de ·WSOOOÍ ás dos m~ze~· d..i setembro a
dezembro dê 1913, annexQs aos ~ffícíos n. 2 .105, ·de 15 de dezembro de HH3, n .. 157, do 19 de :feverairo· de 1914,. ·o numoro 23, . de 8 de janeiro· d8 1'9.15 na imp'ort.ancia de réis
342_:297$100) :. .
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·.' .Art. . !Js vencllnentoa uos Bel'Veht.es da AlfaÍÍderà do
H1o· de Ja.netro serlo ·os mesmos dos que &el'\'em. na Seorettria .
'lie' Estarlo do M.ItUste~io da :Viaçio, :l'aZ'9lldo-se na tqeUa as
aJteracões neces.sarias,
N. 70

On'de convier:
' · .··:Ar~.·' .·os. vencimenCÓs ~o porteiro .e dos éont1nuos e serventes da Co,1xa -de ·Amoi.'!.Jtacão ficam equiparados aos dos
:funccionarios ·de i~ll'eS '•categorias da ·Seoretaria de Estado
do .Ministerio dà Vtaçiio, fazendo-so as necessa.rias alteraQões
uas l'espeetivas verba3 e tabellas..
.'
··
• ···
'. •,
'
N. 71
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N. 73.::
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.·Ar L. E'_ o Gove't'llo autorizado a emprestar · ao Insti:..
\uf.O d& Protooçilo :'c Assistencia ·á tnt'aneta· do.'' Rio dé Jàneiro,
.
.
·· ·
. até a quantia de .300 :000$00'(}.
· • Q empresf.imo seiú. feito em prestações tri.meetr&es nunca
sup~ri~r.es : a setenta: o..cinco contos, vencet:á Jgros (de· 5 '1'> .
pagavels··pot· u.nno·'veneldo' e 4everá ·estar.· rntetramente res-.
~;atado. dentl'o de ! 5 annos, a coritllt'· da entrega, pelo ;G~erno, ~
da tllttm~ prllilltac110. ·, ··; . ·. ,.
, , :. :- . . ·-··:'·.
· .- O.. produoto do empresLimo será exclusivamente empre" • _
gado nlll .. ooneluailo. do .edifioio, ora em coil&trucçio, .á · rua
Moncorvo Filho n. 90, antiga do Areal, e ria-_installaçio do
ci too o, :·cstabeleoimenk\.
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Ac'ct·oscentc-so orid(l .'convie''-':
'
IFica-•Concedida a pensão de Lresentos mil réis mensae!l á
vi uva do·. ma,!or .Pedt'O Ribeiro Dantas, fallecido 111 5 ·de maio
do ...~oi!Tenf.e, vict,ima das molestins ad~iridas em sorvico . da
Com missão.: dei· J.. inhas · TelegTaphicas · e Estrategieas .de .Matoo
G~:osso _.110 Amazonas. Essa pensão será. ip.tegralmente- ell&n~
slva· ás· .filhns. ·em,quanto
me..
-a·
. . _ ·-·'solteiras e aos filhos
, -..emquanto
· .
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N. 75

·Onde convier:

..

. Ar L. ·I1 ass!Jl~l· a.~:~er. de 3 '7ó .sobr!6 o total ..da arrecadação . ·

anugavel ·cta d1v1da ·actiVa as percen~ens mand«das abonar
pelo decreto n. 15.210; do 28 de dezembro de 1921, e que.
assim serwo distribuídas.: 112 % ao director, ..igua~ quota .110
sub-director,, 1112 % para os.tres .procul'adores .da Fazenda. ·
o .:1:12 .:% par·a os demai•s funccionarios da Directoria 1da ·ue-.'
ceita Publica do Thcsouro Nacional, incumbidos ·dá mesma ·
~recada~ão. ·
· •:
·
N •. 7i
.,

Onde convier:
.I
Art.
A ~onda. proveniente da divida activa ar·recadada
:"mígn"'çlm~ntc . ·ser~ recolhida. á Recebedoria 'do. Districto Fe- ·.

'·

llcral, medmnte gu1n. de um dos. procu~:adores da Fazenda,.
' •.

·'

'

(

'.

''

.,

i

-

"·.

. N.,.7r · -

•

-·

,.,.

' :' "

.~

. .. ~·

!:~' ' '
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Onde convier: ·
.. ·
.
. , . . . ·..·
. .
..
. Fica, o .Governo Jautorizado. a. crear,. na, •.,Ufand~a de. •
Manáos;·. uin. Laboratorio 'Chimicn · de . Analyses nos ,moldes •· do"
~:idstente na Alfandega do Rio de ,Janeiro, tend•J por pessoal
nfn niedico chefe,· nm ·ajudante. medico, um · pharmaceutico . e · ·
um servente com os ·vencimentos .que. por lei· forem 'fixados,·
abrind.o-se para esse fim. os ,creditos necessarios. .
,
~·~··.
.
.,
. '.,
..\,
,·, '
I
N..· ' 82
.

'

'

Ao. art; ·. Ú12.
nanQas. . ,

;;._: ·Supprima-se.

- .:A' CGmJnissllo 'de Fi·
· ·. · . '' ·.. . · · ·. ·
.. A !m~rín1ii. . .· .
· 111 .
.
..
.•.
.
.. ,'
.. I
. - ,'
'. '' '
. '' ' '
'"
' '· ', . ' ' ' -... ' ' :
•.. .f3ão)1pva1perite •lida~,· postas em· discussão :e appx·~vadas. ;
as ·seg'lllntes. ll'edaccões ·f1naes : ·. . · . . ' •. · · ·. _ . . . ·, .. . ·
'
. Projecto dei Senado .n. 2:!, de :!921, emenàâdo: pela· Ca• ·
marai-dos ·Deputados, ·dando vantagens aos operarias,·' diaristas
e mensnlistas ·qüe.< passaram a: servir na Irispj!ctoria ·de Po~os, ..
· .Rios· e :Canaes · ·.... · · · · . ·. .. ·• ·. VJI~· •.::z• · . ,· :. · · · <·: ... ·..
Pro,jecto
senado n. 32, de :!92i;l!émánda:do pela 'Ça~ ·
maril. dos Dflljlut.n.dos, que manda:.;edificar até .. 5 .000 ])redJos
pa1;a os i'uO:ocionarios c1vis e !llilitareii,''e .operarios·da· União.
Da prf)posicão da· Camara dos 'Deputa~,dos n. 1631. de :!920, ·
. emendada pelo 81!nado, que manda 'Separar da de. Obras a
Secciio de Electricidade da Casa. da ·Moeda.
: .'' ··
1
... ·.O Sr·. Presidénte __., As resoluções ·vão li suncoão. · · ·
· .' 1>0· Sr, ~dolpho · G.ordo diz qu·c :o i]Just.rl3 Senn(!or p~Jo.Es
to;tlp . (}o .. Pu1fuhy, cu,] o 11mnc .p(\d~ hconço. pnra ·~ech~ar, o ·
Sr> Felix Pacheco. agradecendo hontem, no .escr1ptorJo. da
redaccã.o do .Tomal· do Oommercio,. as hom~nageaa que ... llle
~
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foram Prestadas J:!Ola pa~~·em do seu anniversari() natalício; ·
pronunciou um· d1scm·~p •. do qual. destaco o :seguinte:
.
«Pq{]iiis''extratÍhar que eu não vá diter isso mesmo
. . .. n.o Senado~. d~ ·que sou parte. Mas eu ·quero volunta. . :r1am~nte rme .tlJbsl,er desse· debate .c,· amigo 'dedicado
.. ,: ·r:omo .so~ ·do Govern'? o do ~tadista immor~l· que est:í
·.se~ eobrmdo. de gloria n~ d1recçãC! do .Brasil, ·não me
yexC! de ·a.ff!rmar .qu,c ~ílo. o considero, a . elle, .. grande
, . mag1s~de); g·rande .JUrisconsu~to · .c. grande mentalida.,·.. ·.de,. ~sponsav~l .ou, seqn11,r solldarJO com. esse projecto
·.·como· está: recltgtdo. Pr~1ro de.st'arle assentar~me ta)Uhem ·no banco dos réos, ónde a esta hora se acham
OS rileUA colJegas da boa e da má imprensa
deixar
correr á .revelia .o nosso . ,iulgtllment~. nesse plenario,
. aberto pela autoritkule, qu.e não nego, do .ád1Jooruto dos
ÜJ-teJ•esses~ por ma'is de um tit~l~ r,es[Jeitm,eis, qu.f: mi. ·htam no flJro ·contra a Northern.'l> ·
·• · · · ·

e

.1

..
i

·· ·. O o~rador

diz·;q;;~ :absohitam.e~te não'·.Pó~e· éOrnpreh~nder

as l~elaçoes . que possa: havelr entre o· 'pro;~ecto .em ·cteba.te, no
·,Stlnado, da lei· de"irirprensa, e o patrocínio que, no exercido
legitimo e : hbn:esto' dá uniria. profissão ,qué exérc&": ·e que é
. ~:,de'advogado,' presta á defesa· de 'interesses;. «por mai.' de
· . . ·.um titulo Pe.,peitavei.,,, que militam no fôro contra a Nor-

thern
· .· . ·.. ·
·
. ' . Po~ mais ·que se'•esforce. não póde ~tin~t''COm os motivos
. que· teve aquelle eminente Senador :para, . attaéando o proje.;. .
' ofo,:ligal~o á uma causa. qua pende de ,julgamento no .. Supremo
<Tribunal.-Federall.'::: . .: .. :.
"' · ·· ·.''' . :.
.
• I . ,Para que o ·Senacjo· possa CODlJPrehender•a extranheiia que
·: lhe ·causou aqtiella:• referencia, tem· necessidade ·de referit"· alguns. factos c .o. f~tz .com pro~unda repugnaneia'. · · ' ··
'
·, ·Tendo sido decretáda·, em S. Paulo, ·ém f914,; a ·rallencia
da' Com'pan~ia. Estr~a de FP.rro de.Ararf1quarâ, os importan.;.
tes banqumros.·de·Hamilmrgo, To. Bolvers & Lõhne, umversal~
.mente conhecidos:· pela.,. sua honorabilidwde; n:a sua qualidade
·· ·de·~trustees e represéntantes dos óbl'igacionistardaquella ·Com-. i
panh.ia, constiti.Jiril.m ·o ·orador procurador •para ·defender· os
~il·~ttos :e · inter,esses 1 des~es ·na ·]ut!l:·' .indiciaria· contra ' elles •, .
mov1da pelos credores ·olnrogrlllpharJO~. ·
. "·
''
· ·A. sua• qafesadoi •.iulgada prooedenw, quer .em· primeira
·como em segund:ú•i!Ístaricin. o· 'os obrigacionistas foram reco. nbecidós<.como credores privilegiados :e hy.pot.hecarios de n:iais
de um 'inilhlio~ :e ~duzentas mil lil:!r'as esterlinas. .·· . .' ·:
' · , , Quando ·se tratou de liquidar o activo· da ·~assa fallida:
... cnnsistente ·na ·•Est.rada · de Felrro de· Ara:roquara, o orador· fo1 •.
. informado;. pelos ''liquidatarios da fallenoia, que fôra orga. niza:da: ria America' do,iNorte. de pleno accôrdo .com os men. ''oionadoR bariqnoircis." umf{'' sociedàde :anon:vma com o fim de,
. e~)nJ?rar aqu.e!la .Estrada mn .~enc(iciO I!,T.Cl!lSÍ1JO, do~~ '~bt:f.ga- .
·c.zomsta.~,: pOJs, quo '.o va~or. da ·Est.rada P.Ta. mfer10r á tmportaneia do credito des!Al!v · · · ·
'
· · ·.
.·
· ,
·· : 'AIQtlm tempo depois, foi ·o orallor' procurado em S. Paulo
·: '•
•pelo · presidMt.e da· nova compnnhia o :qufll convidqu~ para
!\OU o.d'vogallo, '· inoumbindo~o de fazer tudo quanto :fosse n~~ ·
cessnrio para- que a compra da Estrada se flffeet.uasse leg1" .
"t.imamente, .satisfeitas todas ns e:dgenoias e· fo'Mllalida.des .,
, . leogaes.
·,'
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· Ãeeeitott O convite, jll. .J)Orq\18 era: inéumhfdó ~e UJri atlW
conoornento · á ·sua tn'Ofissão e .iá porque fOra· informado de
que a. proposta. apresentoidn pela Nórthern .fõra combi~adhrt,
em. seus prellisos termos com L. Belrens ·& Lõhlle e b,!l a
:o· intuito do salvaguardar os dh~eitos. e. ipteressel! .dos o~rlgacionis~ . . . ·..
· . . . . . . , .. ·. ·: ·: ..-"~ ··. ·'· · ·
o orador prestou, a. Nortbern, com .a maxm1a lealdado e'
'dedicacão, todos os ser\ricos f;ie que se incumbira, nlio: podendo, ·'Porém, redigir a escriptur11 dl)flnitiva da ,c0mpra, por ter
Ifdo; nas vesperas de ,.serem .abertns · as. Pr.opostas. •te1egrnJl'!mas de Parir., ordenando.. ao presidente daquella ,; Cpmpanh Ht
qu'C regressasse A Europa sem .. fazer .!1 ,mesma compra. . Os ·.
credores doben~ur1stns, quasl ~odos, 1 res1de~tcs em.Fran.ca, op-.
-punham-se ·. apaixppadame;nte •.á .onera~ão, ..e os xnenmonndos_·:
)JIIUqi!Ci~orí_dr.)iberaram nno COn~arial-os . . , ,, -.· ·. · , .
d ..,
Em v1sta desses telegrammas. procurei o · presidente n
:Northern· e dissC-Ihe que; S!ltl4o.,advogado dos obrigaQionistns,
"Unha escrupulos em intervir na' escriptnr.ll· definitivn de com- ·
pra,.,malil que. poderia ·continuar como advos-ado daqualla:Com,.
;panbia Am ·todas as .enusas.·que contrn :ella·fossem· propostas·
,por .cr~do:rás chirographarios,, com. O· fiín de evitm•, que.:. U!f'll"
maSSI\ hypotheoada em @IU'antia das- dobentures c de valor;m'ferior .. á ímporlnnoia·de$tos. tituloa, fosso. penborada,e,.desfnlcada
.. -:::-~ ,'I·!·~·
~·'·
.':·~)··::. ···_,,~
Ísso combinou nos nielhÓres termos, co~ o' presidente díl''
· Nortbern, e. durnnt.o:.tres· .nnnos .pres[ou-lhe· servloos em tlllls
..... ,

CDQ8R8, 1 ·

,

,.,,··· ..:_;..: . . ·
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• • ·•.
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•

,.

:''

,.,

·

.·'·.··· .

,:: .:.·:, •.• :. ·.. ·.:;;:. ··".:·,: ··<~··.~

., · O orador lê .duas ·carta~; nma. do :Dr ..Tofi.o .Dtiart~Jr:dia-'
t.incto.l!dvogndo nofOro.de S. Paulo, o oútra.do'·tnbellllloiDr.•.

GabrieJ.:da Veiga, .eom: o fim, do . provar :que offeetivnment.o· ·

JJiio Interveio n11 escriptura de :compra; · o dllclarn. quo.{em .·

nesso,sent!do. <'..•... ·! . ·... :.: ·
o Governo: dfl S. Paulo, .por· graves
e ponderosos mo.tivos .d.e interesse publico; desaprópriou.a~ Es~ .
trilda .do Feri'O de,.AI'ftroquara e,,, varios credores· da antiga
C<~Jmianhia· Ararnquara: requereram qu.e . a · )mJPçrtanola·•dn
preço ,da· desapropriaoão -tosse deposltada':JUdhlJalmento.:, e · ·
tosse mstanrado urn COJUliURO do preferenohts;: · ···.: ,:c: :o:.· .
•' .. · O orador nohav~.;.se ent!lo na Euro na,, ond!l foi. assistir; á
morte de um seu f!lbo; e·onde não pôde .entender-se .com· os
seu.s.·clientes, por l\Cbar~se bloqueada:n Allemanha. :. ·. ,, .· '
.·.,toro quo.follevantado o~bloqueio· a··qnot.foram restabele~
oidas as· communicnr;?Jes: pnstnes. e tele~rrapbio!!R da Allcmanbn,
com os outros· pab:es~ I,.:·~chrons & .. Bohne:)pe~ir~m: áo orador,
pel(l telegranho, que .eontmuBIIRe 11· defender,: los ,mteresres. dos
.. (lbri!moionistns··M .concurso dn prefet:encln;:· instaurado,,em
Araraqu~rn, .tJ, n omdor. nfio podia.-dcf~al',ide•.,aoceitnr·. assa .in.:..:
1.1\lrnbenCJa, 'P.OJtque sem?rc defcndepa;: !1\f~;qireltoR,' e int~re~se~ ,
dnquolles m•AdoreR; ...Ma1s tarde ·tLmcumbJram.;do· necCJtat'· ·.a
· .dosnproprlaf}iio,. no r ser, .o unico ,meio :Rije f.inhllm' os, mesmos
credores dll 1•ecebe!! um J)ft!l'Dmento por conta, de seu.,,oredlto. ' .
.
, r., Bohrens. & 'Sohne, fundnmente~.impre'8Ãionndos com a
..,;:r
·'
llot.ioin, do& gravas. fnotol'l prnticndos pelõ .presidente. da •NorLh- ·
11rn. antes de vir da.·Pariz. n S .. Paulo, '1afim'da.fnzer ..a oomi>rn
tln,Est.rnda o com '.a clrcumetnncja. do :nlio havet~ .··essa .Çom'pa,-·
nblR, dm·anto oa quatro 11nnos.de .sua B<lministrnçlio,. e quando
...., u Estrada ~roduz!u ,~and~ renda· !iqtiida, .superior. a. 5, 000
conto!;l d~ ré1s, pa~o .ulll u~JC~ real a~s -gebentur!stlts~ ;viol~~do,.
mtiitoR. outros

dooumen~os

.··.. .Alguns nnnos. depo1s,,
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assim, clausulas da escriptura .. de acquisição, deliberaram .en-.
viar um dos seus chefes ao Brasil, acompanhado de um eminente advosado de Berli.m, !l. conselheiro Von Cohnitz1 atim de
fa~er~m,aqui :uma, syndJcanCia co~p~eta de todos os rectos at. .· ,
. · .
.trJbUJdos á Northern.. . . .. , , ... , . .
·. · , , Fizeram essa ;syndicancia e resolveram publicar ein foI botos· .timo. exposioão completa de .tudo quanto .houve em reJaolio á' liquidaçãq, da Araraquara,. o. todos. os documentos. com:.
probatorios da exposição, • ... , , . . .
.,·. . · · .· .. · ..... ·
. , .A· exposíoão, ;toi ·redigida por aquelle. advogado e .. tradü-'
.zida.ppr ..uma,,pessoa indicada,pelo·Banco.Allelrião. Eu não in- ·
teJ':Vjm:·. · .. ··

1 ·

~~··.-,,.:

1 .·•
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.

'i,·.··.:.·

:

.. ··.

.

.1

.

'
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... :. Mas :õ :presidente· do. .Nortbern âttribuiu-níe .ti'aiúoria. cio
.folheto .e,desderque .este foi ,distribuído .iniciou uma. torlpà
campanha djffamatoria c.ontra mim,, pelos jornacs;dc .S. ,Paulo
o;.destaOapJtal;.: . ,,,,•.·:<.•·:·. · .·, ..... ,, .. ·,, .·
.. :· . ·
. ·· : ;Tres ;;vezes :1requ~i ...n, ,exhibição ·. de · seus. autógraphos e
.sempre w(:lparec.eram :.teatas. de :ferro •. Na impossibilidade:, do
pr.ocossl)l,-o, publjquei.:não ~ó um folheto;' cóm. varias artigos,
· defendoqdo .a ·min}la probidade profissional c .provando a mililJli .defesa.·com .numerosos, documentos.· ·. ,. . ·· ·· :: '·. · · .
, 1.~-~ntre as manit~stapões· .que .recebi, .~eMis dessa .dótesn;
dcstnco·a que,me,foJ felf.apclo Dr{.. Fr·anc1Sco Morato, ptofcs 7
sorna Faculdnde.de Direifo do.·s. P11nlo e presidente· doJnst1 7
. t.uto de, Advogados nnquella capital; cturante todo o tempo· em
qt~e}ut:at,~adq;'·.~··> .•::,':"."'.
.· ..:;·'·,: . .i,' . .
··.:·C: •· «A(Hmiinente collega e prezad!l. amigo. Dr. Adolphô
·· ···:·.·Gordo; Franliisc·o· Mora to :visità e .felicita .. pelo . seu fo. :;,;.., lheto ·Uma· qtutstão: de ethica profissional, que veiu !J)a. . ·,, tentear. quanto imp.rocedia· :i accrisacão que se .lhe lo.: .,~;. :vantou, .de·deslize no·exercicio da ·nobre pro. fissão do'
, · ndvogado. Villn: Marill, cm Piracicnba, fQ. de Janeiro de ·
: .f922.)
...• ,·. . . .
··>: . ' ...
. .
'
' • .Diz. o:, orador .Que· fo.i. ecim o maior. constrangimento 'qu'a,
. \ .r~~e~iu todos ~ses:factos, mas que preclsaya.fav.el-o.para ,ills. ,hf1ear} a· extra~heza. que 1 lhe causaram. as palavras d.o nob~e
.Senador pelo,P1auhy.-, .. · .
. ,· ..
. ·. . ·
,. ·· · · , Que relai}!ío póde. ter o projecto de lei do imprelJsa· com n ·
• cn.u,sa. Nortllern: ?' . · ··.· . · ·: · . . . . . ·_, ·· .• , ·
.· ·
· ··
. ·., Pen$ará. o seu .i!lustre collega .que n. orador formulou e
· ..;,· está def~.ndendo, . esse projecto com o intüito de .. intlulr, ·pl)r ·
~- · 1
qualquer modo, na.(lecisão. Qt.lO terá de ser proferrda .na causa. •·
Northern?' ·
.
.
· ·· · ·
·
" · ·· ·•.: ·. ·Tril· :supposiç!ío ·seria· absurdá o -mesmo offênsiva a. inte- ·
.·,
Jrr(ls magistrados: que teem-se imposto á:consideração e: respeito
,. · .,do. paiz.intoiro pelo-grande !acerto e jus~ço. de.suas.4eoisões, o
que costumam julgar tendo em·.vistn o direito e. os factos con.:.
· .stailtes 'dos autos. sem se preocctiparom com polemicall'. J!tl imprensa e com qunosquer projectos em andamento no Congresso!· ·. · ·. · · · · · ·· ·,,
·· · ·
,· Pensará o sai.! eni'innnte ·colloga que ó ·orador, .por ter pu:blicado,. na sessão ineditorinl dos jornncs; art.igos acerça da .
.N!orthQrn. 6 .suspeito .pnr,a coll)batel' o, anonymnto da tr1bUM
. / .do Senado?
·
··
.·O orador sú vein á impl'cnsn cm defesa de sua honra, tend,o .sempre .os s.eu~ flrti!JO~ .JI. . sua. as.sie-naturi,. fl. aua respcasa.-
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llilidadc. ]~m · I. orla a sun .. vida nunca Tl'l?. um.a •publicação
..-·
anonyriia!
·~ ·
·
' ·Si o orador, por iol'· defendido a sua ho!U'a, cm arf.igos pu-blicados na imprensa, está ·iin.possiliilitado de 'delibci·ar como
Senador, sobre o 'moncinnatlo projecto. devendo, por isso, ilet·
considerado ·suspeito; qual •é o Senador· ou Deputado -que não
terá cssa·suspeiçiitl, quando· é certo que os·representantcs da
Nação sentem; muit.nR vezes, .a necessidade de defender~sr.. ·nn
im.preusa do~ botes da' ca_lum\lia ô d~ .injuria?!:·; .. -·• · ''. •· · · ·
·. Fazendo aquella defesa, ~om o· mttuto' •de· esmagar Imputações· falsas e indignas, ·relativa·s ao -exercício de:: sua profissão,. exe.rceu' um. direito incontestavcl e cumpriu,. 110 .m·esmo
tempo, 'üm dever imposto por sua honra,· Defendendo· o pro;iecto da' lei .de . imprensa, da tril.}ima do Senado, cumpre~ coino
homem'· publico; um de\'r. r para com o seu. paiz. · · · .·' ·· •' ··· ·
.. ·Hn, cvidqntem.ente, nesta ·contenda, dousc -intéresses e~
luta: . um que é o grande interesse publico de' fazer ·-uma ler
ordin:aria: cóhsagra·r um principio do responsabilidac)e ·penal; ."e, .ao mesmo tempo, cminentr.mentr. republicano-~ qual o do.
deterininàr a· responsabiUdadé ele·• cada um •pelos ··actos:,que
praticar, e, .pork\nto, o. de determinar a··responsabilídade -directa; 'pessoal c 'intransferível, do autor do 'eseripto publicado .
!la' imprel)~n. ~xigiúdo :hma nssignalnrn. I) extinguindo o ano:.
nymato
~...
~
~
l ''" ; f •
~
~
"O anonymato é uma. das i razões pr~cipuas. do·<apas- .
.J.
tardamento da missão do jot'Jlalismo, entre nós, f;ie; mo- .
·' : do ·QUIHi su,:repressão,. isto -é, o. cumprimento SI)YOro
·da disposição :constitucional qtHl.o aboliu; será: um.,~rl·nn- ·
·do passo.para o,san.~amento moral da imprensa;";.;;·
•
··< '.,. ;
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rl'Q Pc1i:. ·
.. São palavras
.
•
.'
O oufro interesse ó o ~lti manutenção do statu q1t0; isto "é,
da liberdade· da -imprensa sem a responsabilidade; do. regímen ...
. dos testas dr fe1'1'0, que abre· espaço a a\usos .Jamentaveis e .
. até á injiJria, à calumnia e á diffninn~-iíri, em• ·se11ções ~!'lpeeiaes,:. . .. . 1,
paga~~tiío ~m .lut:a·otint.erosse ;ublico o o ;~ter~s~Õ ~~rfÚ6iarÍ·:: · t·.
O. . orador 'conchiê .o •sou discurso dizendo que 'nilo Rli' con.,.
: .
sidera'suspeit:o o qúe tr.in a convicção do e'star dllferiden·dQ um·. 1 -.. ~:i''' .
·interesse pub1ico: ·(M11-ito lJern:; nmU'o bem,)t .. · i · ·· ;· ·
,,.~-:.::··
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..:.. Sr_. f[lt•osidenteli·~.chand'?-sl! ausl)n- .
·tes · os ·Srs. ·· Senadores .Sylver10 Nory:f, e~ Ramos Catado,.· .mem-

···o· Sr. ·Luiz. Adolpho

~.

da· C?mmiseão:.de ,Obras Publi~~à;tt:~eiro a.~.v-. E~._.se·. \'
dtgne des1gnar· quem o.s deva. substitn~,.::para .que n CommiSSi.to
po"ssn·· funcoionar.' •.'.
<~·::·:'f''·
.
..
. ·. )~..
', :..
., ... ·..
. .·~;~:,~
.
'''
. ,,
Sr.--Presidente ~ OpportunaJ!l(IUtie nt.tenderei .no roquor.i, · '\mcntn do nobre '$Qnador.
··•. .·. . ·. ':':::•
·:;:r. · ~.· ·.
.. · · -:.' · ·.. ,
:
. . o Sr. Presidente - Ni!Ígjjem mais querendo .usar da Plli.Javra, na horn' do expediente, passarei;·. á ordem do.: dia.,
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:''o Sr. Alf.redo' Ellia '- Peço r• palaw~·.
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-0 Sr. Presidenta - Tem a. palavra o nobrc. ~'Jenador.
· . • O Sr•. Al~do· Ellis .( •) ·- Sr. Presid~nte todos são teste,munbas de niio. ter havido, no estudo, discussão e vota\'.ão do
..Cirçament~ vétado pelf) ,~o~ado. ~r. yre~idente da ltep,ublica,
. um J. movimento •. de·.~esJtaçao; um dm -s1quer de. demora, por
parte do. Senado, que assim agiu para.evitar que o paiz. oonti.nuass~: sem o,·orr.amento·,da dtis{Klza. Portanto, Sr .. Pr.esidente, se ·até agora\a Republica niio voltou d sua phase normal,
retomando' '.sua: 'ma.rcha regular .~e administração pUblica, a
lllllpa niio.de\'(l·Serlevada á.conta, o Senádo, que, no ·caso,,não
· tem. :nen'bumlt· responsabilidade. . ; . .
. . . ·· :' ·,,
. · ., A. pro\~··Ultima, ac~ de dar a Com!Jlissão de 'Finançils
deste. ramo !Jo ., Legislativo. Antc-hontem, recebemos da ou.)
· trw.Casa do Congresso.. os orçamentos. com as emendas r&jei. t~das pela ;Commisslio.de ~i:nanças ·e 'np planado .Pela !Jam~·
· ..tios .Deputados .. · .• ·, .: .... .-.
. •·. . . .:
. . . · .
· ····: -~:.Camarll dos.Deputados , .. Sr.:.:Presi~ente, foi impi~dosa
no ·col'to,,· ,ás ·emendas; que, aos ·orcamentos, ·foram offerecidas
e que,, merccrmdo o assentimento· da Commissão. de· .Finanças
dn Sonndo, .Joram: .approvadas · no .plenario,-pela. maioria dos
Srs. ·Senadores. .. .
. ·
' · ·
· · ·.
·
··
.. ' Convocada a Commissão de Financas parà boje, ·ella acaba
de se 'desempenhar da sua · funcr;ão( concorrendo,. por assim
·. dizer, .com a Camara, pois seu parecer' é. no ·sentido de: serem
~ejeit.ú(las muitas: ,das ,emenda~ qu!3 não ·logr~ram ·a~prov~çiio
no outro ramo do Poael' Legislativo ..•E :assim' procedeu . por
. Jôtis motivos: primeiro, porque o ·Senado tem por missão
. pi•incipal, ;.acatÃlr! .pre!!f.igiar· a oti~.ra Casa· d.o Coiigress_o; .se'gllndo, ·por deSeJar que ello tenha . o · mesmo. proce1hmento
para com o Senado. · ··· . · , , ·
r
: · •
· • ' •.
•
' Das emendas rejeitâdas ·pela Camara, poucas .foram as
restabetecidas pelos réspec~ivos-relatores, os qua:e~. com~enci
c!os ·· &·. utilidade que algumas .deli às encerram; .-propuzeram
'' · ? · · ·súa manutenção, restabelooendo-.às. e pedindo a sua approva..
i;i'io no:-plenario; .
.. '
· · .- · · ·.. · . · · ·· · ~ · , '
A ·.grande m!)iorijl. das einei!das rejeitadas pela Cainara.
.·. o com cujo ·voto · concq~oú a Commissão, serve para provar
. ·que. a· Coin.missão .dà Finanças do Senado, colloeando~se ·acima.
'·
de. qnaesquer. preoccupações; outra· razlio não teve smllo o do · '
· snlvagti!lrdar os interesses publicos· e ll.maroba·normal :do Go'· \'erno .e dá àdministraçAo. ···
.
· .
. . .·
·. ·.: . Rraras;· Sr .. Presidente, .muito raras foram. as .P.mendas
mantidas •pela Commissão de Finanças. ·
. ,,, , . ···
·. ··.. · .R~Jras,. SI'. Presidente, .. muito . raras foram as , emendas
' -respe11tivos exemplares ·que. devem ,ser distribuídos.·
•
, Urgindo o tempo, consulto a Mesa sobre .si tem cabimento
I
· ·.urgencia para a votaÇão 'dás emendas sustentadas pela Commis:
\
.. '~iio· de !Finanças: Subordinar•me.oheiá opinião· da ~Mesa .. S1
V. Ex. entender que;. por não .:terem. sido publieaoas e 1m. pres~atí ~l>parlidamente, o Senado não póde, seiente e conso.ien:t<lmiJnt.~. apprcival-as, sustentando os votos dos )'ela~ores, darma-hei por satisfeito, tanto mais quanto, assim procedendo.
. • nAo rnn movi:' Ri não o. dese,jo de demonstrnr que da parf.e do
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Senado . não houve, nem hn. o intiuto ou dl!se,io .de pl'Otltlar a
discussão, do retardar a phase cm que o paiz d~ve entrar no
rcgimen constitucional.. · · ·
.... · i:.•. ,.. , .. - ·.·: '· 1:· · ·
· ::.,Acho, Sr. · Presidente, 'que a ul,'gencía' da· votaQilO· viria
justnm<Jnte proporoiozüir ao Góverno·um·m~io babil de 1sahlr da
conjueturil .em que·· está·, dan<lo''ad·.'Sr·.' Pres14ente da'' Repub!icá OS, ,m~ios. ê 'reour~os ao. no~ÍIO aloa~ce, no 'sentfdo•de abreVI !Ir; o'mars posslvel, _a entratla'·:do Gl)verno .no regimen

normal. "' .: :. ,'

.·~.

'~

,':•'

~·;·;~'.'::·.·

.·r·.·.:.l.

.:.::.· • .',~ .. ,...•·:~

. :.:•./f!'.1

,!·,

. , Bi,.Y .. Ex~: .entender cjue, Jielo·s ·avuls·w~s ·Srs .:.senadores
podem· ·acompanhar a' votaçilo 1i:las ,' pQQcas emendas ·suetentadas
rtela Co1f!mlss!io de· Finanç.as; ·réqtielro·: a ''V.;''Ex;••que•consulte
:f1 Ca~a sol)re.. si de.vêmos ou n&o tratar: do ·assumpto· com urg~nl)iii.,,Sj,'porém; 'V', Ex .. e.rite~der que;Jpe!os .avulsos 9s no;trres·. Senndores não·' podem ·orient,ar~se ,em' relaQilo >a'· •essas
·ti.mêildns; entlio;' recjmilro a :;v-; Ex .. ·que 'mllnilà Jiml)llimil-as,
afim de q~e e!I~s. çonstem.da oydç~ do. ~Ia_ de: aman~A/dando,
1111 rnAsn1o t,cmpo; 'as providencins•preauias pará ·que -nlló falf,e
número ·13' so' voterri mu1nto :·ántes ·as medidas• necessarins no regin1cit ropúbl!cnn()•~ ' .'~ 1 ··: • ''' ·' ,.,, : ·' ..... : '·····:.:.. .~) ,,. ·
. . Em o· qriiltinho. n'dlzcr:. :(Muito''1Jmn;-muito-_:bem.;)' :
' ·: ·• O Sr. Presidente _.,Falta li. Mesà. lli•Pompeteiloio/parÍl resol\!er sobre 'a· UJII!'éncia •..sugglerida.• pelo nobre ·:~enáaor. Só
·o· Senado· p'oderá· deliberar n respeito• . ·: r·.•·.:· · ; :. , ... · · .· ..
· · Quanto a fis:urar..· a mnt.eria. •.oroan'Hlnl.arla, na .o.~4&1l1' .jlo
dlã tarnbem n~o posso .attend~~. ao. nobre 8flnMOt1 por.que,, .as
emondns .dev,em, :ser. antes .,pubh(ladas., •Essa, <IPnbhca~it'o .con~
taná: ·do Diarin .. do C0.11{1f'e680 -do· -íim.anhã; o .nn,.pi'~?~;!r,i1a se~
slio qualquer: Sr .. Senad,o~ ·poderá' r.e®llrer,: urgen~tn. ~~lrn. de
que cUns se.Jam 1mmedmtnmente flJsctttidas·, Chvotnaas. · · "'·
. ' .. o Sr.: Alfredo llllls.~''P.eoo' a''pal~vra.: ..•_;. ·, ' .·,u' :·:.
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·O Sr. Presidente ..;..;i :Tem a -palavra· o· nobre. ,Sen!ldor...
···.~.-··r·.:~··
· !.: ~. :·-.. , . .-, ./._,.:,···i ,. ,: ... •·· · · . '•l····_il, ·· -:·· · · ·
"
O Sr .. Alfredo Ellis ;_ Sr. Presiden~e. á. vi~ ta; dn obaor~.
:v.aeíio crue .V. ·Ex; ;JI~ba. 9o .~1\ZCr,, l'CQllelr\1. quo Y,, .i!l;x. · con. 111dore .como .de~'e. já .aprçse.ntndo ~ ~'CCJ1.l!!t'U'(l,cnt;o de. t~rge.n;-1
' ela ,para que a. id1sen~s.lio ,e votncão .das ~mondas te11ham logn1'
na sesallo
do
amanh~ . ·. .. . · " · · · · ·, · · · >· .' .. · · •·· ·"
..
.
_ ,
. ·
•, •_., ..·;
'.I•.•.· :·:q·.,,.
;,'!_
1
, · ·O SR; PRER~DENTE ~V. Ex:. requer;.:ui>gencia.:.Pil~a. il, ses~
slio de amanhA.
. , , .,_",., .,. . ,. ,. ,,., ... ,......
· ·• · ·O ·sR;. AtFRBDo Er,trs -":-:Sim. !S6nbor(~ Requeiro, a. V. Ex.,
que consulte ·o Senado'' sobre so c0neede1ui'genciapara que· a·
discussão' e. votaofi'o ·das emendas ·scjail'wrenllzadas na· Isessão ·~ .
do nmanhfl'.-.·:· ; .>:c. ··., · · .· .. :.-,,\.:.:·•··f.l';\n:.:,._., ..--... . •y,· ·· , · •.
.. · ., · ... . :· • .:........ ,.·, -'o~·.-:·· ,. :·; -·~--~~·:·r,.,J~.: .·:·.·... ·. :'.-;· ·,· . ·..···j_<- ···. .
.~·,.;.r,.

;'i
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. . . o ~r.·.~reai4ent!l..,.. o Sr._,Sénadôr~:Aitredo'.Eills

.requer...

· illrgene1a ,para.d• quda. sde,ja, ·dnqa, . indep.endénte .de:, ,publicaql{:o;
· pnra a ol,'dem, o, ia o.:~m!lnhii, a.;:maf.Çrln.,qrç'nrrinntarht. ·, ·
i' · ()s ~~nhQrcs .que :conce(ll'.rn ,11. u~,:~nPra rcr:rue~i·dn pnril .•osf.e
. 1m, g~en·am dar .o ,.seu ussçnt1mento, CPaus"ª.) . . ·•·. , ;·
, .ê!ó a~~~~~ceà!da. _A._matcma ser~. dnda-.Pnra ~ o:rdem do' .~!a
I ' o Sn. ÚF~rnD~ 'ELuÀ _· ~A.· vist~ da a~i iherncão .do. :Scn'ado
· e:C~ias~.: · Ex. a. ~om:~men~i~. 'd<J ,111.~:da~.. p.~~l,ic~~·. ~:~~~ .
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·O ·SR. PRESIDENTE - '.Não lha. duvida.; ellas serão publi~

llndas..

,. ·

· ·

·

· : ' , ··i

...

..• 'de modo ~~ os Srs. Sénn.,
doreS.!JÍOSii3in,.ttCOI!lPanhiJ.l-as,lla
SUiii! VOt((f}itO.
'·' ' ' .. · · ·.·: .,.
.
• ,.
-,,, '
·'·•' . ' , '
' ' '
I' ;
'
1
.
'1 ' I
... ; '9 'SR;' ~SIDENTE• ,..,.. :As~ emendoé serão publicadas II~!
,Diarzo do .conuresao ·de ·amanha.. · '· · •. . · . ·. . . ·. :. ...... '·".,

· ;.'b.;Si\: ':Àt.FnEotf'Et.ús':.,...
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,. :·,:··.GRDEM.OO ·DIA: ,.

,
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,.,... :: E'···omilunciatfa•.a. . :wtaçlo~· em,disCUll&ão unioa..1·do vlfto:.do
.Preféit.o-do:~istri.cto.:Federi_tl n·. ·64,,•de•.i92:1·1; á.'resoluoão dQ·
Conselho~Munu~lpahtue eqmparra. os, zeladores 'daiS· mattas .·ma-,
rit~Jims,,,l!órnente qun:nto a vencimentos, aos ;primeiros oflieiaes,
• das.dl~~~as,;rEpart~es d~ ~r~fei.~u,ra;,,_·, , ;,: 1,, ,··.-,•. , ;, 1 · ·
o.:~r:,:Pr~:~ldé~te ·~::<\.~iisia'.ld,!i:tl!lrw::~ccitsa: a: prcseilea ~e.•
35 Srs:;'.SenadorC!J. ·No recmto, ,,v\sl;vel~te; ;;não hn. numero.
:Votnnandar· .proceder.. á cba:mrtda. . ,., " · : ·· . · ··..· '· ··. ' .
. ' Pro:dedend·o-IJ,B; 'á 'c'hamàda:,' ·V.crifíca~se· a nni8enciai dos sr:S~
. ··. Justo <Chér.mont;: José Eusebfo, :A.ntoriino .Freire; Franeiseo Si,
. . . .'Antonio' Msssn•. Gràooho Card01io; iMoní?.' :Sodré; · Adolpbo· ~rdo
··<·
c ~Alvnro. de"Carvãlho (19)'; "'~!· . ,. :· -: .~ ;, . ,::,Li·.!, :, · ' ··.L· , ·"'"'' ,,,;,,,.
--.-:-·:.·'•7:.~.~ · .-..... · -.1nol!~ •.,~:~.: •. ,;, ·:-~:·:;.
:.::··.~···.~-"--,~.'~/
. ,..
-·,·.
._; ..• ~···d·-;
-, .o ·Sr. P.relidente T"::Responderam· a:eh!lmadú. .apenas· ~o.
; ·.srs~ Sena<lores···· Nfio·ha num!lf;O,pfU'a aJl vo!.nç&ls. ;voú \lassar
--· ás· materias cm diseussllo. · · :!·:~~t. ...1.. . ·:. ·,.. . . .. . . ·''· ,, ... -
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·:~DÍseUl\lÍIÍo u~iea. dO •111ft~ ;do JÍ~efelto•.do Dlstrieto· ·Federal·· .
n: ;,"70;' de .t 922,'· ·ll·resolu'Qiío·-.do, ·Conselho' Municipal· que ·tm.-n;a
extensivas ás tnsp~toroo. da Escola Normal'·e·l\s 8\iardiles das
eecolas PI:imarias>.as. dispo&ii}Õel>, çpntid~s, nq. deor,e~. n, ~.:491;
de ..,i92il.; ···,•:• ·...
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. ·.·· ,Diil&rssla unie&:C!ô tJito.~do 1Pr9fetto do !Dist?lcto Pede~t
.· n: ;~~·~s, :·de. ;1~22/ á 'r,esoluqllo do'ICGnti~lbo :1\funtelpal::.ci~~' C9no,~e·
aos· serventes·uma·d!ar1a de '3$000•'
· · · ··' ·
· . Etieerra® e· adiada ·a vot11.(}!to,,;.
,. .
.- , ,
'. ;:~~~": ··. !.·i;•_l·-~·.:)·~~~~i.:~~ . . -~,.:..-~!' ... _
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,'·. •~-:: ·.•. ;.-: .• , . ·.·-·:.',·',";\'. ', '.,_· .·_,.·,::.!,.
,' 1·.·.
·.
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'

.~ ' '

, \

:
':,··.:·_ .

.. • 2• disciJssão:,da:·J)rlijootó. do·sana.ilo .n: 2s;. ~e .:tD~o•. :.que
eoneftda ao Sr~ :Senador ,RtiY. Barbosa, .sem pro;ru1~0 do r.osp&ctívo subsidio, comó ;~ecompensa. na<llonal e. a t1tulo d!f;l .. ln·.
demnizacrto pelos· seus· seryiços, tlm subsidio mensal de réis
:1.:000$;',. amqu1111lto viver. e com..reversilo .aos· 'herdeiros que

·. dil~lgnar, mc~i~nte ·ns·.oondiQões.que es~el~~~- ·· · ·~·
, Encerrada e adi.ada ..·a votncrio. ..
,.
' 'o
'Presideniê·:...:. Nada mais ha~endi{a. tr:1tar; vo)l lfl-::
~anta.r

sr.
a

l!e!!S~o ,,

•

· ·

·

·

·

·

'·:

, I

;,

· Designo pm~~- Ot'dem ·dn dia da seguinte: · .
.
. Discussão unica das. om~ndas do Senado, re,ieitadas pelá
Camara dos Deputa.dos, tí propos.ição· n. 'i,, ,de .1922,. q_u~ pro-.
videncia sobre a · efflectuacão das 'despezas ·do;..: MmJStert!J .
da Justiça e Negocios ·rnteriores .no ·exercício •de · 1922 (com.,
parecer da Commi11,qáo de Finanças, mantendo · a7~Jtt7nas. da.q· ·
emendas e rectMando out1•as, n. 109, de 1922);
· .'
DÍscussiio unica rlas emoodas 'do. Senado, .re.ieitadas .p~la. ··
Carnal'!'- dos Deputados, á proposição n .. 1, de 1922, q_u~ pr~
videneJa soboo ·a •eff1ectuação ·. das despezas do 'MmJSteJ'io.
das R&laçõ_es· Exteriores 'no exercício de 1922: (co~~t: . p_arece.r .da
ao.mmissão. de Finançn.ç, rer.tMnndo . ns reft-rillfls<e.'Tf!::endas!'nu-:;,
1nero•UO, de #922).; .... , .. < . • • . · . • .,. ·-;. · -~ )· "· ~: •·
Discussão unica das·· emendas. do Senado; .rejeitâdas 'pela
• ·i.
tJamara dos Deputados, á.,pl'OJIOSição .n. ,1,.de,,1922,; qufprqvidenoia s~re . a effectuaçlto das . desp~zas .do Mlmstel'IO
· ~ 'Agricultura,' Industria e Ç()mmereio•. pa'!'a o exerowlo ·,de.
.. '
1922 : (com :Pm·.ecer. da Com_mt.9sao. d.e F.tnaf!Ças,,_ mantendo al- ·
(!!tmas .das ·erne'!dás, .e ~eclt~~~o, outrM, n,, lU~ de }~JJ) ; . ••. . . ,,_
•,·, DiSCUSSão.· .Uniea ,I das remenda~ 1 dO Senado,. ~ejeit&.d~!,p~l,a
Clunara dos Deputados, á. prop·osJção,n.'-. 1,· ·de. ·1922,: ~e. '(ll't)- :, ·-,~
videnei~ sobre a.: efflectu:l!ção das despezas do· Mmister·i~
..·
do. Marmha 1pa.ra o exerciciO ·de':l922 (com·• parecer ·da Co.m;misslio de '·Finanças,'"niànt~rulo · algtimas ··das· emendas '"e re~·J.:"
-~ ·cuaando outras, n.;· .US, de #92!);
· < · • ... ·.:, :
' :. '.. ·'
·~- ,
.~ ..·· DiscussãO unica :d11$erhendas do, Senado, rejeltadas~. pelâ' ,
Camara dos DeputadDs:,~tá,proposição. n. 1,- de. 1922, que pro~ ·
•.
vldencia -sobre. a · eff>OOtuaQão das despezas . do Miriisterio
da· GtieN'a para o exereicio de 1922 '(eorn· parecer;da Commis:.·
.tão· de FinançM, miinttm'dorm.uumas ~das.,emend.as ·'e recusirfido
ontras,-.n;· U3, de ,/9!!;);:'. ··· ·,:, , ~-··.' :·· :. . .
. . . . ... ·
1
: 'Dii!Cussílo unica' daé emendas do Senado, i rejeitadas pela
Oamara dos Deputados, á p.roposição n. :1, de 1922, que pro- ·
·
videneia sobre . a eff>ectu~lio das· despezas do Minietorio ,· · ., '•
da Vlaçllo e Obras Pubheas ·para· o exercício,~ de· t922 . , ..
(com, parece~• da CornrMRailo (le: Finanças, mantendo al- ·.' ..
.,.
g11mas das emenda.s e rectMando·outraS,- n.• 1-14, de ·#9JJ); . ·
· Discussão: unicií, da$ •e;mendas _do $enado, _rejeitadàs .pela.
' ·.I ·
,.
C!War!i. dos Deputados, .á proppslçao. n •.. i,·.de· 192.2,· que :pr:o~ · ·· , .
.· VJdenc1a. sobre a · e!~ectuação:: das J~espezas .. do .Miillisterio
da Fazenda no. exerc!CJO de .t922 (com parecei' da· Oommfs8M
de Finanças, n. US, de 1922); · · ·. · :·· ;~ · · · . · · '
\
.Votação, .cm discussão unioa, do véto· dó Prefeito do Districto Federal n.· 64,'"de ..19211, â resoltiÇão 'dó tConselho Mu- ·
nicipnl. Qlle oquiq~ara os zeladores dàS mattas marltimàs, sómente ·qpanto a vencimentns, ao~·:·prirhelrQs : offleiaes das
diversas 'rcpartieões 'da Prefeitura'-· !cmn:' parece,·' ·r.ontrai'l'd da
· tJnmmissão .de Constitv.il)áil, n. 98, df! 19!'!); · · : ·
. Vota.Óiio, em disÔussão unica, do v~to 'do Prefelt~ do Dis- ·
t~i~to Federal. n. · 27.! de. i922,. á. ·rr.soluQio do Conselho. MI~.,. .
mc1pal que torna extenstvo ás professoras c ·adjuntas do' In- .
etituto Orsina da Fonseca· o fav.or. constante •do 1 decreto nu- ·
mero 2.491~, de J921 (com parecer .contrltrio do. Com.mi,çsifo de
'
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CorMtit1dção, n. 911, de UI!S) ·:
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. • · Votação,· ein a• discussilo, da. proposição da· CIUllara dos
· .Depuf.ados n... 12~. de 1922, que abre, pelo Ministerio ,da Fa' v.~ndá, o credito de _19 ~166$890, para p~ga~ento dp que é de. VJdo a José Esteves de Souza Azevedo.· Jumor, .en:t virtude de
.·. senLcncll'.judiciaria· (com. pm•ecr::r favoravel da Commissão de

8,,,

· Ti'inànças, 1i.

de 1922) ;

..

. . . Votação, CÍ)l discussão unica, do vtito do Prefeito' 'do Dia:.
· tricto Federar-n:;·/ 70, de 1922, ú resolução do Consêlho Mu. nicipal:-qtHi "to'rna !extensivas áe inspectoras da Escola. Normal
. e; ás ~uar~i~es ·, da.g .escolas primarias . as disposições contidas
· ·' no decr:eto Il'. 2.Wl, de :1.921 (com pare.ce1· contrario da Com>:, :missão. de. 00n8tituir;ão, n. 88, de 111!!2) ;
.
·· ·... · Voi~cão,. ei~.disc~ssão unica, d~ ·~éto do Pl.·efeito'd~ 1 Dis
-tJ•icLo. Federal· n ..· •:íi3; de 1922,. •á resoluoão do Conselho Mu.
.... .·nioipal que concede .aos. serventes. uma diaria·de· 3$ (com ~a.
'1:ecer,-éontrm•io da ·crnnmissão de O'onstituíção, n. 93,.de; 19..S);
'
' .. ' Votação,
2" disclissão, do.' 'proJe~tó'' do Seiilwo n. 23,
de,, !920; que concede ào. S:r.; Senador Ruy. Barl.los~,;-,sêm. pre-JUJzo. do. respectivo. subsidio;. como ,recompensa' nacional e a
Utúlo de :indemnizacão.. pelos .. seus· serviços,, :um. su.bsidio
m~nsatde.'·5 :~0_()1!!, .emrqua~tÇJ.. viver, e ,co~ reversão ·aos herdeiros.- que designar, . mediante .. as condJOões que estabelece
(com ixfrecér da Coin.missiio de Firi.aizcas; o//erecendó.um 'su1J-

em .

~~~

8titutivo,

89;. 'dii 19!2). ; : · · .:
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' .·. ·:.. A's 1$' c 'J)léi:ihor~S abre-se'• ~:sessão ,a Ql~é MnC~fl'em OS·
Srs'.: ·,~. .Azeredo, Cunba<I~edrosa; .Hermenegildo de Moraes,
.M ei!donça· 1\lartimCLo{leS ·Goncalves-; J,auro . Sodré;" Justo
Cherinont,: .José Euzebto; Costa Rodrigues, Antonino · Freire,
Benjamin• ;Barroso, Francisco Sá, Eloy de•'Souza.•João Lyra,
'J'ubiaf. l\font.eiril;. :Antonio· 1\fassa, · Venancio .. Neiva. 1\lanoel
J:iorba, Euzebio. dê' Andrade, Gtaccho Cardoso. Bernardino
. Monteiro, J\Jronymo 'Monteiro, Marcilio de Lacerda.·. Sampaio
(Jôi·rêa, Irinou Machado; Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, Alvaro
de Car,v~lho. J.uiz Adolpho, José ' 1\lurt.inho; · ·Olegario Pinto." ·
CarlCl~; Ca'valcantii Generoso Màrques, .Luuro . 1\füllet'. ·Vida!
Ramo_s;· ·Felippe Schmidt,, Cario~ Bnr·bosa e' Vespucio de.
1

1

1

· ~bf'Cil (•38) . ' .· ·. ·· .. ~ . , ' : '.. .

.·

'

..

• ~- :péixam de.',comparecé, c.om causa. jt~SLifi.cnda, ,OS .:Srs::
Abdm~ Neves" <\lexandrino do Al encal'. StlvcrJO Nm•y. IndJO
do. Brasil, Godofredo Vianna. Felix Pacheco, .João ...'J:'homé,
Gar·neiro. ·da Cunhá. Rosa .e Silva, ,Araujo. Góes, Goncalo Rol, lomberg, Siqur.irn: de Menezes. Antonio Moniz. Moniz. Sodré,
_n.u~ Darbosa, Nilo Pecanha,. :Modesto Leal, !\fil!'ll'el do Garvn_l~o, Paulo de Ft•ontin, Raul Soa1•es. Bemardo Moritlliro, Franplsco Slllles,
Ramos
CaiadooP.
Soares
dos Santos;
.
·''
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• E' lida, :posta.,. em di~cuss1ío, c sem debate; approvada a
nctn ·ua sessão antet•ior.
·
. ' · •- ·. --: ··. · · · ·
·'I
,,
',
O Sr. t• Sec:re\ario
declam
que
não
hu.
expediente.·
.··~
.
·.,
.
.'· .
· o sr. a· secretario .(sa~vind9 ele,)?) ·pt:oçcde &'le~Lút·a•
d~ seguintes
.
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:4: queRtão da co~petencla para _delibertlr sobre · vettoiírientos dos tunocionartos da Seeretar1a do ·Supre1llo;f.rribunal
J:~ederal !é: .:foi resolvida pelo .. Senado em i918, em ·consequen-:
cill. de p~recer:desta Oommisslio;·de :H . de outubro desse, anno, ·
p1'Óferidv mediante··r&QUI!tirnento da de ·Financas, ·, proposto
pelq, cmipontc S~nadox·, ~uepo d.~ ·Paiva: ~o~ual Ji,rY?-;Presi. -do~t~ã1at::s~!~'t~&o' rêrôr~ia:'·'da :c.ónstituiQI'io' e. êont1iiuiu1do
(mi· vigor .o preceitó;'âo n, '.25'do set1:''árt. · 34,' ora •de •suppor
qüo s~l!lelltànt~ ;asstlilJp~o ';:J)~o. vqltasse ·~o ,qqngros.so Nac~o
- · nalo- que já. se tml~a p~~:mut1cia9Q CQl}trarlO at.t: Noto' admints~
üativp da nossa mais.· al~o.:.Côrte':'do ·Justiça, ·com o''respetto
· devido as suas veneraiirlas···acatadas .. prerogativas; •·-:·"~. ··'<
.. , Nestas condi~:ões, rião occorrendo 'riov'a :.situaclto juridicll,
niio existindo motivo legal, nem -interess.e, d~. ordem fundamental para modificaoão do preéederite; sendo Relator do caso
· .qu•em .iá o fOra, _ha quatro annos, ent~nde a Commissão pela
~egunda ve1., nada haver mais razoavel que. adoptar os argum•mtos. o as conclusões ,já approvadas ·em 1918, relativos á:
i~competencia do :Supremo Tribunal _Fedcr~l·;Para "fix~r. V!JnOlmentos dos ·empregados· da sua llecretarfn, ·. ·... · . . ·
Eil-os: · ·' . · , .;: , . - !]: ''?;;:;7..~~~~-JW . , . · .
.. «Em que pése á jnabalavel competencia do, nosso Supre.nw· 'l'l'ibunal, _á· ~ua coll.endis~irpa 1Jlissãi>.:de, na GSIJecio inte~- '
prelai''C appllcar•, 1.1-.nossn. le1.1undameqtal, ás .i'unccões 'admlnist.rativas, de que .se _acha ,investido s 0~re éeftos nsSl;llnptoÍJ,
notndamonto sou Pres1dento;. sem.• pretençlcr. ,desrespetlar . os
honrosos prcceden:te~, .Q!lO nesta ,Cas.~,: ou; ·.m!)s~o, M: :Con:..
· l!'l'osso, possam CXlStlr,.., e fóra de. duv1d&. que colhde coin.t c>s
J)~ineipios da-nossa Cons~ituiçlio o:.ooto j_udiilinl'de,U: do~~·
tembro :passadp, commumcado cm :t8 ,do ,mosmo .mez ,a· pos1-.
· tivado cm: uma .tabella que augmenta .vene.ment.os .tle algurl8,
cmpreaados da ·seort>taria ..do dito -tr.ibiirial..l ,. .· .. r '~~ , . ·
·... · c Não se faz mistér disaedllt'' sobre:, ar theoria: ,d1diniltaoiio
de .poderes. base.·.· do.. regimen·l':fedeJ:"àtivó:.presidcneiai:::.. csíu·
d"u: a excellen~ia da~ conquistns!'libe~aés~ S!lbre a:,responsa~
b1hdade funcownal,. mvocar a: .salutar doutrma elo· nrt. 15 da
Constitt\içll'ó, pnrn · detel'minar ·qunt rJ "poder ·eompetente na
. fi~at;ã_o das des,ez~s públicas .. ·B,ástn :lembru.r.. qu0 em c todos
os p:m:es, oonstllUClOJ.1a)m·ente ,ofganizndos; es~· ·fu!lcofio tem
sido, sempre e sampre1 .reservndal.llQ.';Ppder. r.eg!sla.ttvo;··Basta
obset·var que entre· nos, desde .a ~mon'arehia· liberal .dos ,Bra.
ganças até hoje, essa principio· foi' àmplamenta ·consagrado,
com9 sG poderá v.er na· art~ Pol\tica·: do Imperio ·de 25 de
jl'larço de .1824, .em ~e'U ar.t •.15, n.•: i O. e nP. ~·- :tt, D_., t, dt
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... .fii 1922 .;_
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'

Constitulçiio, de.24 ~o fevereiro ~c_ iS9i. .E eatá ·o ii ;regra
geral,. umca,, cxplusiVa, sem rcstrlCQao· ou excepçllp .de qualquer ,natureza ••,/.··. .... . · .' ~· . . .. .
.
.
·.
. . "·Mas, descendo ao :caso especial· do funccionalismo pu-·.
blico.. niio .soff~eu· semelhante regra. modificação aJrwr!a., .Ao·
contrario1 é .repetida d modo. claro e positiVO: na Oonsti. tuioão :, .aa Monarchi:a, no dito art. ,:15, n. :16, da Republica,
no· .refe;oido,.art,:.34,·.n.· 25,
. :.: . ,..., . . . , . ·. .. · ' .
. :.. ·~'Argumenta..se, .porém, que, .. tendo, actualmente, ·a .Suprema. Oórto: competencia.·parn. .otoanisação da sua seoretaria;
, nos:: r<termos- '· dll "Oonstituioíio, ·ar,t.: .68, está, implicitamente,
· oomprebenditla. ;nessa .-faeu.ldadc ·a., de esti.P!'Ia~ :venoimentoll
dos respectivos funcc1onariOs. · · · . , ... · . . ·. .
.
":·"'.'E>. levar .albarm muito longe nio ;só quanto aó sentido
grammaticaktlo .substantivo·. oJ•ganiJaçao; .·que ,não pódll com.;
portar,· :no estylo ·• legislativo, . em que fokutilizado, a dedU;.
ccão a' ·que se· pretende chegar, como; tambem, no •que ,res~
J!~it!l li precisão COO} que :foral!l ·empregadas as. proposieões
tucar despesas e. esttputa~ :venctmentos, reguladoras de com.
petencia, em' •duas 'disposioões, · que. não· admittem exoepcão

~Jr.u~:Cót• 'oütr'Q:~Jado,' l'lão 's~ ·, der.e

p'erdet·de

úi'm,~te':cte :applicà~. ~solado, !(UâHtil:er

''

•''
'

··-~ '

vist~ o inoonve·

textó., 'de lei;,' abandilnando

o; est.udo · ·syste'inatlco· .ao · instrumento legislativo.:~····
· .
· · · "Si ó principio incontroverso o da· baz,uonia ·dos 'Poderes
pa~a .àfaijtamen,to .de conflictos não· menos imperi.osa. e a .ob. ,.shM;jírlllfa);'do, ::~st~do -~o!plla~atfvo ..das. dh•~r~~s ·' disposi~ôes ..de.
unla;:,Çp~sUtulç~p;···~!i~:_:_,.ctp ,ser~ mev1t.~dós ·o d!lSpauterio: ·ou
absurdo· à ·'oolhsito 'tlb"a~tnbmoões a~ invasão dasfunllcilas·
privativas) 'ilós'''ot.g~bs.~co'qst,itueí~náes:' ',; :..· ·. ' ' ·: · · ·.
·. ·· · "Quando.,o const#'tiiut4;•no · art: 5!1\do· Ellt!ituto de .E'eve.:.,
l'óirti;:;.es~id]eleceu':.qUe;::oS''tribU:naes 1'ede~aes, orlfiuli!arilbn as
•. l'espeêtivas .' ~ sec~êta~ia~i ja: ~U1pa ':':firJI1a~b ·.no.. art. ,34í na.· t. !t .·
2q,~: que·.. serí.a, ~Op-!P.~t:en,o)jf '{>qva~a do :donlt'esao .11:11!.: tllitpe::as.~ e.: e'tipula1• verl11im~ntos aos em~egaaos · da ·.llnif.W; ... .
.,' ·',~).\;Ssiti;( pqis,; o 'S\;ip~~mà 1 Tribw;till, ,cirUanirluulo li.
'Se~.
. crêtat1a, ·n·oméla,,todos.:: os· ·seus funccionarios; illoepto' o ··sectie.taillo·1o. 'silb~sccre~âri.o,, 'dá:.lhes posse~ ~ demute:.os nos· olllos ·
i'a.c'ulládo.8·;wn:olel;, d1.t~~e a;~llpart oAo';em, seclc~ea ·éi dUt.ribue_
os ~·ospébt1vds serVlóoà,'·ex-vt dos arte;· 241-258; do 'Regimento
de. 2~ de maio;de: 19.09;: ·legislatura, po~ém, estipula ·os ven~.
'cimentos· de ·todo.· funcótpnalismo d~~_S!JOl'otaria,:.porque nem o
n .. 25 do art. 34 ·,da Cohstituioão, auriu qualquer excepQio á
regra., que. estabeleoeu,.nem o.. art.• 58,. ibiàBm, .outoqa ·ao..
juaioiarió ,eeinelbímte, competencia, do modo:.expresso e ioao~
phi~maveL<· · .. , :c,.
. :1·. ·, ·. •. .. : · .. ·: ·. · · . •. · · ..
!,1:•,. ~'Nesta~ .condicoes, como .admittir implicitamente ·OU ,;po.f. ·
meio, :de:infer.encia attribuioão ·a um poder sobre determiJiido. .
assumpto, ,.quando, a· mesma jú constitue· positivamente pat.ri~
monior:de.:outro~.: . ·..
;..... ·, ..... ., · . . ... "'· :.;, .... ,.
'·r:í.~ ;·-'~:Si a Constituiorio. :Cosse silonaios& a respeito da deaipa..
cior.do ·orgulho .politico que devesse. estipular 'vencimentos ao
:runacionalismo, licito-sel'ia ,anda~ a Procura, no· espírito dos
8eus textos, ·nas . fontes subsidiarias ou .es~ud!l, da .Joris~o
cstmngeira-, do .pode1•. competente .Pal'a·. esse .f1m, em ;relaõAo
a ,·,cada~: classe . ou .grupo ,de, i'unooJonar1os, .v1sando .a depondenoio.,·em que se achasse. ·Isto, oomtudo; Só poderia ser.tole;rado como ,debate academico · para exc1tar . a mooidade. ·Ji9·
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11~0. da oratoi•Ja e

llO jogo da diaJetica.; llUUCa' :em UIDlf aSSBnl~
bléa de ,juristas c legisladores, onde, para supprir a· lacuna,
estaria de. pé, com a chave do cef:re nas. mãos, no dize~ de
Hamilton · (0 Federalista) . a generalidade · •bronzea do n. f
do: art: 34 d~ nossa. Constituição, -porquanto· vencimentos de
empregados lederaes são desdobramento ou verl;la de d~spe:a

publica. ·

.·
·
· , · · .• .
.·
.
"Foi o decréto u. 1:148, de H i.le outubro de :1890"em seu
;u't .. 12, lettl·a .b, qun consagrou. competencia ao •presidente do

<'

.·.

'

·.

·

.

8uprem·o Tribunal Federal. para. oruani;a,•~a. .respectiva secret.aria; compoten()ia que .foi mantida pela Constituieio, .embora ,
estendendo-a; dan,do-ihe ·mais autoridade~. si passivei, á douta
corporacão na ·expressão Tributu~es -Feaeraes. • • . ·
· ·
. •"Ent.retanto, .. o citado Regimento . de .. :1909, · prevenindo
qualquer ~duvida, ·l'estabelece a compctencia. individual, pondo, para o. caso; 5óra• de controversia a· competencia oollectiva.
repete, pois, e acceita a reg1•a da lei organioa de. 1890.. ·
.
.
.
. '' ~
"Eis· o seu . te:rto: -. '
·::A;i.'. 17. Compete.:ao··residente
do .TribÍlnal:
...
I
' '
'
. i..
,'::12) nom.eat: .e . enwossa1· Qs empregai/.os•.da :ae.. cretaria; dar~lhes sustituto · na .sua fdlta ou ·itn,pedi·
. 'utentos. ri demittil~os.
nOS. câsos {acultodos
neste 'I'IJ(Ii;.
''. . ...... ,' .. , . .
' ., -. .
' ·- .
.,..
: '..
.·,
"Dahl, .'forca e concluu· que, .s1 nao ex1ste.na .ConstitUIQaO
'dispositivo: autorizandó'. o ·supremo 'Tribunal -ou' ,seu .presi-~·
·Úente. a .fixar Vel)cimentos ao~: empregados de::sua secretaria;
não o: ha, tainbem; na lei ,()rgailic!Ji de :t.f dê' outubro de :1890,
o bem assim no Regime·nto · em vigor, de '1909 ~ · • . .. · ; ,
·,
·.. ·. '~E .tão alta' faculdade; :por' mais 'que .se quetra; illo se
pódO infe~·ir· da· natureza .espeeiál. ou da funcoio propria que
..
deve exercer· ó departamento judioiat. Poder.. que ·não ·tem. por· •.
,
.missãó a applicacíio das: l.eis, nas .espeoies' submettidas' a'. seu
julgam.cn:to, para· distribuieão dà ·: justioa e .reconhecimentorlo direito, seria désvial;;:o·. aesse caminho, dando~lhe· oompe- .
tencia. P~!l'a. t'~xar·: de~pesas c .,dispor ~o~. dinheiros. pubUeos. ·. ·
, ~'Assim, d1sto, é 1rrefragavel c deciSIVo' o preoe1to do artigo· 263;- do aIludido 'Regimento· do· Supremo Tribunal: ' ... ·
. . ·, ··"Ôs :~eilcinü~nt6s do s~erct~~io. e ..demais ·. empre,, ;. · gados· da·' secrctaria•:serão. fixaQos· ·em lei."··
'·
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'~

''

•

, '1,'

• ''

!

'; .: ,; ;

'

> ,. •

.,

'

·

,·,·

.'

'

',' •

,''J'• ~ • , ·.

:" ,

-

,!\

· ·,:. , ,, ; '·.,

; '

•",•

.,.

'r ,

'

•

'

•

-

i

·

·: ."Ora; si à 'Egregia Côrte do Justica reconhece que só por
podem 'sér: estabelecidos os vencimentos dos· seus empre~
_·gados, não ha' margem para se :Permittir,. nesse sentido,: outra
comp'etencia· ·que ·não•, seja·. a privativif·: do :Congresso· Nacional.
"•·'!Resulta, pois,· que o:·tcxto·::dti'Regiinento ·1·espeitou .a·
Constituicã«y· e d·direito anterior,;.·llOrisagrado · no, decreto nu- · .
mero 848, obra do Governo Provisorio- da Rep)lblioa, que' aocumulava' funccõcs · legislativas, c· ··estabeleceu,. -em· seu .a.rtilfo ·
38, a ta·bella ,de venciment.osP dos ·funcciol)arios da secretari!&,
· • "E'; portanto, concludente 'que, o nosso Supremo· 'Trllmnal condemna ·n ·. doutrina .da 'fixação · pOL' se tis membros dos
vencimentos· aos ômln·egados que lhe. estão subordinados.·
.'. ;'Assim ·níio o , quer a lei organioa · da .Justiea Federal.
Assi.m· não: o quer ,a Constitui9ãó. Assim não o quer o prop~io
. ~eg1mento do Venerando 'l'r1bunal. .
:•
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:. ,. : :·~la;;, . dig·a-HI! · rl<• ·PilliHag·om, afim ele haver 'cohcrencia
~i l.lilPibu ir;iir.1, .•pam o easo, coub<),,s,~· ao juclicim•io, esta s6
: podei· ia sei' d<•rerhln · ;\1.1 lll'esiriPnle do Suprtml(), .que é quem
, tem com)WI.1me.m pru·a 11omrar cmpt'<lgado~. e não ao Tribunal,
.. como se drpJ•ehendr. do. J'<J>~JII>ilavel officio. em apreciação,' r! c
.~el.l'lllbt·o

.18 do

uiUmo.

.

· .

·

·

. · ·

.

''l!T, poi:;, illl:o'Hslilueional a rlnull'ina consagrada nesse

documento, que, f.ambcnr, nftu encontra ~imilar no elemento
. historico <.' no.dit•eif.o· com]larado.
.
·
·'
''Com ci'J'I:it.o, quet.' 1:rn· face da lei de 18 de seLembrÍ> ·ue
•. :1828, que. CJ'eando IJ Supremo Trihunal.de Justiça, traçou~lhe,
, egualmenf}:, seu rcgulameni.D, quor nos f.m•mo8 do decre#.o nu. mero 5.ti1H, de 2. de maio do 187!,, que deu regulamonto ás
, Rela~ões do Imp1~1·io. não Iinha o departamento judicial com'Petencia J'Hil'a estipulm· l!l'flcimentos 1ws tu.ncC'iotlaríos de sua.~
.:.secretarias. .
, .
·
·
. ·. ·.. ·.~'Conforme 11 ar!. ... ·.10. I! o primeiro, além do secretat•io.
havia. dou~ conliHuos .() 11111 lhesournil•D, que accumulava a~
:,funcofms de. ·porl.eiro, não se achando em ·nenhum ·dispositivo
..:fi.rmaçlo qual n autoJ•idadw compcf:enfc para· nomeai-os, 1>,
rJlOS· t11rmos do,o~irf.. 14. § 2", do decreto de .i874, era:' o presí.. denlc . da. Helar;ão o compct.ente pat•a, nomeat· os officiaes de
,iusUca. os conf inuo~ c n ·vorlüil'o elo 'l'ribunal.
. ·"Não. havendo om ne!1hum desses actos Jçgi~lal.ivos ,pre. ce1to. . commclt~ndo al)s· Lnbunacs. ou· Sflus· pt•estdimtes o poder
,()e.". fixar vencimentos do~ empregaqos .· f~os ~~smos,: é Jogico
.. concluir ·que ~emelhante comJlCI.enCJa so podia estar na ge·n.;;ralizaçã_o ..,do .art. 15, ,n.. 16, da ponsLiluição ~o Iml,>erio, isto
é, só porha P•)l'f.rmcer. a. :\ssomblea · Geral ,Legislativa.
·... "A. pm·quiza uu indagação pelos dominios da logislacão
. conipaJ·ada oü alienigtma 1l. facillima, l!abi<lo como é, que. o
·· nosso direito coristilucional .deriva. exclusivamente . das Con.llt:itui\iões amer:icanas c argéntina; de 17 de .setembro e 1787 e
25 de· setembro dn 1860, .respect.Ivamente. · · . ·
· · ''Na i·egm ge!'al da secção VHL·do art. i." da Constituicão
'dos EsladtlS Uni elos se ~:nconl.ra, út 1ll'incipio;- o seguinte: ·
~
I,.
. . . ': ' '
,
·. .' . ' '
" · '''J'ho Cons'l•css shnll'havc··.power. .Lo.Jayand·oolect
'f.àxt?;;, clúti-os, impo.sts aild 'oxci~os, to pay · the. debts
I
a'ml provide .fot· ,lhe ·common ·'d·e!cnce anel general welfan• .of' 'l.he Uniled Sl.ates•.... · .
.
.. .
'' . "() (:on{JI'IJ,~~~o 'JIOdcl'á tleC'retar ·e ari·ecada1' taxas, (Ü: J.iiit(k~, · impo.vl 0 .~ .c ·l1'ilmtos, e JlafllLI' .as dividas . e PI'O•
·. tiiâenciar, soiJrr! .a. de( e:~ a comm.urn c bem esta1·. ye'l'al,
·dos · Estado:~ ·Unidos.·
·
f ,•

•

l

'

, I

1•

.. •

'

'

'

"No) 13 rlu mil~

' '

"

• I

.· ,j

ruo .diBpD~if.ivo~l'oi cstaLuido:

•• '

.'

(Decl'eti11'
' ....
-.
"Depre.lJenclc-se dessas · a't.t.l'ibuiçõcs privativas do' Con~
· Sl'CS~o .am1.>ricano ·- ·para I!ú1r:ar impostos· e est.abclecer fon. tes de l'ccr•ila, fazer leis J)ara· o Gov~t'llO . - que só ell~ tem
. o .ipodenle rli:>ITibuiJ' as rrndas ou dtspôr elos cofres do Tbe"lo mal>:<' rules ·for lhu govol'llement:
.. :·.fci.~ pw·o o .Grmànô.).

. ·SOUl'o·· '· ·
·
~
~·E· ouf.r·ó

.

·

·.

•

'

'

.

'

.

· Jim nüo rlevc ·li!f.'. l'utlCI.'iío· elo: t.l'i-~utar O· ·povo
-rr ·as riqw)zas di' qualquPr ,Na~:np, ~ulro obJect.tvo ,não .d.evll
,..tOl" o sael'il'ieio imr)(lslo no uontrJimmte que o dt> se hab11Jt.ar

. ,
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o Governo a enfrenLnr .o. custeio dos eervicos publíooll parà
manullmcão 1la sohei·nnia nacional .e da sua integridade.
·
. · . "Ora,. si a Legislatura tem competencia para tributar ·ou:
determinar folltes de l'eceita, ó claro que não póde deixar· de
·.tel-a. para fixar as despesas,. inclusive o: paramento .das re-munerações devJ.das ao. funccionalismo, em geral. De mod()
que, quando' se exercita a faculrlade tributaria, jâ se tem em
cont.a o poder de applicar o seu ·resultado em ,despesas pre.visl.as e necessarias (O't!- tM common defence · aiuJ g~
?t!el{arc.

..

.

.. ··:•,

.

· ·· ·

.

·

. . ..

.

: ,','Ne_nl seria Jogico que. o orgão politico, investido da tarefa
. ele esor1pturar . os , creditas ou .a. receita de .um .pala; ·nlo
.fosse ~ unico competente para lancar na. outra folba.do .Df~Jrlo,
que é .. o .orçamento nacional, todas as verbas ,destinadas ·:ao
· ~~wioo .publico.
. ··
·,. · ·
· · · · · · ·· ·. ,.,
"E foi por isso que o laconismo do constituinte·• amel'i.cano, ,em 1787, .não expressou em~ linguagem redundante, tal- .
vez,, neoessaría, o. principio· que, mais de: um· seoulo· .depola, .
se .. encontra.,nos 11!1· 1 :e 25, do art. 3.4, da nossa:-ConstituloiO•
. , ... ~·Entretanto, como ·se nllo bastasse o que se ·aoba ·prel«lripto nas disposições ·citadas fechou a reter.ida· seoolo r ·•
Constituiollo dos Estados :Unidos com , este·' padrlo de 8111•
these:
, .
.
' ·
· ·· ' '
' ''

'

~

i

..· "To malte · all laws · in which ·aball be n~
and ,proper for·· carrying ·into ·executiva the. toregoiillt.
. ' 1 powers1 .and; ali other· powers vested by thls Consutu. · : t.iqn. in the·:Oover~J!llent of the Unlted Btates, or jn 8DJ.
department ' or: ·oft1oer there ot." . ' : · : ··
· · · .· · · (Para ,fazer t.odas as llds''que se tronarem neceesarias e..oonvenientes afim de terem execucAo os ~eres
':, · ·mencionados e todos os outros que por esta Constitui. · · ' llão :sAo oonferidos .ao Governo dOI!: Estados · Ullidoe,
·i

.,·. . . ~::".,:'~)~:!'!I!~t.~f"tiçlJ~s,.:;· _q~~ . fi()..~e'.~~~~'#~,
' '\'' '. ;,'' ,, ' '

,·.,'I·,

''i,'' '• '

~

.' '

·· . "E passivei, porém, que se objecte ...., ·aUesando matfl"
':Preceito commettend~ á S~
prema: .GO~;te:· e' Tdb~aeg.. Federaes · attribuiollo para (bati
·vencimento• aos tunocxonarios ·de suas secretarias. ·
. . · _"Contando. com essa po~siblllqade 'de obJecoiio, :nio vemi
' fó1·a· de propos1to; ~.>ar, anteCJpaçlio,. observar a Comm1sal1o que
'Il:!l~ ,trt~~; leis' orgumoas da justiça Jooeral. nos ,:!jlstad!)s Unidos
.;...! a de 24 de setembro de 1789, a emenda ·de J! 1de. maroo de
:1793 .e o acto de 3 de maroo de 1875, nll.o se depara. um só
dispositivo conferindo ás suas cOrtes. jüdiciarias 1 competenola
para semelhante' medida~ E, assim, 6';infel'ente que na rrande
. R,epub!iea ,modelar. o caso incide na;;~egr1( geral da eompetenCia pr?.'l)ahtla do Congresso, consagrada,., ;virtualmente,, nos tutos acima citados.
,\ .
. · · ;:' · · . .· . ·
, ":VeJamos, ,agora, e por ultiJnoi 'o: que nos ensina o di'll&B leu··iutlieúlriarammcar&a~

,eítq argentino, que · no,, entender .d.~; illustres mestres, . ·DOI

r..

. serv1u-de norma sobre o assumpto;·.·:·
.
· ·
. .
· ,. · "0. art., 99, da Constituiçlio arientina, determina que ..a
- ~Córte Suprema organizará seu. 1•egu.lamento interno e. eco..
. nomico ·.e. nomeará. todoa os. &eus emJ)regados aubalternóa.
· . "A' primeira. vista. póde, parecer. que a expresslo ,.,,,_
· lamento economico
·seJa equivalente a de regulamento fln~J~lo4
.
.

..

"

a é;' porém, nem podia ser,

ceiro': N'ild

especialmente .no ilén·

J,i(lo politico. Assim' é que, na nossa Constituiçlo;··vemos no
a.r~: :7°, referínd.o~sç .o.l.eg!slarJor aos ünpostos estaduaes, pre-

screvcr.·que lhes compete:

·i

·,

'_. '
,,'I•'

·. • '

1
'

j

'

••.

'
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·

·

· · · ·'

'

.~~ 4- taxa de sell o quani.O aos actos emanados dos
seus zespectivos governos, negocios de sua economia".
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'
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1·,1

1'•
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,_,. lio ·vocabulo

••

i

hespanliol, que guarda em porlugÍle:(o' mesmo sentido, empre&'fldo na Constituição de 1860, tem a liignifi'é'l~êilo''de btJa. ordem np serviço; de' e:rped.iente 'administrativo •
. E:nà~~ .m~ts .. E'. pois,''ille~tensivo ás. ·questlléS dé ol'dG'fi~-c,eJ~!l;. a · t~?.ó ·. qt~an.l:f:~~.sser resp~1t~,: -~ !!:ração. d~ ~ ~~P,~. ·" ~"Resolve; .êntt·etanti(quálquer duvi'da a ·te! judiciaria de
16 de 'outubro· '·de :1862,' em seu ·art: H:' ' '
'
,)'~.. ;;• . . . • ,,l;·,f .~/.

,.;:_,·!

'

'• ',.'

·~

,, .,

u

" .

. ·.; ·'' ,_::-.:"..\,,corte. nomearrFe poderá remover·,seus .. empr~
,,..,.·,,·.gados &ubalternos.1'.
. .. ·.. .
,_,,, ., .... ·: · ,_. .
• r :, •. ·"Além do·seu.:regulamento interno,. oi:'Pnilará outro uniforme. para todos os juizes de. sea•. · Avillal'á
.,ao J?oder. :Executivo p numero. e pr~orá as. dotaçó.e• dos
... ~
empregados·· subalternos · 9ue · conslifere. neceSBal'los ao
exêroíclo de' todo poder JUdicial afim ·de· que· 'aQ1lelle
solicite do Congresso ~r lei de sua ereação e ,venoúnen.·~tos.-n .. · ·: . ·,1 :. ·•· · ··• ,. •
, '- .•• ·.
·
•··
,;;
L

.

', l

,

'

'":

I ,

•

'

,

~:. . ,, :: ·

"Não póde haver• maior clareza. ·. .
. .. . . . . .
.
·. ·.·~Na Argentina, poie, . a.,. Suprema .Côrte:. não ti:za. 1Jeracimentos :aos ·funccionarios · de sua secretaria: limita-se a. J»''pdl-os ·ao· Congresso por· ·intermedio do Poder Executivo ..Ainda: maia·: não crlla:.a :mesma -COrte empregos. ·Apenas indica
o·•numero,.que .. julgu:·.necessario, de empregados .. Votade. a lei
de: creacão . do · funccionalismo., tem, então, logar o respectivo
provimento dos cargos ·pelo Tribunal de Justiça.
.,,
. ."Esta, além, disto,. a. Commissão informada,. com docúmenoo em poder do Rélator, que,: apezar de ae aobar em
pleno vigor· o· citado arL· Hl da lei 1862, a Supr'emlt C6rte
Argentina não se utiliza"da zaeuldade de· pro~ ·"endtMfltH ..
ao Congresso, por. inlermedio do Executivo, limitando-se a
~mitMr seu· parecer,' i:IUando consultada a respeito. ·
r:··

'

'

' '

; .

,·'
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.,;

; . . . nA' vista disto:
.·
.·
·· ·
·' : "!Ji:~tis\iierando .'que n:iíln a lei organica n. 848, ~e )J d.e
_outubro· de 1800... ne~ n· Çonstituicão,· qtie sobreleva .a· todos
os productos IeglslattVos,'·nem··o propr1o Regimento do Su. premo Tribunal .Federal· 'dão ·oompetenoia ao Podér Judicia-;r!o Federal para 'fi:liar v.cncimentos aos ·empregados de ~
secretaria;
. ·
·
· · ··'' · · . · . · · ·. . ' . · , '' ·
: '' "Considerímdo,· ainda'/ que o ele'mento historioo· do nosso
eotistltüciõnalismo e cont.rario"á doutrina çlo officio~e' ;is de
!ieté!Iibro passado ·e: qUf). as· leis .ordinarias· do Imperio 'preando
. o"Supremci ·Tribunal de .Tustioa; de' tS de setembro de t828, 'e
dando regulamento aos tribunaes ou relações, de 2. de'. ·maio
de" t87.t súo, tambem; infensas á compoteno!a que· no dito
doOilmento se determina· · ' '· . · . ·· ·' · '· .
"Considerando que Ó' subsidio 'da'a · ConstitiitÇlles dos :Es~ados Unidos e da Argentina e bem assim daa respeotivaa lei~
.

'
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I ._
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. ;\.i'INAES. DO Sllli:ADO.

.• .•

..iu•.licial'ia> conrlemna a pratica invocada pel?. Supremo.. Tribuna ..l"edel'al; ·. · .: ·
· ·
.
.·
.
. . . ·'ConsiàCJ~aJI~o que, J.•tti'U . a bôa . harmonia dos poderes
ctinsl iluciouae~. ô ncee,;~tu'i(• ·qún coexistam com indopcndenciu 1.1 aulonomia. earln um tiOsemJJOilhanrlil seus· deveres den.ü·o da .üsphm:a: de suas ali f'ilmicões.
·
·, . ".Considerando qtw sô ·ao Congl'csso Nacional. compete
{l;t:oi· de.vpe:ns t! i:sl'ipnlar ·venciuumtos"a tõdos os eutqJregado.v [etlr!rrws, nos [tJI'JJJllti. rlo nrt. 34. ns ... 1 e 25, ela Constituit;ão'; _ ' '

I

:,

,

I

r

,

o

'

. , ':- "CoúsWm:aut.lo, .finalmonLo, que. a•pe·sar de lhe merecer
'hl'oi'u!ldu acatamen:tp:t> resp1)it.o o SUJ)rcmo Tri\:!una! Federal,
.sentf.l;S~) :a poniri)·i~sil,., 110 .indeclinavel .d~vet' , ,de manter ,p
prestJgw c auf.omla·dc da nossa Magna r..e1, ·que. cerca· o ·.de.partament.o. Judicial .das .mais eft'icazes. c nec.;essarias, garanfia~. colliu1audo a magniLudc .de suas ~levadas .funcções: ..
. "Não p6dc :lc~nseÚ;J\1: a. acceita!là() da d·o~t~ina e:xPenúidti' no.' officio, · acreditando, porém; . que a· Commis'são de .,FiJllln(.'a~. em .sua alfa sabedoria, acéoitará a tabella: annexa a
·osso .. rlocuinonl.o. corno p1·opost.a justa e .. razoavel, no orçament.o.respect.Jvoo . . ,, .. :' ·. .. . . ... .• . .
,
, , ,,
.
,,
,,
1
~
, ,,
, .: ,
,
.. . Sala' ,' .dós . Cómmissõe$, cm 11 . de ,outubro. de 19:1.8. .}'; Jlcnd('s r/e. Alinrrida, .PJ•úsidente. (pelas, conclusões) .. ;..... LoOJ)es · Ou1r.çâlve.,, Relator.:· ··. · · · . .. . ·
.
. Al1i est:ín. q~;~~ ..J;ill.ã~. disse1·a. está 'commis:são·sobre o
assumpl.o. E como .lhe não. seja licil.o propor a revogação de
:pJ•ecl' ilos cous t il.uc ioÍJilú::l. · Iembra ria. á. Commissão de. Jl'inan1;ns• que;' ex:miinandn '.'a .l.àbella ·apresentada. em officio de 26
üoi allri l de;;l,o ·.anno:· pé lo .og·re,iio Presi'Cionte do Supremo. Tri•
1Hilial,• lomassri 'da mesma conhecimento como proposta e 'de·liherá~se · a rosjJCilo com a. •justiça habitual, tendo .erir vista
a:' situat;iío 'd11s ·funccionariós ·em. confronto com. a rdo .erario
·pühlico·,,:.o eri1mli0.(qúc•fõra· adoptado. no oroamentcr em·dis·cussão.
. :;·._:~:r_: . i ... -,_; :~; 1 ~ ... · • . · ~'· .:: .:1 ·,, ,. : .... :
' . .Sala das CoJi:ímissões, .cm :3 ele .agosto de 1922. _ .. Bernal:;lii!O; 'jlJont:e;í1·o, }lr!isidr.inl.t'.: ·... Lopes, ... G:onç~lvcs, Relator. ,.:;-.
;Elou ,rlr.,'§qv:(l. ::- .lf(l1'&ilhi.;dé, Lacer(la ... ·, ., ... . •. , r:.,"· : .~ ••
'I
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OFPJCIU .~ . .J I 0, DI~ 1!!:..:.,, A. Q.UE SE.I\EFERE .. o, PARECER SUPf\A., .
Exmo. S1·.. .Presiui:ml e o mais Meinb1:os . cló Seriado ·Fe'deral - Tendo o :r;upl'cmo 'rt:ibunal Fede"ral-; :na' sessiío âe '26
tJe ·abril. coJ'l'lml.t•, · 1muado cm consiclcéa:c.ão .. a representacão
q~w ·lhe 'dh·isü:arn .os J'uncc,ional'ios da. ~cilretaria ·desle Tribu.,.
.rtul:
·e. ;réà~Illi~écqdo . ,a ..impos~ibiiJ.dadl,l,~;ero: !JUe os mesmos ·~e
cncoul.mm :M manl.l!l'em a. sua. subs1stencJa .. com os··vencln'iiJiito5 .. que: úácoliilr11: au:cualmcnte ,!:esólveu ' augmental-os
'de accôJI(!ó 'com a' t'abellu anricxa. ·
· :'.' ··. . · . · . "·!· '' .
... : Em. virl.udc dessa r.esoluoão,. venho,· solicitar de .V. El:.
.41)": uti 1-,cai.nf!~l.to . :ra .de$p!lsn . d~ ~linis~erio .da Justiça· e !iC;wclos Inlc1'IOI'tjS,. :Pill'U . '). exercww . corrente de 1922, .SeJam
fci~tas, ~~· rye~essai·ias -~~Hm·acõe~. l)a ':'erb~'. ~2', dc·accôrdo' com
ft. alluclida labella ... , ..', ,, . ... .. . . ·. . 1. . • . ,
. • ·
,,

·:_I
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',.,·'

, ....... ,•~.
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'·•';'."·

...;·: :;·: "J'J't!VDlp~ll~idll-~1:1b., du OJ)fJO.I'ÍIJitJaàç,;;,l~~i~er:o a'. VV.:.EEx:

o~ Jli'OI.ostos l,lc. mm ha. alta .e~Luna o mu 1'( d!SLmol.u. consJderat.:a.o. -;}lf11,'11UnuJJi'_..,du E,J~p·u·llp ,$ant~ • ..';-:.. , . . . .; . ! •.
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341
'/'(t/JHlla. rlo.v !!encintenio.~ dos tunccionál'ios da .'Jr:cretaJ•üi do
Sfl.p'l'em.o Trilnmol Fr!rlmv;J, pm·a·' (i(J!IN11' tiO· orçamento
' '

de' ·19!2 ·. ·
' '

,o',

1. 'secre~ai·i'ó, eom IA: ooo~ . de orrlenado r
7:000$ de- grat.it'icacüo , ...... ·...... .
·,' ;·
i •.,.,
1 sub-secretario, com 13 :200$ de ·ordenado' P
. . 6 :600$ de ·gratificaoão . . . . . . . . . . . . . .
19 :8000$000
2 chefes. de sec!)úo, com 9:600$ de ordcnaoo ~~
· '-' ·
•·__ 4:800$ de gratificaóão ... ; ..... , .. .. .
28:800$000
1 hibliothecario; _com 8:800' do ordenado o
. . · ·4 :400$ 'de· gratificaÇãO .. ·........... :·.
13:200,000 _
1 archivista ·com '8:800$' di) ordenado e
·.
. · · 4 :400* 'de :gratificacão . ; .. :. :':........
1s :2ftO•ooo
9· officiaes, .. com 8 :000$rle or•lenado e 4:400* ·-"
·
,_ ·
· .·de gratificação '... ~ ; .....' ..... ;, .. '..... _.·. ' · so:ooo,ooo
i'protocolisl.a, com ·s :OOOfi' de" or'deriar!o' e
- · · · · 4 :000$ de gratificação . .. .... , . . ..
12 :000$1HlO
1. porteiro_ dos_ auditoJ•ios. com ii :000$• ·dr · 01'-'· '' · ' · · ·
·_ · · ·· · denndo ·e 3:000$ de grat.ificncã·o ..... · · !l :o00$000
',',

1 'pot•teir(l' zelador. com f>:OOO~ de ordenado·'-'
-· · 3 :OOO$ _dll _j!'i"at.ificac.ãO' • . ; ..••• -•••• ,
1 '.ajudante· dr. porteiro.· eom i:tiOO$ rle ordé'- 1
· · nad~ c 2 :300$ de gratificação .. ~ ..... ·
f clecl.ricista, com 4:000$ ·, de O!'denad~ · e ·

-

n :üOOij;ooo
··· •

fi:

noo*noo

'
· '· 2 :000~ de··gratifioar;iio . . . ; .. : . ....... ,
-- 6 :000:~000
to :1lonLinuos, com ' -i.:OOO$ ,. de ordenado e .. ·
· .· ·
.. .. 2 :00(}$ dot'gratit'icar;ão .. . . . . . . . . . • . .
i;o·;ooo~ooo
2 clt.anf(etnw, com: 3 :233·$3:~3 dr. O)'(Jnnadü . 1•.
• •
'
:·., .1,:61G:66i. de grat.ificar;iio . . . . . . . . ...
\~:700$000
J2 ·sr.t'\;entr.s, corn 2 :ifoO$ de ordenado o l :!tOO~

· · · ·rle grnf.1'iicação . . ................. .
2 ajudantes de clum{{eúrs ... -. .. : .. , ...... .

'

' ' ,,

'

',i

,,

..... ~ '' '. ; • t- . ''
_.
'

• -'
I•

,''

•

37-í : 2lJo0$00_0

. S;;prerÍ~o 1:eibu~ml F~dÚa1;.2C. dr. aliril,de 1!l22:.· -·' l/!Jr,.
.m.i11io ....Franci.ico'
.do ' Espi1·lto
Santo.
p!~esirlent.c.
· ·
.
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.N. H7 :....,.1922
,,, Oi; conservad~'re~ das cddo'ira~ rle I-Ii;;tnrià''NnJur~l I) de
·Php-ica r Ohimica·dn 'J•lqcola Normal dirigiram ·ao .Pr·r.si.:t.~tll!l

il'mais memhrM <lo. Cons!llhi)·•,JIIuniciipal ·a sogbint;o jlet.icão:
4:0~ ·abaixo asSiS'JHH1o~ .. conser'Vador·c.•. nm ria eac ~ira· ·do
Histm:Ia ·Natural e out.rn da dfl Ph'y~ica L' Ch i mica d~ J~Bc.oln
Norntal'i"vílrm; rP.spcitosamen'trl' t~x.-pôt·· n··Y'"· :"S., ri ;;ilua~:
t•iio m11 qut' ~r. encont.mm 'Cll1 face ctn ·lr.i.
.
·De. acct)rrJn com n.~ di,.rosit•õe~. rins ar·t.~ ..20 a.. :17 ,•. numero fJQ, dn m•l ... AI da Ill.i' 11: 38, ·dr·' 9 de· maio' elo 1803, foi
appr·ovado. o, n1wo:·rr.gulmn•ento :ln 'Escolà Normnl. dal.ad() ri~
22· do. agost.o do. me~mo annn acima rrl'rr·idn. ·que r>Riirnlnn
rm :l :liOO!\\ o .vcnr.irnonl.n; annmil do enm·m·vadi.H' cl'nssn ·r.sr.nlil.:\fnis tardr.. a_l.l.cndcndo. n novo. plnno ri•! r.nsino. ·rxtine;uiJ•am
o eargo-, .por:nm .cm vu·t.udc do dN•J'ül.o n. .I. m;g, rk 11· rln
J'cy(\reiro JJI), I!H-6, for•1un ereados .. rlou., IO!!IU'ils, dr. coniiC'l'l'lldoJ1;'' sr.ndn 'uni pnrn. o ga!Jinet.e dt1 lli~toria .Xauut•al e oulrn
para o 'de Physica _11.' Chimfca; mas. com o voncirnenl.o annual
de 2:400$000. Sllo ·:runccionariO's
dr. \ categoria
sütle.rior. ;\ do
.
.
..
.··

•

· ANNAII:S DO BRN.I.DO-

continuo· pois houve um .ponsen1\dor que já subst.iluiu inJe-.
rinamente um preparador c, entrjltan to . tem vcnmmento. lnferio ao de continuo c mesmo ao de servente. . . . \ .
Attendendo, portanto,. a,. crise q.ue atra·vessam, em um
momento de carestia .e, dJffi(lU!dades,. os rc([)lerenl~s pe~em
muito .re!IPeitosamente a V. s: .q~e os seus vencimentos se~o.m restabelecidos dlÇl da ta))ella,,anf:igf(. de )8,93, . _isto .. ~. a
3 60

: &''Wo~s~ll10. M'llnicipa.l, ·.verificarido..'n Justic!l de~sa, r,eclnmQçAo,, votou a I'esolrução em ·CIU~ fixou em .3 ~600.$. annu~es
os vencimentos dos dous conserv11dores .das .cadeiras. de, Historia ,.Natural e de Plhysica e Chlmfca: da. Escola· Norrri.nl. ' ·
Da pt'OP,!'ia expo~joft.o; ·.~oH riiclaJ11nntes . se ver,ltioa ,que
não··tem :~aza·o o _Sr. Prefeito na_pa,rt!l,:.C!A ~VJeA12· ..nlto se
juef,ificar es"'r. augm11nto. dr. ,despc7.a, po18. ni11g,\lem. <brl\ com
·~juatioa .que a .funccionarJOs, co~ ..as responsa:bll~d8des ..que devem ser attnbuidas.1.11:0s, ben~t!JI&do.s:·pela re.solucllo 'V'e~a.
sejam.,IJ)arcados. venctmanfos m1~riOJ'eS., aos .. contfn,tWs ·do
-mesmo éstabeleci,mento; ,. ...
. _ ,,, __ . ,. . . . .. . ,
. . . Esta, Commtssão, que, om , parecer , recente, approvado
!Pelo Senado, .foi favqrilvel .ao auS'me,nto · de. Yf!Déirnont.o, do.s
professores da Escola INI()rmal, só,. tem.- moti>v.os pa~a · .concordar com os tormos da. resoluoilo augmentando. os. vencimentos
daquelles conservadores e •. acori~~elhar, .a -:rejeiclo .dq ..v-êtá que
Ilhe foi opposf,o :peloJ!r... Prefeito ... ,.. .
. · ;. . . :
·sala das Commissões, 3 .de agosto: de ·f922. -"'-•Bel'flardino
!Monteiro, PI'esidente; "-'-' Elou ·de Sou::a, -Relator.·-·-. llarcilio
de Lacerda. - Lopes Gonçalves; venoido;·ez-vi;• do art. 28,§ a•, da Consolidacilo:•n.' 5d·60, de '8de)maroo de·l904/·que
nlo admitt~ augll!ento · de vencimentos .fl7tt ·propo8ta' {ltildamentada do Prefetto .. ·• ' • ' · ·· -. .. · :. •·
,. · -- . :
1

'

... ,_

RAZÕES DO CVÉTO)

••.

.· Srs. Senadores - A presente resolÜ(.lão do Conselho 1MU-·
nicipa! fi::ca em 3:600$ annuaes os vencimentos dos dous conservadores das eadeiras de Historia Natural e·. Physica e. Chimica da Eseola •Normal: ·E' ··além do um oogmcnto d(l despeza que se n!ó''Justifica;··um· acto qlle· escapa.· ás' Iniciativas·
do :Conselho Municipal, como em todas as <>pportunidGdes te- .
nho accentuado. Por esse motivo, · neg0 snncc!Io ·á .referida '
reso-I:uoilo .. subme~tendo o meu ,v.oto .á sabia delibera cito do
Senado· Federal';~. · .:····!·.' <: _''·'~:
· ,.'_ ··,o.'',.•'·.·.'·,··)·,;c,;·,
· .. '' · · ....:;;)lL:I:.··,
• · · · •·•: · :;.'· :,.')l[í:
·. .
-··Ibo de ,Janeir,o,·,,6 dedevereiro1 de f922·.- Carla,,
SamJ)(IÜI.
··
·
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DO CONSELli:O . MUNIOIPALi, i.. :.QliJI! SE .ftEF'ri<ft~· O
•CVÉ'!'O) N•. f,;DE f922, E,o'I·PA'REOI!:R:SUPIIA· i,·,,,, c:;·.

consel_'llo:.Miinlcipài·. r~soive'!~·.:,,:
1 .;.
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. .Art., .t-.• Ficam fixados ·em· 3-:tJOOe•.annuaes '.os :venelinen~
t.os dps <lous ·.Co!IServadores daR cadeü•as•·dc· Historia· Natural;:
PhysJCn .e iJhimica, d!' ~col.a Normal, ·nodendo para :esse :fim .
ser wberto .o necessar10 credito. ,.. ,. ·' ,·· ~: . ,.. , , .• : -; . ,~
:Art_. 2. • .Re'Y'Og'am-se as disposio6es: 'em contrario. · . · . ·_
. · Distr!cto Fedf,lral, St· de janeiro .cf·é192:i.: !:.:2.1 •.ftlto'nio·Josi
da Silt•a Brandllo, ·Presidente.··~ lt'Uo'' OeStlriO' ·de N~llo ·_'t•
Secret.ario •. :- Anto~i~,losé Te~eirfJ,·~~,'.Se~f:&~~o.~ ·.... , ·: .' ',;'
;

1

--

>

1922

SEF.!SXO P.l\! 1 Dr:: .iGOSTO ·DE

.O Conselho Municipa.l·'não póde .. dispensar exigenoia.s íor'-

m:a.~s

da. lei, diota~as ·pelo inte1•esse de. ordem ·. 'll'Ub!i!lll'. · O
art.. 7i .do Regiment.o I da Escola Normal - Decreto de i 4 de
feverqiro :de t•914, :.:..:. .determina que. o, cargo de· .professor cathedrat!co ae,ia. provido. mediante concurao entre ·docente• ·dtJ
~~~1na · ca~eira. A'. ·. :v_lsta .. disto, .tratando-se ..·.de .. norma
ou formalidat!.e administrativa prescripta ·por·. um aeto
ou .·regulamento da. Prefeitura, .I§ claro e. insophismavel q\Je,c deliber!Uia· pelo legislativo~ ·a extinccão dessa determinaclio, para orear-se um favor pessoal, a resoluclo 'devia
ser.1vetada· pelo Prefeito.
·
·· · .
. E.· assim, pensa a Commissilo que o Senado deve·.approvar
o vlto ·
·
·
·
· · ·. · ·
. Sala das Commissões, em 30 de junho de t922. - Btn';,
RIJrdino Monteiro, Presidente. -Lopes Gonçalve1, Relator.Blov de Sou;a. ·- Marcilio de Lacerdll, com um voto em se.;.
parado•. ,.
· • ·:.•.
·
.. :.· .. ·,·' ·
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. ·.,:A ,reeolucão do Conselho Municipal,
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Si· de. ,ianeiro, de·

i9~2. determina. que as vagas 'dll professor cathedratloo. da
Eaoola. Normal,· omquanto .existirem· docentes, nomeado•· de ·ac.
cOrjlo.,•om os ar.ts ..71, 145 .e H6, do decreto.n;: t-.0511, de i9!6.
e Ql,le !orem professores. adjuntos ef!ectivos ,do maglsterlt
pimflssional,, se,rão.-prpvid~s. po:t: p~omoolio dos respectivos ~~l~
centeg, ,segundo a ordero de ant1gu1dade da nomeaollo etfeot1va.
~ :·. · E', pois\, uma derogaclio dó .p·receito .daquelle decreto, fJUB
mi!.Jida se.Jam as vagas àe cathedratioos. preenchidas. :por .concurso, entre os docentes; si houver. O illustre .·.Relator,' . porem; :entende q'ue « tratando-se de. norma oú (ortll4lídade
administrativa .• ; a. extln~lo 'dessa determinac!lo;·, .) devia
st.r vetada; ·Nlld ~abem~s ·em·. que dispositivo .legal •se .fundou·
$ .. E:t.' para ass1m opmar, quando ê ·a propria .lel organtra
que;; no art. }2, U .t• .e 2•, dá ao Conselho att.ribulç~es pa~
cregular as cond·lç/Je.li · de nomeaçtfo. ·. . . dos empregados dll'
'todiu as, rep'artlctJeA munictpacs~. ·e .«estabelecer e· regular ·'·a
'imtrucçlfo' primarla;:·proflssional .o art!stlca.; :o ':Legislativo,
·.portanto, estabelecendo· condir.ões para a nomoaolto· de· eath~
a~tleos,' diversas ·das I!StiJ)U!adas' pelo decreto citado; erpe.;,
dldo pelo ·Exec'utivo, · em·. virtude ·de .· autorizaollo deli e, &~lu
dentro da sua competencia, legal. E, ein vista disso; sentimos
diecordar do nobrt-. Relator e aconselhamos ao Senado a rejeiclio do v~to n .. 3, de i9Z2. ''
. ' .
.
..
Sala das Commissões, em 3 ,de ago~to de 1922. - Marcil(Q
de Lacerda. ··
1

•

•

•

RAZÕES DO cvjro)

'.

· Srs', Senadores' ..;_, .Â resolução presente, como: tantas outrlls referentes aos docentes da Escola Normal, 'é de caracter
personaliMimo
e de
exe~o;' por isso qne dos· i72 docentes
..
'
'
'.
-

'

'

'

"

'

'

N.HS-19221.. , .

'

;

,

.

. · o Conselho Munioi.pa·l .não póde dispensai' exigenoias 'for, mnos da lei. dictridas pleo interesse 'de· ·ordem publica; · O
art. 7J do Regimento dà ·Escola Nol'mal :_ Decreto de' 1'4 de
(fevereiro de 19!4 - dr.term·ina que o.. cnrgo do. prof~sso.~.: cn•
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l.ll~c!ra~ico seja tH·ovido mndiante c(1ncur.so rJntrr. docente.~

da

11/,C~"/I'!a

cadeira. A' VÍSI.Il disto 1 t.ratando-se' IdO norma
OU, f01'11!alidadc · adminiSJI.raliva f)I'OSO.ripta por : um acto
'!u ,I·egui!IJlllcnto da .Prcfeit.ur•a, é · clarn <l inso,phismavel que:
rJehberada. pelo. legislal,iv(i, · n ext.inccão .dessa dctermináção;
par:a crcar:-so .um fnvor ·pessoal, ·a rosolucão rfevhi ser vetad~
poJo Prcfmto. :
·
··· ·
·
·
E. ·assim, [lr.n~n 11 ·Cummissão que o .Senadn 1Jcvo npiJrovar,
o ·véto. ·
·
·
·
-

, r • '

, • -~

•

,J

' r

•

"

"

' .,

•
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'

'

,

·'

~
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•

Sala das Commissi:íes·, em 30 ·de ,junho· de· ·1 022. · -·· B.e1•.,.
na1,•dino. Montch•o, PresidiJnte. -Lopes Go,zçal·vr-s; Relàtor. /:.'loy de Souza. - MarciUo de Lace1•da, com um voto e)n· s·c-~
paraclo.· , , . :
·
··
•. VOTO VENeroo
: ;•

', Ô,.

,,,.

r '·•

•.'"

•'

•

I,

:

•

A rt!sohl(liio elo Consolho Municipal, do 31 de ,janeiro da

1922, determina que as •vagas qe· professor cathcdratioo dâ
Escola Normal, emquanto ·existirem docentes nDmeados de ac'"
eillrdo ·com os arts1. i1, ·1-i5 e 146, do·decret.o.n; L059,' de 19Hi
e!. que: ·porem professores a~junt.os · effoctivos do ·magistério:
l;rofissional, serão: providas: J)OI' ·:prom'ooão .r.lós .J•cspectoivos do_,
.:onlês.. segundo a· ordem ·cte antiguidade da norrieruJáO effeetiva,
'· · -E', pois, nma derogácão do •projecto daquellr decreto; que·.
rn·anda sejam as vagas 'de· cathedJ•at.icos preénchidas po~ eoncurso, entre· ris docentes,· si ' houver. O illustve Relator,. po;.
J•ém, entendr. que' «t.ralando~se 'de · 1iornia ou fm•m(lllidade.
arlmil1istruJiwr. ... , a 'extinccão · <lossa . detet•mina~:ão:, . ~ devia
ser· ,vetada. Não sabemos ·em que dispositivo legal sp fundou
R. Ex. Pal'a ass:ím opinar, quando r. a prOprla lei- or.ganica
que, no art.. I~; §~' t," <l 2", dá ao Conselho. al.tribuições para
qrr.gnlm· ·as crmdições. , de nomea,;úo . •.. dos . érhpregados. ,de ·
Iodas as·. l'~.parti~.ÕOS .H)Unicipa~S», e . (estabelecer e. )'Ogular a
i11.~thu:ção · primaJ·i.a, fH'ofi~.si,ol}ai c u;r.t:is.tica». :o_ ·r..egislatívo,
pui•I.anto, eslabclcc(lndo .. cond1çoes para a nomeaçao dr.. cal.he..,
liJ•aticos, div:ersas .. da~ tlSLipuladas pelo. decreto ciiadõ. ,eX:pc-;
rliclo· pelo Executh·o, orú virtude de autor,izacão , ......•. ,,; "''
rlrm Iro da sua comp.et.encia legal. E, IJm vista diss,o; heniimos
<.liscordai':• do nobt•e 'Rc,lator e: aconselhamos. ao Senado .o· re- '
,j<'ir,ão do i>c!to n. ·s, rJo :1~22.
·, , .
· '. · .:·
Sala das Cciri1missõcs. ~in a· de ns-osto: li e Hl22. -· i1Iarci1iô.
rle Lacel•d.a..

, '·

1

!L\?.ÕES

nÓ

«VÉTO»

SI'S. Sena.<! ores - A l;esoluçiio -J)rosente, como l.antas ouIras roforenlns aos docentes ·rht Escola .Not•mal, n do caracter
porsonri.I:issi~11o o de áxcpcão. p01;; isso qúo dos 17.2 dl)(lentes
acLuaes, sómente' dous estão nas· condições. ah i estabelecida!!·

soodo um do physica e um de desenho, a quem esse decreto
nomeia próvin.mente catltedrat.icos· nas.. primeiras vagas que· l<D
derem nessas disciplinas.
· · ...:
. ·
·
· Suocessivos actos .legislativQs toem mandado nomear e e!'- ,.
fect.ivai· docentes, ora. queni estli em tae~ condi~es, .ora cm
taes .í:Jutras, assim uns 'após outros abrindo a porta n Ulll nu-.
mero interminavel cuja maio;ria cada :Vez terá menos que fazer,·
mui!.O!! deli os· já peroebendl) vencimentos .sem 1'unocllo. algum~ •
.. .. ... ....

•

I
I

34:5:;
· Agora,· coáiô ·.i:í Lenl.ou fazei' mais rle nma vez, vac além
·a cal.hcdral.icos .sem mai~1
fo1·malidades.
.
·
' .
.
1
· .Orn, o concui·sir pi.im eat.heclral.icos, aliús indevidamente
ooi:tsW.nindo ·um vr.ivilogio ~eu, rporque só ellcs podem ·concor7
rei· ainda assim 1l a única garantia que resta para o .devido
pre'cnchimonto elas cathedrus ela .Escuta Normal.·. 1
•
·As p~·ovas para ·nnmea(;ão ele ·docentes, de que .l!·atam. os/
citados arl.s. 71., -11.5 o 'l-ai; do decreto n. L05!1, de U.de·fc.>~·
verciro de HH6,. são clemental'issimas e ao alcance do qualquer.
aiuinnn e: a despeito disso, dos 172, floceJ1!cs act.uae~. mais de
t 15 níio os ·prestou, sendo•. que mesmo:.muit,os: delles·'foram no~.
meados embo1~ t.e~do. :sido· ·inb~ilitados nessas provas sím.JJiicissimas. GàranLir a taes docentes a. promoÇão .a cathedrá-"'
l.icos ~em outras provas que ao menos permiLtain fazer-se en-'
ü•o oHes umà escolha, 6 Lirat· ao magisterio dessa Escola a
1mica .defcs:J.. de ,q)lC ainda. dispõe'.contra a .invasão crescente
. do docent'cs desnecessarios .c p\·ovidoB .:sem .satisfazer. as naturaes cxigcncias, -r.egulamenf.a:t:es. ·.... ' · ' . · ·.
· .. ·' ·. :' .. :
. Por. taos:razõcs. ·vét(): u presente resolu~ão; enLl'e~ando~o: ·
a ddinilivil. ,julgamento do Senado Federal. ·. · · .,·:·
' · ·
lÚo de cJ~noir·o, 3 de ·l'cveroiró dÓ Úl22,-.qai;los Sa;n,
e ,pl'Opõe-sc a elevar• tRtlS clneentcs

palo.
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ftESOLUr:,\o'UO 'CONSELHO )WNfCIPt\T. A QUE SE. REEEJIE;\J,.O '«<'ÉTO'».

~·. 3, .DE''i-922, E O PMUlCE~ SUPRA.

"

,,

· ·'

.. . "'
O Cônse!IIo ·;lfuniciJl!ll resolvo:
,. · .,·
_ . Art. L" Emquanto,, exist,irem docotlté~ das· diversas .. ca~
<leil'as da Escola Normal,· nomeados do colifornüdnde com as
dispo~icões dos arts: 71, 1.45 iJ' H!l dó deci·eto·:n~ 1.'059;··cte
1-í ·de. fevereiro. de ·191ti,:.que forem professol'es a(l,juutos ·'cffootivos do magistl!rio profissional municirpal, as vagas que _.
se rleroon, de professores cathedraticos das mesmas cadeiras,
na l'efe.rida- Escohr Normal, serão tirovidas, por .profllocüo. dos
l'I!SpectiYOS docentes, .em' ta os condições, ·obedecendo-se, entro
o~ docentes de :cada ·cadeira, a prdom de antiguidade contada
pelo tempo de servico· no magisterio municipal 'eí'fectivo .:
..U·L 2." Revogam-se as disposi~õcs em contrario. ·
Dístricto Fedez·al,.31· de ,ianei-ro de 1922. --..Aiiionio José·
.ria· Silva·.:Brandão, Prósidente; ·-:-Julio .Çesà~io .. de Jlello,··
1• _Se~re.tario. ~Antonio José, Tei::cei1·a, 2•.. scct•et,arjo.. ....,.'\' im:-·
·" .

1

r

, .

pr1m1r·,

,

r

,

:r .
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•

.; .

1

. '

~.

•

.,.: . '··

··~··

N•.,.if9.-.1922.
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·.
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A' resol~c.ão. do Conselho Municipal que · equlpnra.·ij)'arn •
iodos o.~ efl'eJtos oenoal'regado da· Limpeza Pública ,tFParti-·'•

culat• na fazenda de Guaratiha· (Sacao),. aos- administradores··
sancção, :
dada ha
pou~o _tcmp_n aquo!Ia funccíio fl que nenhuma l'n?.iio dr ordem
arlmmJstl'atl":a acons~lhn _tal equipnraoão. . . . · , , . . . , ,
.- Quapt.o a denomma(;uo, eümpro pondcra1; qtiea' rr.8olução .
1.uo, cog1tn do ·mudal-a, apenas manda oqu1parar a funccíio ..
JlO!' ol!a l't~prosen~arln; :\ de adm inist.rador de 2' classe, para
o efie1t.o do sorv!oo e para o effoito da romunoraQão .. Em.
l'OIIlQâO 30 Pl'i!UCJII'O, a t'QUiparação ,iá existe de facto, ~e~ .
rle 2• ~lasse ela mosma repartioão o Prefeito negou
f;Ob o :lundam~nlo de que essa rlenominaciío acl.ual foi

·-

· : ANNAiS DO SENADO

gundo oonsta da oertidão. passad~ a t•equerirnent~. do )nteressado e · por despacho do superintendente, ·e na . qual se lll.
"'que os misLéres e· funcclles do cargo do petictonario. silo.
idlmtfcas ás'·de administrador de. 2,'. classe',, ..,:H,a;: p~r~.~n~o,
almílartdade~ de funcções com.denommação e venc!meiJ.toe d.1f-.
ferentes; Ora, si os onus são .o~, mesmos,, nllo ,é .Jl,ISto que ·as.
vantagens tambem nllo o sejam. E, nesse c~so . a .r~jelcllo ~o •
véto ·n. 26, de 1922, constitue um act~ d.e mdisc.u,ttyel eqUIdade, .Pelo que ·a ·Commissão ,de ConstttUIQilo b ac~nselha,,,ao
Senado ..: · · . ,, '' . . ·. •, ..... ,.. . , ,,. · .:,,. '- .. .
s~Ia das·:donuliiséões, ·a de. agosto de 1922 • ..:..Bernardirw
Monteiro; Presidente.·-·
·'· Marcilio de· Lacerda, ·Relator; -:-·BZov·
de; Sou'l'· ,-· .Lop~s 'Gonçaltiea; ,visto haver similaridade .de
funccões pub!Jcas .. · · . · ·
·. ·
· ·· ..
q
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·'

•

·'

\

I~

,','••

•

··,;·

.

•

,

,

,

o 'encarregado

· Srs. Senàdóres -·

,, ' i::. •,. '•,

.. ·

. ,,

'i'

"

da fazenda. de· Guara'll seu
titulp .de nomeação, de accOrdo ·com a:· I (li chamada de 1 de
maio; para o cargo de. encarregàdo da·arrecadaollo;:'Nenhurna ·
~zão de ordem administrativa ou ·de' interesse. do serviço,
aconselha: equiparar esse . cargo ·ao de administrador . da 2'
classe da Superintendenoia. Haveria com isso .. augmento .de ..
vencimentos, quer dizer, augmento de despesa.
. · · ·
· ·O· Poder Executivo nada ·solicitou .a respeito, ao Legis-.
lativo, que, assim;: em face· da. Lei 01'1!'8nica, nllo. poderia votar ·
a, resolução. Fel-o,. deixando-a sem base constitucional c
pondo em risco, aléJP·. disso; .o ·interesse do erariQ., municipal,
que me çumpre ,defender.· ,. . . · ... . .. · ·..
•.
. . Por Jssq,, n(lgo s,a;nciç~o á referida .res~lucllo; ·sobre a qual.
o Senado dehberará como lhe pareoet• ma1s ,acertado. :.1• : · "
· Rio de -Janeiro, f8 de'Janeiro deA922 ... '- ·Carlos': Sam~

U.ba. beneficiado ·pela '.presente' resolução, teve, .ba. dias,
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JII!BOLUCÃO DO CON8ElAIO MUNICIPAL .A .QUE Bll: RIIIPDBM o
" :· .c · 'N ;' 26,· ;DE 19221 'E· O PARRCRR . SUPRA : ·' .. , , : , ·
! · •;. '·.
· ,_\ 1·1 ;;.:. >:: · ·. · .'-, ~- ;1 · 1 " ; ', ';• , -, ,
· • • \·
, ,
r,
·r.,: , "
1 ._ ;

•

,

O· Conselho'·Municipal resolve:

.·: .. . ··, .. · ......
Art. · '1.• 'Fico o· iict1l~r 'in1carregndo do' .:stii>erintenciencia
ôo ~~oo da Limpeza: :Publica ••e. Particular; :e :que 1dirige o
l!!ervieo e ·pessoal'-' desta · reparticllo . na O'<fazenda ·•· de· Guaratiba,
(do Soooo), para todos os effeitds equiparado aos ·.admlnfs.:. i'
~radores de 2' classe .da mesmà Superintendenoia.
. .. ·· ' ·
Art. 2.• Revogam-:se as' 'disposlcõe!i em contrario .
. •:•1Distrioto Federal,;f4 de: Janeiro de i922.-Antonio José
da $ilva Brtmdllo, Presidente~ _;;, lulio Cesario ele •MeUo i •.'
Se~r~tario. :-..4.ntonío. loré Tei~eira,•:2" ·Secretario; .;..... ·A' Ím··'
prJmir,,,
•. :.,.,t..
· · .,....
..,
·

.. ... ... ', .. ' ·.. : '.'·:iii' ''i:Jf):...., 'i!i22.
,1·

''I',

1·'·',;(1~1·;~.

,.,

,,.•)

·•:1·

. .o conselho, approv~u:e enviou ;(sariocão à::resoiÜ.oão que ·
equ1pa~n OR ventnme~to~ ~().,desenhista ,(la· Dh:éotoria. do. Pa..:
f.rlm,omo, nos dos.,,Prunelros .oftlclaes ~a Prefeitura .. o· Pra~

f'!lto .hPorém, .não concordando com ess.a medida legis}ativa, p,- ;

1 e ,v,Uo, .all~ando ·que, os ~esenb1stas .de .Primelra classe
ilvZ.
·' .
,. '.'
.....
'

.,

'

·'

\

~ J ·Directoria· de Obras, a que, ha pouco tempo, ·tinha sido
eQuiparado ·o da Inspectoria de Mattas e Jardins, ganhavam
7·:200t, •e, por conseguinte, não ·havia.rilzão .pal'a que o seu coilega beneficia ·Jo pela ;•eMltt~iio, pns~axse dessa quantia a .perceber 8 :000$00'}. .
. ·
,
·. •.
··
. · .'·Está, ·todavia,· provado .par informações prestadas pelo
~Jroprio Rr. ·Pr,efeito a esta Commisslio, que 'houve engllino nas
- rnzÕies do veto, isf.o é, que os desenhistas de· pl'limeit'a classe da
Directoria. do· Obras, de· accôrdo, com o· decreto o. 2, 550, ·de
i 92:1, e o da Inspectoria de Mattas, segundo o decreto n. ·2.58(),
de Hl22, t.eem 8:000$ annuaes e nlio 7:200$000.
·
'
.. · · · Ora., si: •assim é, não vemos motivos .pára ·que o da Dire'- ·
ctoría do Patrlmonio' não seJa equiparado áquelles, desde que
· ·ha ·sim ilarirlado 'dn func~:õcs. E por isso a Com missão de Consl.ituil)ão é de parecer que se.in rejeitado· o veto n. &o: de

i922.
'
.
..
.
··' · ·Sala das Conimisslles; 3 de agosto de i922 .. -· Bemt!l'-

'diifo' Monteiro, Prfisident'r: "--' ltlarcilio Lar.erda. Relato,>'Lnpes Gonçal1Jes, .porque não ha:razlio .que justifique a desiS'llal,dadc· orçame.nf.aria. antro os •desenllisf.ns da Dir,ect.orin de
Obra;~ e o dn. Directoria.do Patrimonio. sendo principio constitncin.nal n 1la iuwtldarle pemnte · n lei..
·
·
RAZÕES DO VÉTO .

(

Sr~. Senadores - O·des~nhÚ;ta da DirecLoria do Patri:monio•...a: ..que se re:fr.re ;a., presente .. resolução ,percebe o que
. percebem os desenhistas r.le i'. classe da Directoria de Obras,
Ainda :agoi:a acabo, de.. sanooiGnnr nma r!lsOht~ão que. manda
.eqiii,parar,. muito ,iusti\UÍenlc, aos. vcnciment.os. destes ul'timos,
os. do ..uJl!. de.s13nbista da)n.~poctoria, de Mattas...
·. ·. :..
, , . A'qu~Jies funccionBt'ios dr. Obra-s gan1ham .7:200$ annualment.o e n que pretende fnzer· cstti resolução é elevar os vencimentos do desenhista do Patrimonio a 8:000$ annuaes.
. . .Nada justif.icl\. esse. a~~mento votado, nlflá:S . sem sol'icita- .
()i'io 'do Prefeit.o,. coino .o, exigp t,axati.vamente a Lei· 0r8'1lnlca.
· · · Oi:>ponho. por lllitls .razões, que o Senado. ,apl'eoiará, o meu
1-'~~o: á,,r~ferid.a . rcsoluoão ...... , ·....·· . , . .
....
, ... •
.0.:. ,Rio
de.Janeiro, 14 de·jooeiro:cfe. f922. ,.--Carlos· Sampaio.
•
. .. ,
. ' .• ' '
·.l i·· '>·
. ,.· .
.
'
. . .
nESOLUÇ.ii'O DO CONSELHO MUNIClP \1. A QÚI!' SE Rli:FERRM: o YÉ'I'O
. •· :·. · · .., '... " 'N.• ' 40, DE' '1922, 'E' O PA!l'F.CER SUPRA: ·

O Conselho Aftrnicipnl resolve: ..

,.

.· .

. .. ·

'

.

\ .Art..' t.• F.icain. equlparádos: perà todos os elfeitos, os
· ~'encimentos do desenhista. da Directoria. do Jlatrimonio nos

dos ·Tlrimeiros ç.ffioiaes da Prefeitúra, fitlllndo o Prefeltô aulor·iznclo a n:llrir o l'espectivo credito. .
· · ·: Art/2.<>,Revogam-seas•disposiç6es em contrário'. · ·.
• !. Distriilt.o,' Federal, cm i3 de Janeiro de 1922.: .:....·Antonio
J'n$6 da SiliJn 'TlrnndáO, Presidente. -·Julio .Casario de MeUo.
1• .Secretario. - Antonio· Jose Te'i:r:Cira;· '!! Soorétario. - A
·Jmpr1m1r.
.
·
N. 121 ....:..., :1922
··•· 0~ fllTICCibúa~i.OS ,mun(aipli<CS. 'sô ''p~dem. Ob~er .a~osentado
!Í!l median{ü n's' cotidiçõe-s 'estabefecidas na lei respectlVB, que
•

•
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.Hubnt•tliuu r!Sêe favur. á verificacií.o dtJ inval irlez· da•qtwlles ~que
eonl:riJ'n.nl mais dr• <!ex nnnos ide serviço ,munici·paJ'· J~emunc
ra<lo, .caso t.!ll1 qur o. J'unccionario · se lliP.ORCn1.arít ·com 1,1J1Ilto~
Lrigesimos ele · .~eus "enoimentos ·:quanto~ Jnrorn os annos .. de
servi~o .li'qu ido at}lu·ado.
.
.' ·
O Conse·Jho Muninipal \·otando · a l'flsoluçãü quo ·manda
a posentm· eom Iodos os vr~ncimentos a oscript.ural'ia~almoxa- ·
J•il't• ria :l~;;eoht Pn>~~lo rir• F1~mltin, D. luta Gou.laJ•I., o..frz .. em
termos que Justificam. o veto dn· .p.refeitn, não: sómonle pelng
razties, qttt! o .J'unrla.nwnl.rtlll. · oonio ·la.mllr.m .porqtJe,. del,eJ:mi.:.
nando a resolução que· o favor seja. concedido '«nhservadas as
t!Xigencias .da lei ·reguladora ·da. ··~spccie». não Jll.~dia t.al,ft.wor
aprovc.Hal' ii. !JnncJ'icinda,. ·I!U,io . J,ernpo de ,~Cl.'\'J(iO al.l.in.ge. a
p:onco .•mais rln mnlaril; logalmcnlr. ex.ig·irla .mu~a. a aposr.ntadoJ•ift.:íloH t'tmcr.ip-nario~ B11ll1icípaes .. : · ·•.· · ·: .
·..
Assilll, (• a Cnrnrnissãn nr tPUl'IJC'PI' .(jllt:': ;;·o,ia appromdo. o
·o eto do Prefeit.o ú resolucüo q:ue manda aposon lar·· com .·.Lodos

aé vencimentos a. c.$cr'iJ:itrJraria-almoxal'ifc .'da :Escoln.
~ional

Prdfi.~-.

"Panlr! ;<lc Fronl.in», ]),,H H-a Go•ulnrl ... .··: '"' .- ... ·.
. :"
; · Sa·ln tias ·r.onnuis~\>e.~. fi de agosto tle 1922 .. ·-·.
· ·Jkrllard:ino·
Jllontei1'o, Pr·eBidente; -· Blou . d(' · Sr~·lf.za,• · Rehiln1·: -·· Dopd.~
.1/m•rilio

GO'I!(:fll'l.•cs. ' -

dt: T.ttCI!1'dll.
. .'.'<·.;,.

· · ·· '•

:.

' ,. ;. '·. ,.','

11.\ZOES Jll.l n:Tu
I;

, ,:

• Sr8. Sena\lores-·· ·Pela ·lei que t'l)gula ·a a}JOsénLal)ão dos
rnncr:.ionarios muni·olpáes. •só póderão ·Gbter ..essc fav·Oi' a(Jl1elIL'S que. ,i:í r•.ontando mai~ dr der. u.nnn<rlr sdi'\·i1,;o ;mnnici'p~l
r·t•mLmcJ•aclo; forem' .inlga.clos invaTiclo~: Nessa •l!y![IOt:hc'se;: o..
fnnecionnrio se aposentnvá':'com ·. lant.as ·l.ríge:~·imtis .Pi:irtl)s' ilo
.~orH vrineimc•nfM qua·ntns· frwr•m n~ fllnnos •f!·e •sortien' 'liquido
apurado.·
·
'
·
· ·.·r. " · · ·, .,
Orn·. n j·,rdcn re r·t;solução'. au[Ol'ixa a c'oJicP.d~r· ·d aoo'sijnf.ii:..
dor ia,· cor11 ·todos 'os· 'tJerwinu:ntos, ·ü escJ'i,pt,ura·r:íti-alrnO,arifo ·
>I~ Jtscola Paulo dP. !F'I'onfin, D:.: Rila Gnnlat>t. qúd cnnlh iiiienás
cmco nnnos· o pouco de scrvico,
·
' " ... · · :•: 1 • .
Bast.a. osso enunciado 1iara de91onslrar qüão absurdo' seriá
san~cionar .n riJfcrida resolu~ão,. >qun 'ccinsegnintrmr.nt.'c' :véto,
onnnndo-a• ao estudo
do ·.sQnado
Ferlernl.
·.· ··
~,
<, ", ,
Rto de .raneiro. Hi:ile ;Janeiro de,! !l:~2. ~ ;Ca.tlo~ S•unjwr:io .,
.
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nr~sor.uç.\o fiO GONSBT;Ho. MUNÚJJP,Ú. :~ QUE 'SE AiiW"m1li~i' o ~·VIh'o :.>
' ' . N. H', DE 1922, E o· PAI1EQÉI\·SÚ,?!\Á: . ·' · .
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,_.··
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•
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,
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.

'•.1.~ ••:\;-;,~."'

,
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O Crmsolho IMunicipa!TI)Rolve: ., · ·.~:~.:·:·,, ·
· ·.: .
Art. ·J." .Fjca o .~rcfeit.o autorizado niiJoncoclor aposcnf.ação, eom l.odo~ os vrincimr.ntos, <Í n;;cri ptlit'aria..:almoxnrife. 1la
l~scola Paui.o fie Frontiri. D; IlHa ~(;lloul~r't.,' ób~orva!las a~ cxigor.ncias ria Ir i ..regulâclora da o's.r,ccii>;, . • ·:' · . , · . , .. · ,
.
Art.. 2." .Revogam-se as 'dispOsiçõos r:m conl.rarin.
·.
Districto Federal. H·.de Jnnoh·o de 102~; - :4/Ítonio Jó.~~
da Sil110 B1•andão, Prcsiclen~. -JltNo ()e:.a'·1•.io rlfi MeUo, :1." Sccràtnz·io'. ·-·Antonio .lôsé · Te-lxetra, !!" Secretln•io. ,;_·A' imprimir. ' ·
·
· · '
·
· ·· · · ·
•
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'
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·::' ."'!''
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•• ·.

-

'.'

.:

'

.

.·

A· C::onúni:!~U\l,;~ie .. Con~liLuicão,. .cohenmtt! com os moliw~
anteriot·cs, !'fJlativos a equipat·~õcs de
.vencimentos, acouselhn '·' Senaclo a rejeitar u vtito do ·Prefeito
á., t:e~olu~üo quiJ ma~da equ ipàt'ai:, pa1·a todos os effcit.os, os
vencune.ntús dt)s medtco~ dos institutos ,[H"ofissionaes João AlJ'rcdl) e Orsina da l!'onsecu aos venciincntos dos medicos. do
.Instituto I•'en·eir·a YianiHt c As)'lo. S. ]'rancisco de Asais.
'l'ratantlo-se de ftmt:cionarios cu,jos sct•vicos profissionacs
1n·eslados uo~ rel'cddos · esl.abelecimentos t•cclamaro a mesma
competeneia e: assiduidade..1•aziío: nã<;> h a .para a desigualdade
?e~ ve~cimerlf.os :qul! .IJeúel'itlia a uns :ém detrimento dos outros,
·mJustrçn· t].una ·resolucão·visn r•eparar e ao Senado cumpre
mantm·;•.conw·: LtHn •sido ~ua norma ·inval'iavel· em cas·os · iden~
'

I

•.

•expo~l.nH Clll. pareeet'I.'S

."ticos.: ... :.·
·.. '' ., .... ·
·
· ·
'
. . S~la da/ c:rlllJlli'i~sijc,;, ~· de ago~t~ de, 1922 : .. Br:rnw•d:i:I;O
.Jilontcu·r~. Prt:s:dent•!. - Eloy de Sou::a, .·Relator; -, Lope.~
Gonçalw~.,. -. M01·cilio.de Lacerda.
·
·
: ·' ,,
.; :'
. ·...

.·

!UzÔÍ;:s 1)0

.

« VÉ'fO »

Ao Srmadu · l<ri(lerâl:
Sr:;. SonatlorrJ8 - ~ão t.erido' o l>odet· ExecúÜvo solicitacll)
ao ConseHw :\lunici,pal .. cor.no o oxigc a Lei !Orgnn.ica, a cle·Ynciio',de vrmcimrml.os ·concedida pela pt·cs~>nte •resolu.aão; sou
compeli ido .·a· vetai-a, :po1•quc lhe falta,. assím. o· fundan\ento
legal. · . · <
·· ·
·.
··
· ·
·
·
. · :O• Srmado · t•esolvL~r·ii, entl'r:tanlo, rt • r·espeit.o. c.omo lhe ,parecer mais conveniente.
r·
. !Rio
.Turú:iro. 2n ii rlr•zembl'O de I\121.- C;n·los.~ariLJlaio.
',''

; •

•'
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, I
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CO~REL:HCÍ ~lliNlC!PAJ•.~\ QUi~ f:ll' l\llFEI\fl"r: O
· · · · · ·· ' · ··· 'N. ~2; OI'' 192:1. ·J\ o 'r.wmc1m s!JPl~\ · ' ·

JtESOI.UÓÃO m)·

( VÍ:'l'O ~
.,i i •

iO Cou~elho llflinieii!Jalrosolvc:
. , Art. t:·. Ficam equiparados, para todos os effeitos, os venoÍrrientp~ do;;, inec!icos . rJ.os institufos. proi'issionatis .To~o Al:kodo e. Or~ina qa. Fonseca:- aos .vencunentos dos med1cos do
Jt1stitul.o 1liP,t:rêira :Vianna e. Asylri. S. Francisco. dr: Assis, de. vendo· o: ]l,r·r.l'oith abri r o ererlitn nccr.ssar io par· a o cumprimento
<las disposieiíPS rla presenl.r. lei.
..
,, ..
.. . :\1•1... 2." nevogam-se as, dis,t1osi~ões .cm rlOlllrar,io
. :Úi~briclo Fód(it•al. 28 (ie cleznmbro de 1921.. -· Antonio José
(la'· SUl! a.· B·t;muliio, Pr()sidento. - Julio Ce:a1•ú) 'tlw JliJI.lo, .1" SeCl'Ol.tu•io: '- .4 ntonio .rem!· Tehr.eir·u, 2" Secretario: -' .\'' •ilir,i

rú'im'ir.· .

..:.

I

. .

.

..!\' ..': '[23 -

_.

;

•

Hl22
"
i
•
;\ ·Colni11issãiJ r! e Constituiciio 1; rÚ!. JHU'ccer qüé ·soj·a. ap~
:rn·ovadon wilo dn l't·ci'eil.o ;i r·esoluuão tio Co,nsclho.·.l\{\l'nioipal.
conc<Jclendll nrn anno· ele liccn'ça, com t.odos .os vencimentos. ao
2" -offic,ial rlo· Departamento .:\'funicipal rte·,Assist~ncia !Publica,

'Antonio .Tosé Ribeiro

J~mior.

·

.

··'

·:·.

'··

Trata~se de materin a l'espeito da qual està Côinmislllcl
se tem pronunciado em pareceres anteriOres. todos elles
approvad!IS pelo Senado, o que dispensa :ainda desta' vez ex·
planaolio mais· demorada tio ·nssumpto~ '' ·· "' · · -• '" ··.
' Sala das Commíssões, 3' do agQiltá ele 192!! >' :.,...:: Bei'ria)dino
Monteiro, Presidente.''.:.:..._ Elo1J de Souza; relator .. ::..:. Lope$
Gon(:a!ves.-· M_qrci.lfo cl(L'ácàda. · , '· .:.· ·, ., ,. ·
'
. .
. ' .... : . ffi\ZÕES DO/ «VÉTO. ·.
' . , ' , ' ,. '
jú.

!

;,. ,.,

.•

'

•• .r.

' l ..

J

•

:

',;,··

•

Srs.- Senadores -.Outro' caso· ·de ·licença por um anno
aom todos,'os·· vencimento8 me• ,Jeva. .a usar .• da. faculdade :do
'IJtto .. A. presenl.e. -resolução, :-autorizando,· 11 conceder.· um· anno
de licença,. com todos os •vencimentos,í:ao: ,2• official· da' As~ is,.
tencia, Antonio José Ribeiro. Junior,: .está. no· .numero daquella~
que cón_correm_ ara increm_. cnf.a_r o abuso em _c. onseq.u_ eneia
do. qual é. elevadíssima a. verba ,com os inacti,vos. .
,. "'Nilo lhe })osso, pol' isso, ;dar· sancollâ ó antes il erivio,· v;é..
tada,· ao Senado· FederaL : ,.,. - . . .
' ·'· ... ". · ".. "~.
Rio de Janeiro, 7 de janeiro. de 1923:; · ~ 'i:arlos sa'm'Pâió:l
P_

RESOLUÇ.:\o Do coNSELHo' 1vtúN'Ú:iiE'.\t' ~~ QUE. sE· REFERE o· «VÉTo, ·
.
N_: 54, DE 1922, E O P.W;CER .~UPI\A ...
O Conselho
Municipal
.resolve:
,·-o·
'.''J
'
'
,'
'
'
'•, .
., Al'Ln:1•,, Fica•·o Preteito autorizado- a coneeder ·un1 anno
àe. liconca; com todos ·os vencimentos, ai} 2~ •offioial, do Depar...
taml!lito' Mu_ nicipal de Asist!lncia Publica · Antonio José Ri·
beirb Junior, para. tratar de .sua saude. onde lhe convier, obser;.. ·
vado, po11ém, o disposto no art. .li• do ·dem·eto.m 2;.294, de
30 de agosto de 1920.
·
· , . · . · .. . .
. Art. 2•. Revogam.se as disposições cm contrario.
· • Districto .Federal, 5 de .iàneiro de Ü122. ...:.. AntoniO José
da .Silva JJranq;Jo, ·Presidente, - ltllio Cesa1•io dr: .Mcllo,
1. • Secretario. - Anto1iio .José Teiitcira, 2• Secretario.:: -· A
jmprimii·.
··
I

N. 124-. 1922

. ' ·,

''l

'

'

'

•'.

-

.

' '·.'

'.

' .

'

.·

· · A· aposentadoria, e,onforme o art.. 75 da. Constituição, só

podara·· ser concedida por invalidez no sei·viço publico. .
· · 'Esse principio foi respeitado pelil!iii municipal ii. 1:851,
de 23 .de· outubro cd 1817 e' a sua 'applicaçüo pessoal depende
de"l•equerimento do ·interessado' 011 i:l'o funccionario quo se
considera invalido. · . ·
··
''' ''' · · ,_. ,,... ,, · ' ·
Nio ba, ·pOis,. necessidade de um estatuttó ·l&ngula1· determinando,,& :execução• de. um p1·eceito fnndai:n.imtnl, a determinada pesl!oa, .. cânlo,;.'no caso da. resohrcão,:ou.' autorizando o
executiyo, a . ,ooQsa8Tar .. um .direito ·..ciuo,,;:po,r . ser individuar,
não de1:ta de expressar uma verdadeira modHia do ordem .pu,1

blioa.
·
·
' ' '
. Requct•cúdo a sua aposcntauorià, Lem .o funccionario que

subm~tte~7'se, tis formalidades les:aes, col•rondo todo proces.
sado, respectiVO, perante a autoridade· administrativa~
'' Ne~:~Las
condi'cões
.devo. 'ser.
approvado
o véto~
· .· ·-. . ,
,
''.
,, '.
..
.. . '
.
. .
.
.
! ,,
. ', :.Sala das ,ICommi~E~ões, em .a: ·de a.gosto.da.;f922., ...,.. Bcl'nátdino Monteiro, Presidente. - Lopes· G'onçalVe$, Relator.;
...- Eltrv de· Souza. - Marcl'lio de Lacerda;
-~I;

\

no.

R.I~ÕES

Ao

cVKTO>

~ellado .Fedem!.

·"

' .· ',Srs:. Senadores. - A npo~cnl.aflnría,. se:ndo o. pi•emjo de
t.rbaalhos ao fim de certo · numero de annos de servicos,. e
tambem, em casos· e:rcepcíonaes, ··o. ·beneficio ào funccionar,io
que a m'olest.ia invalidou a meio .de sya ~ida publica .. : .
·.
.No primeiro caso a sua concessao .está regulada na le1 :1
- attingido pelo funccional'io um determinado tempo de Mrvico e verificadas outras condições, a· aposentadoria• deixa de
ser u mfavor para tornar-se o reconhecimento ria um. direito.,
iNa ·segunda .hypothcse ó imprc~cindive1 1 .ante.~ tie ma i~ nada,
que ,se, verifique .a ,invalidzez aclquit•lda ao .sllrvico offoot.ivo.,
,. , . Ora. não .. so. enquadra én nenhuma· d etaes · hypotheses o
caso. do .photographo. João ·Montenegro Cordeiro .em beneficio
do qual não posso, pis, sallocionar ·a presente resoluc!io. · '
' . Enio-a; assim,' vétada; ao ·S(mado: Federal, que re~olveNJ
a. respeito ·como i melhor lhe· :parecer; .' . . ' . : ,. .· ....
Rio de'J~nciro, 12 de jànoiro 'cte 1922.'-··Carlos Sampaio~

/

'
l
~;-::: ..:.:~' ".'·
' ·... · ···_t..
,;
.·.·..
J~
-~
. nESOLtrÇAO DO CONSELl'IO MUNICIPAT. A QUE' SE REFEREM :o «VJ!T~
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·
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'
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'
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•

'

• ·,
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'
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•

'

!
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' ·. O, Conselho'' Municipal resolve: ..:

'

··

'

· · · ·

. ~·

.
'
' .
.. · .~rt .. i•. Fica o Prefeito auf,orizado a conceder aposeritaoão, com as vantagens· do § 2" do arof; · 1• dó' 'deci•eto legislatiw,
n,. J.,85i,~de 2S de <Jutubro de 1917,, no photographo da 5" Subdirectoria (Oartâ Cadastral), da Directoria Geral de Obras e
Viiae;lí( ífu P~efeitura, . 'Joll.ó \Mont.enegro · ordeiro, provada,
~Jo~àe~r~ :i~v~lidez,' nos :termo~ de~s~. mest~o. ar.tigo ·. d?,. cl~ . ·
Art. ~·. R.evogam.:.se as disposi~;ões em contrario. ·
.· .· . · '·DiàtricL<> 'Federal,' 1fr de janoito de 1922. -- Anto11io José
da Silv4'Brandlio; Pl'esidêritc. - 'Jt.ilio.Osorio de Mcllo, t• seoretãrio ;• -·'· AntoniO ·Jos&' Tci:teir~ ·2•: Secretario. ·'-'A Imprimir..
· · · · . ·;
' ' ' - .. .

' . '''.

, ' ' ', ', ~ ~ • i . ' '

' . . ' .'

'.'

..

.' .

' '

'

' '

.' ' ' .

.· 'N. . 1it!S -.. .:19Z2

· · 'Í'~n(thda. p'roceden6ia

'

·•JP.t~

resolu~ãn

q'ur co;tsid1•ra
prov~ no carqo :de. 2~ e~cfiplurario o ?". da Direatoria (teral
de Fazenda, Dommgos, Corr~a de S'á. .• . . .. · ·.
. · ·
. E tem toda' procedericla, porq'ue se bnseiH:tó art. 27, § s•,
da ConsplidaQiio 5. i60,. de 8 de marco de J904. . .
, . ,· .
• Com. efEuto, ·a promoc4o ou· aocess·o. aos cargos pubhoos
é uma nomeação por 1nifreéimanto ! tio .. por·. atJ-tiuu(dade., • '
· · Ora, só lem compelencia para nomear, exceptuando Junccionarios das Secretarias da. Legislatura· ·o· do ··Poder 'Judi~
oiario, o orgão executivo ou de administração. · Lqgo, a' Reso~
Jucão vétada representa .flagrante violacão de um principio
· de ordem publica; .consagrado· no art; 48, n .. 5; da -constituição,
uma· verdadeira invasllo ·de attribuição. · <· · · ·'
· '· Nestas condições, o véto deve .ser approvado. .
,·
· :&la 'da.S Commissões, ·em. 3 de agostO de 1922; ..:.:. Ber~
r1ardino Monteiro, ··Presidente. -·Lopes Gonçalves, relator,,
,...... Elov de Sousà. ·- Marcllío de ·Lacerda, ·. . ·
o'

l;ir·

':

..

'•

,,'I'

·.',1

Srs. Senadores - :A presente resolução importa em UJ'!la
.Prom•)!;iio ou nomcacão, o a faculdade do ·nrJmeai·, suspende!,
Jicenc.ial' ou demitth· os funccionario~ não electivos do. 1\lum~
cipio, cxccptuado's os da Secretaria do Conselho, é privativa
do PJ•efcit.o, t!:C~'I!'i ·do art.. 27, ·~ 6' ao decreto ·n. 5.160, de 8
.de março' de i 9iH, que consolidou as lois federaes sob.z•e a ~r·ganização munü:ipal elo Disl.l•icto I•'edcral,
·
Dis.põe o tlisposÚivo citado i ·
«Art. ' 27 - ·Ao Pr•efeito compele:
§, (i.' :Nomeiú·, suspendilJ•, licenciar OÜ rJoÍuiltiJ.• 08 ÍU!l·
.cciona,rios. JlãO ciecLivos do Illunicipio1 oxceptu~dos. os da. Se·
crelarJU· do .. Conselho, IJ. olJservada~ as gat•antias que forNn
défh}iclas 'em lei.'~
· .. . . · , · .. ·. . · . ·
·A disposição do ·clecrcio legislativo .municipa( n..·2. 38~,.
de J. de janeiro deste anno, .que an torizou a baixar novp regu. lamento para á Directoria Geral da Fazenda, proscreveu:
· · cArt. .i04. .l!'ica o Prefeito autorizado a baixar novo re·8U!amnnlo d)nra a Directoria Geral da Fazenda,. te~do .em
vista r:s necessidades ·..do•. servico ,que presentemente incumbe
á 'mesma dii:ectoria realizar, 01'(Jfln'iianilo a amPliando os quar/1'08 do 1'espeel'ivo pessoal, .para o que P.odçrá 11hrit· o~ necessarios cred i los,. respeita.iid~ os cli.reit.os adQit·iridos e sem prll;jliiz.à. da .remnnernçãq qae aétuahnonte. re.cebem os fuilccio .
narws.,
. · '.. '; ' . . ' ·:·:·:.I.
. · ' . ·'.·
·
. ·' .'. . ._. . '
. . ,,
·, ·'.'
·' "
~ara que. fosse .. estrictamente .observadó, ·.o dispositivo
cit.ado, a administracã()\ .relativamente· ás promoções ou. no.mcações, .o cm: respeito aos. direitos adqúi!'idos, cingiu-se· ao
cumprimento das disposições do decreto n. :L. 375, . de 30 de
abril dtd912,. cujos termos
são os... seguintes:.·.·
.
. ' ... · .· · · ..' .'. . · '
.. 41ArL. . i." As promoç·ões .. dos . funccioun~ios .' municipaes.
.cxcept.uados os .da. Secretaria do. Conselho, que,/ iia fórma. da
Lei Organica do i])iistricto; se roglihún por lei' especial', ;, :.:: se~
•âo foítas do seguinte modo:
·
·
·· ·
· lll· ·. ' \ ·'
a) um teroo por antiguidade; .· .
b) dous terços por merecimento.
.
,.·. .· _?aragrapho •unico.... E:tç_eptuam-se da. ,regra acima ,as pl'Omocoe~. ;para· chefe 'de se~çao ou parl(car~os· a este sup~rior,
as quaes, devendo recah1r em funcc1onarJOs ·.. de· ... :ca!Jjego~ta
Immerl~atRfllente
,jnferior, ~calirzar-so-hão ·sempre .por . merecii
.. : , . . . . . · . · ,. . . ..,· ,. :. .. ".
· ·
ln ent >. ·
·.. . Art. 2.• Gonátituit.:ã~ ba,se para as .Pl'olilocões· por merc .
Cimento, da qual será. JUIZ o .Prefeito::.~;'..::- · · . ·.
·
r. a habilitaclo;. · · · ::: :•:r': ·.. · ., . :,
,IJ, a· aSSÍdUid8d8j ·, ·
.. ;:, 1 ,
.. ::.c·'
.. . IIJ, ó zelo;, · .. ··· .
. . ..
"
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'
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'
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1.

, . IV, a 'boa .oonduota. · ·
· · · .. · '·
. · .Art.> 3:• A anÜSuida.del
•as pz·om~cÕes po~· ~ste cr· i~
terJ J, .sc1'á de ·classe, isto· é,· será· contada ·pelo tempo ~e 'etll!otivo sci'Vi\lO que oi :funccionario possuir .na· categoria. om que
.effectivlll.nent~ .~stivé.r,. na data da prom~olio,. sendo qu·e, em
~~so ~~~ IE,'llaltlad~ quanto.. a os~e ,te~po;;: terão preferenola:
. i•, os que .revelarem maior·. mez•eoimento; .. aferido

para

este pela

fúJ•Jl'Ja

ost.abelecida uo arL. 2";
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2•, QS que tiverem :prestado· maior somma de servioos
publicos, embora .alheios ao Districto Federai·
•·.·;·.s•; os ~mais velhos. ,em idade-: oi!Vil. . . .' , . . . .
, Decreta~a :a.. :reforma,.· e.. por forca .da. autorizacã() !egislat~va., aropllando o quadro do pessoal da Directoria de que se
trata, fo1 elevado o numero de segundos escripturarioa .'- que,
sendo de · 20: pas~ou a ser , di} 40. Por.. c.onsequencia -. 20
Jogares a .pree~c.!ler. nessa classe, tendo .s1do af!'crescido esse
numero d!l ,:If1als .sete logares, por effe1to, da pr.omoo~ de
alguns·,(uncmonarws .dessa mesm~ ... classe. a·.1• --escripturariO. ,..... · , · . , .. , . .
. .. . .
·
·
•· •)•Nestas condíções,· observando-se ·~ :disp'osto . no art. 2•,
Iettras ..a e ~ b; .PQ,· decreto~~ .. i. 375,. c1~adg, .cumpria .destacar .
um terco J?ara ser .PromovJao. por antl!,'U.I;dade· e dous teroos.
por .merecimento, 1sto . é, . sertam · promovldos nQive · terceiros
escripttirarios .pfllO criterio da antiguidade' e '18 pcir mereci•
ril~n~ol· ma~ ~.eildo 11ecessario aproyeitar 'na cat~g~ria .de 2•
e~or1p..ur!lr.IO, attenta · a . equ 1Valenc1a·. de. ·, venCimentos, um/
f1soa ·de llttoral, :cargo · que fõra · extmcto0, o numero de. va~
, gas ficou reduzido .a 26.
·
.
. :. . · "· . ·:
:: · , Desse .modo .foram promovidos, por antiguidade de :.classe, .
oito:. terce.iros :.escripturarios, .;.cujas .11omeaeões alcançavam de
:t5•.de maw d(l ,1907: a 24. de outubrq de. 1911, taes. foram"os .
. aotuaes.: segundos ·J.osé Serpa .Monteiro Junior, ·Horaeio Vi-·
riato· de· Freitas, João Manoel de Andrade, ..Augusto · Cesar
Fernandes Dias, Caridiilo Mamno Damasio Filbo, Alberto Ra. boeira, Augusto de Andrada Cavalcanti e José' Maria .da 'Costa..
e,..por ·merecimento, 15 ,terce.iros escripturarios .da alludida·
directoria. . ' · . . . ,: .. . . · . · . , . •·· . . ·
; O a·: es~ript\ltar;io .Do1pingos :Co.frê~ .·de Sá, não. ·podendo
ser pri>movtdo .pelo :or1teri0 de .ant1gu1dade · na classe, visto·
·a suO: nomeação· daLar de. 28 .de maio de i9i4; estando, aliás'
collocado.no. dec'imo, segundo .logar' do·quadro: respectirvo, nu-·
mero àeiina ··do terQ'o, ;.....; que era 9 ...;.. só teria a s'eti favor o
ariterio ,do merecimento; do qual'é juiz o Prefeito, nO: ·Iettra
e%Press~ do dispoaiLiv:o já~citado. ·· . · .· ... · . ·
.• .· : . · · · ·
· · A. sua exclusão. 'da proposta ,apresentada ao director ge1'81 dá Fazenda Jlelo sub-director de Rendas, a quem· estava·
e ainda se· acha.' subordinado o referido funccionario, e os es~
olareciment<is .prestados •pelo ·ref~rido .sub:..director, nãci au-.
torizavarri a administração -superior, ·a. mandar .lavrar a no-·.
meaçlio pelo oriterio do merecimento.
. · , ·
Nlto tendo os demais terceiros •escripturarios da directoria dous .annos de efiootividade na classe. pois as .suas nomeacões.'-datam,· .as' mais antigas, d,e 12 de· Janeircf de 192(},,
a. a1:1ministraoãp não · pou4e apFovmtal-,o~. ' com pro~ooão; e.
s~n-do àmovive1s os· f.u.nccwnar1os mumc1paes, respe1taaas .as·
·1 respectivas· categorias, 'transferiu de· outras repartições, · em ·
igualdade de condições, ·os·. segundos officiaes l.indolpho Ni-'
.f!rO; Antenor Guimarães o• Dyonisio Maoiel do Nascimento, e,
com promoção o: amanuense Laura Çe Vasco!!ceUos pujas vencimentos erain 1guaes aos de: ·terce1ros escripturariOB. ·
· 'A .excepção· do segundo official Maoiel do Nascimento, os
dem~is já estavam addidos !\ ~ireci.oria, iPOr oonvenieiJ.Qia do
serv1co e prestando bons serviços..
_ .
'?""- · ·· ·
·Nego,' por 'esses CX{lostol:: motivos, san.ccao á. r~fer1da r&solüolío, e emio-a. ao Sen!ldo ·que a. .respe1to dec1d1rá com as ·
suas luzes.
·
· Rio de Janeiro: 31 'de ·dezembro de 192'1. ..:..., Carlos Sam ..
J!Cii~,
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O Conselho Municipal reaolve:
·. ,
•.
, .
. Art. t;•. ~tila 'oon~iderailo, pa,ra todos os ertêitos, pro'Yt.:
qo no c11rs.o .de. ~· ~ e~criptuJ·a,rla da' Plrectorlo. Geral áe fa:zenda Municipal; a·:s• ~ escr!pt~rario ·dess~ ·D1rector1~, Domingos Corrêa de Sá, nllo aproveitado, eo,mo devera ter 'sido;, em·1
um do~ vinte .Jogares creados em v1rtu~e .. do. decreto.o:re•
cutivo.n. L5B~~. de 22. de ju!ho,de i92t asse~zyrados ao·rr~es
mo. ·'da .d11to. tJe!1~a. ·decreto;· ·~ot.los os direito~ adquirido~: em.
v!r[\ide 'de IIli.. ·· .";,., ' ' · ·. ··.·. ·: . '':', .··· . : '··
.
,·•· Art. z;~ 1\'Qvogam~Be.', os·· dle~osiç~eq. em .contr~rlo.~·: · . " •
. Districtci,.Federiil; 28 de .'dezembro d11 .1021.··~ A~tqn~~·
Jos4 da ;Silvrt·B!VJ,ndão. P~eiil<l.en~e ....... Juho !Cesqr d11 M,11~,.
i•• Secretario .. ·,....... An,an•CI:Jo~lf· Tfá.fe~a, ..2• . 8Go~etar1o., ... ,
.. A' imprimir. ·
· ··
'::··: ·P· · h';.. ·• ·. · • :·' · · ·:..
. '' 'Sêrl~. cdíi1~. dadas· à• .expl,lcaç6e! · d~ .. ·Prefeito :em' seu
tr4to, ·que eU e; de.accôrdo ,()Qm, o ·Conselho, ·oonoedeese :ao: Club
dos FúnccioQari!lLP.ubllcos Civis .uma farxa de terreno; oon..
qujstada ao marro' do'.Co.stello;. parn 'Qonstr~:~ocllo ·da $éde dena.:
.sociedade; porquanto \o.da super!ic!e desmo!\tada. e santa· ao
mar:. tóra dada: em ,garantia ao cont~act.o· ,p,ra· arrazamento .·
dea$e.morro:•... · ·. ·.·.··· · · ... ': · ·::··· ·· ·:.:,.··: .·: ···
. Se é verdade· que' a Assi:lo!acllo Brasileirt: dá Impr~nsa:
clltiv.era . um l.racto .de .. terrll neSSíl parte da .c1dade p1.1r11o'. Ie-·
vantar $eu editlcio; 'nllo .ó ·menos certo que• semelhante eon- .
ce~sllo tiVIll'll Jogar aritlls::dp :celebracllo do referido coptracto, .
QU!lndo' nllo •havia vinculQ de nenhuma espeoi.e,.
:"· .. · ··.:.. ·
, . Ora,· sendo ·o cohtractil lei entr~.ás partes· ~,.claro ttue'o' ·
Prefeito, te[ldo, em relação aa morro' dei. Ca.steha 'es~abelectdo
es~a norma administrativa, par dellberaç!o ·do Conselho1 n-.o .·
póde o v~ to- deixa:\'. de .ser. approvadô, P9~ toroa •. ~o: ,ar~· n ·.
da Consohd.a~lio n .. 5.i60,.. de 1904, . ·.·· ....... • ,~ .... ··•· .. •·· , .
. Sala da8· ComiTiissões, 8 •de agcisto,·de··t9!2. - .B11rnar!" ..
dmo> Monteiro,: Presidente. ·- Lop1.11 GonçalVIJI, Relator........
Elov de ·SouJa~ ..-...:Marcilio de Lacerda;. : ·, :.·. .· .. , ..•. : .
~
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I\AIÕIB DO'CVÉ'J'Ot·';,,, ·.
" ..
.. ;:, ··:· .. · .. ..:_ . ·<- ..~_-··.::.-.: ...; .... ·.· ;, •._ .... ,; ....~- ::\· ..·.· .... :··:-' ·:_.. · ',·
·'·'·'· .L.

. ... ,-,

•. ;,

.

. :. •· Srs, S,ttnadores·,- A !Jll'e$ente resolució: conoedtt ao ·Ciub . ·
dos Funce!Oil~l'ioa : Publloos uma ta)xac: íiiF,terreno .. do . dea;.. ..
monte. do. morro do Oastello, desUnada·;ao.·edlfiolo de sua. sdde ·. .
social,··.~ .contracto .firmado. para ornat.amento do dito. morro,, \
dando. o . terreno desmontado e: ganhO:··ao ',mar ·Domo. sarantla ·
com·. as: .unlcBs :ezcepo6es ·estipuladasF mé· lnhlbe . de ·&anociii-,,
nal.. a·; - . :_ · ·._, ..... ·., ., .· .. , · · .··;.rt·, .. .
~
. .. .
. .
Não .aolhe o argumento de .que foi· feita ldentica. oonoas"
silo· â Associnclo B!!asileira de Imprens··.a, visto como a lei que
a tornn..ll._lem dat!' anterior a qualquer.oontrato ·que, asaim, Jt. :.
enconl!nü eRsa s1tuac§o de. direito. ,'··• . · .·· . ·· · · . ·
Nll,o tOra esse embaraco lesai e ~·liontraotual; multo prazer lBr1a em concorrer de algum. modci :para beneficiar o Club
dos. Funcoionarios Publicas Civis, asso'01açlio que merece todo·
~ ampar o1 dados. qs servioos inestimav.ers que presta á alasse
os ~erv1uores CIVl~ do. Estado.
·
·' .
.. ·..
..

·' ,

SESSÃO EM

4.

3111.

Dlll AGOITO 1m 1922 .

' O Senado;· ao: qu•l' envio, vlltada, a praatmt.in•eaoluoão,
apreolané ·as ·ra•&es: jim :que :fundamento a• re~olvar,·: o oaao
como 11\e . parooer aoettado. . .... · :; '
: :·
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Ôoti$at~o M~nlcipal resoi~;·, ,; . •'

·;:'o

. '·
. :·. A!'t. :.t ;I!.: Floa eonqedido ·:ao Olub· Goa li'uneoio.,ariol PU•
blloos Civ1s oo>uso re.: IJOSo, de uma faixa •.nllo excedendo de 20
metro• .dd heJite por. 40 ·de fundos do'<~erreJIOS q·ua foram
conqutstlldmr·•ao , morro do Onstello e altuad1vno. prolonat•.
menlo das ruas Barlio·:de S: Goncalo•ou·Aiovedo'LJma;. pra•.
:.timo áoJ·.tei'I'eno r cedido á ·Aseociaclio Braaileira de. ImJiren!li,
afim de servir á construcoão do edifloio destinado a s4de do .
mesmo·olub;: · · ......... ,.,., · . ·' .,·:.~· • ·• · ·,.·. ·.
. ··t.Afl. ;l.V· O. edifício·: a.·.que se rQtara,.o artiii'O antecociente.
serâ· oonstr.uido :do.:Rccõrdo eom ·BS resras :e as e,;innoiali \la~.

'

i

'

.,

posturas .rounicipaes e .nilo .poderá Hill' flm hypotbe&e: oiauma ·
alienado, transferido. ou AleQido ·Sflm.. sor . a. . Prefeitura in~l
· demnizada. do valor,..do terr~no, Sfl!l1.tndp a. dalie.c'o ,fllit.l em
a ~pooa' ·em !J!l·ll !lll operar u 't~Uenação, .traneter-=ncla ou· QQQ!\o,

,.•

.·,,

"-·-:Art. ··s•· o terrenó' a que:se retere o e.rt•:··t• da lll'll$~r\W.
lei e as construccões que ·rielle''forem feitas . para sdde •·do ·
Club dos Funccionarios Publicos Civis, das .associações de
class~ a eUe filiada~ e .du·oooperativa~ de ciiJisumo por .elle ·
orgamzadas ·e mant1das, .terão. isenção completa de todos os
imposto~.: ta~as, ·.;elrnOI.umqntos e. mais .oontribuigões . munioi-

J.ia~'· isen~A!l _que.-ae ~tende .1.1os ·estal;lelecimentoil ll 'erviooa. ·
t~>or. elle..mstit!l!dos.. ,para;. uso fl. soao. de seu$ a'Qacladoe :·fi.
!Pesaoa~ .. do 81,1118 rammas, ··· .· •": / · . • > • • , ' • ' ' • ' i .

.:,.~4\.rt;· 4. ~ ~evosam..sa,a$ dispoijio~s em contr,...Jo. ·.. . ·
~ ···~
'.'·,I .' : ' .' ' " '
I. ' ' ' ' .''
~
·· .· Districto· Federai;. 5 de Janeil'o de 1'002.. - Antonio JQfé
da Silvq Brandão, Pr~$itlente. -:-. lulió Cesa'l'io de .MeUo, t•
., ... ..
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Secre~ario. ~ A11tonw .la16 Te~eira, .~·
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: o Conselh!l·'~!lft!olpàl' V()tou,' ém':dezemb~ 'do tG!!O, uma

re~oluu!o '.oqneedendo · a i

\

diarla de· 8$ ás mestras, oonlra;,;me•tl'as,. porteiras e inspectoras de· alumnas do Instituto Profi~
~ionlll .OrRilla . da Fonaaea, do .lnitituto Ferreira .Vianna,·.da~
'Ji,@crilà~ Profissionaes Rivadavia Correia, Paulo de ·Frontin,
Bento Ribeiro, Souza ./\,guiar e Alvarr;> Baptista. O Sr. Prefeltif vi1tou ·essa •resoluol~?. ·.em '!a da fevereiro de f.92t e o
Senado. não se ·eonformando com as razaes ·do vtJto, lhe recnsi>u seu assentimeJito, dellberq~ílo esta que o Sr. Prefeito
aontou, expedindo o decreto n. · .!U9t, ·de 9 de setembro de
i 92i. .ab~indoi como o nutori~ava a rasoluoiio as~lm promul-

l!'adll, o crecli o para. o pagamento dllvldo ás benetioiãdu, : a
co11t~&r

.L.

da data da ·lfll,
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. , .:E' ·convidado agora :o Senado..•a decidir sobre o véto do
Prefito á .resoluoão .interpretativa daquelle decreto e .po;r:
forQa da qual a Prefeitura teria de ,pagar .as. diarias, nAo da
data da lei, mas sim da data do acto, não a todaa as funooionarias"dos· Institutos ·e· •escolas ·mencionadas ·no referido decreto. mas tão sómente ás inspectoras, do Instituto Ferreira
Vianna.
.
.
: .· I.Quando ;não·:fossem ,procedentes; como são, os conceitos de
ordem constitucional· .com:: que· o·. Sr. · Prefeito motivou o seu
'!iéto a essa resolução, bastaria, 1 por si só, para justificai-o. a
:flagrante contradill(lão entre o .criterio do legislador que em
dezembro de 1920, reconhecia ser uma necessidade a concessão. de :uma"diaria· que. viesse :melhorar::os vencimentos . das
funccionarlaSI de· determinados. · .estabelecimentos:. de · ensino ..
municipa!-.e o criterio,·.. agora adoptado, e eiJt.Yil'tude• do. qual.
sómente .: as ·.inspectoras ·do .Instituto Ferreira Vlanna, passariam, a ser contempladas' com. uma vantagem que; para · 9er ·
justa; 'deveria attingir :â todas·.as pessOas com:prehendidas no
decreto n.: 2•.4911, de 9 de•setembro de i92t.·· ..'· '· · ··
· •
.,. Assim, é a Commissão de parecer que seja approvado. o.
véto"do. Prefeito. á resolucAO do Conselho Múnioipal:. que .·autoriza• a· abertúra do credito extraordiriario para .pagamento ·da
diaria' ide ·3.$: ás inspectoras do ·ID,Stituto Ferreira ·:Vianna, no
período •mencionado na·mesma ·resoluoão. . ... ·. ' ...... ·.. :
,'/:, sã)ii:' d~s·. 'c6mhíissões;' 3 de agosto d~"il!J22: ·-.~. Bern;,rdino .
· J!ont!liro, Presidente .. · - 'Eloii de, .Sou:a, .·.Relator~\'~ ,LopP.I
G,9.J,lr.a~v.es .. .,..Mqrcilto
de. ...L.acerda., . . .· .f' . . · •. .. .
. ..
.
. ··\,<~I
.,.·.,~
-~~-~
Sr~;
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· Sr!E Seriaaorés-. A' resolução presente' lnoidii'lio mesmo .
m·al:de' outras :i· que·· tenho' opposto véto. ,Dentro de seu crJterio :conctemnavel,· a ·Prefeitura seria'devedora:ás· inspecto~.
1•as du Ins~itut.o_ :Ferreira .ViD:Dna, das diarias ,.q\ie; lhes .con;.
cedeu o C<in~e!hQ,'desde ·a· data. do véto' que fo1 'dado á· respectiva ·resoluQão' á data .da . promulgação da mesma em conseqi.ú!'tlcia 'da···rejeição deàsE><veto; ·: • . · :. •:. ··• . ·. ''':; · ·'. .
.. ; :NP.SSa· .conformidade;•i·as referid~s fÜncciotiar'ias 'percebe:. ·•·
riam a dilü·hl' antes "mesmo· dà existencia 'da' lei que as esta:.
tuiu, porque esta só com~u a existir da· data:::cta.•promulgacão que é. formalidado essencial c insupprivel para comple·
t:1r a lei; c taes funccion!lria~ rçclam,l,lm ,pagamento da data
,do ·véto. .
·.
; _.,_,. ·•· .. ·:: ·,>J,•;_.•·: ..'i..· • · .' · · · .. ·
A doutl'ína de que, para isso, ~:se'.·:.forem ellas valer é,
c?,mo. ~~~1 ,o .sabe ,o, 1~~nado! 1 ~landestiri~i.ê.~pe~~goªa1;. , ,·,~. •.: •
.. ,~u~.,m.e.. r~s.~a.•. ,ass1m,. smao ·vétar. ,l\:'P.re~ente resolu9Bo, .que .
a. Camara,AH~ ~JJl.IS:a!á. ~pm a., s1-1.a P.ost~madll! sabedoria. . , ...
· .R:iQide Jime'iró;·f6 ~e janeirQ de ·1922: ·;:;...Carlos s~mpaio; ·.
~·.-_:, -.~ :·.··~;··:; ~j/': ::,':·:~.~··.~/i:.'·Itr:. ··,·.r.: ..'.·.'. ,:··,.·;·;~:~:~:. ·:.: . :·~;_::.····:_:·:.·;·_-. . ~. ,: , ~~-~----;.:_.~·
RESOU:~~ 1>0 CO,~SEL'f!:lo MpNlC!PAL :.A QU~ ;SE. :R~El\EM, O ~·
., . , :
· N, •32,.'DE-1922, .E .O P.<\!\ECilR BUPRA .. , .. :
'·- .·

.>;:•,"··:·~·

,· ·..~·-·_. ·.' '>.<":· . '): ';'·' ·:

:{;··_··:~:;:;,",- ... :_·.:·:_~ .. ·

'

.

•\,·. O.,ponRelho:MUDlC!PBl,lesolye: .. ;; .'· .
.
·: .fA:rt.: L• Fica ·o •Prefeito autorizado' á abrir o credito ex-.·
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de sefembro de 1.921., ás inspectoras do, Instituto... cFereira
Vianna:J, teem direito· correspondente ao. periodo· decorrido· de
J2 de janeiro; de i91Z1, data do véto oppostd á resolu~ão do
Cnnselho Mumcipal .relaUva á mesma diaria á do .citado deçr~to legislativo n .. 2. 491, com que, em consilquencia dllo: re.JCJÇão desse véto; fo1 promulgada a referida resolução. ·
Art.. 2. • Revogam-se as disposições em·, contrario.•.. : ,. i
Districto ·Federal, H de janeiro de 1922. ~·Antonio los~
da Silva. Bra~o, ·~residente .. ·-. ·Julio Cesario de· ·Mello,::t•
SecretariO:-'- Antomo José Tetxetra, 2• Secretario. · · · · · ·
· !A' impimir. · ·
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Re®cção ..fiMl .do ,projecto do Senado n. 49, de 49~2; eirien. diJ.do pe,a:Camara dtOS Deputàdos, que 'regula a promoÇcto
· · collectiva dos aspirante~s a· of(icial ao · posto de ~· .te. nente.
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Congresso Nacional ·decreta:
:: ~' . · "
.. i
. ·(Art. 1.• Nas promoções. collectivas dos aspirante~ a oÍ'fi·.eial. a.o posto de· 2• Jerienti!l guarda.rãO Alie~: .Ms qu~rós das
armas a .que. pert~~eem· para todos .os effeitos, a. mesma . ord'I!'J!l: de ~ollooacão, qu,e Muverem ob~ido ·no. de aspira~ te.. ,
·. · Art. ~.\ ~as ..nome11cões- coHM.tJvas . para os pr1me1ros
'J)ostos :~os .<hfferentes quadros que compõem o.: Col1JlO de
· Saude do Exercito será. rigorosamente ooseryada ·a. collocac!i.o obtida em concurso;
' . Al,'t.. 3.• Para o .caso especiàl de qUI) trate o art. .. l• fica
'derogado o decreto n .. 772,de 31 de marco de :1.85L ~: · , '
· Sala da Gommissão de Redacção, 4 de agosto de 1922.· Venancio Neiva, ·Presidoente e Relator. -·Vidal·llamor; ··'
. . ·... Fica .sobre. a mesà pata~ ser discutida ..na sessão. seguinte,
depois de 'pubJi.cada .no' Diario .dtO Congresso','' · '!,· · ··
'
O Sr. Alfredo Bllis ..:.. Sr. Presidentei''apezàr da ,·grita
'que se teni letvantado ·contra o· proJecto· da Commissão ·de Le. gislação e. Justiça"so~re ·n liberdade de· imprensa, apoiando,
como. al)OJO. o meu .11lust.re collega. e amigo; Senaidor ·pelo
:Estado. de· S.• Paulo, venho· d·izer ·que· nunca: 'me ·passou n!lm
passaria pelo espírito,· nem· seria do prog!l'amma· do Pa_rt1do
Relpublicano àe S. Paulo, eohjbir ou ~im_inuir li: nutor!dade
que n. imprensa· deve· gosar em um· p:uz hvre, . democratioo e
·de regímen republicano, {lomo o nosso ; · . . ·
. .
·
.Entendo que ·o projecto fol"apresentado:·:~omo bare de.
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· . 'O 'SR. VENANmo"N&tVA _. E foi isso que del:llaroü o ·Sen!lldor. Adolpho Gordo, . · . ,,
·
. . O: SR.· ALFREDO EU.rs """"_. .. para evita:r:·a irr~SJ!Onsatiili
daJde, ·e nii.o para· cercear a.ttribuicões, para suppr1m1r 'garal!tias, ou·. impedir n liberdooe· do imprensa·. por<Jll'l'\ on · ser1a
c.ontr.nrio a· qualquer limit.ação neste scnt.ido. · ·· . · ·· ·
N1io .prettmdial fd·iscut.ir o caso, :nem venh0o disrmtii.:.ÇJ:
apenas dese,io fazer uma ·doolaraçilo de voto, porque, um dHl'
·destes, votei contra o requerimento do nobre Senador por
Soota C&tbarina .. : ·. · · ·~ ·

:'··

I
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~

· ANNAEB 00 SE~ADo ·

., IAoompanbei o· meu oollega a oomp·anbeiro de bancad~t,
·porque nunca passou pelo esplrito ·de um .vell10 republloa.no,
· que -votou a n011sa ConstltuJollO, nunlln passou pelo,. espírito
do ·meu nobre oollega ·a !dila. de ·uma limltaoAo, .de um ·oer..,
Oêamooto da libeNialde de ·Imprensa. · ·· •. ·
"
Não; Sr. Preêldente ! Ao · llontrario. Queremos 11 collaboracão da imprensa. Mesmo em relao~o 11 esw l)l'ojecto,
·. queremos que· ella. venha declarar o que doscua ... O· que nós,
mombros do velho Partido Republicano ·Paulista, queremos. é
dar-lhe toda> a .autonomia, mas,. ao mesmo.· tempo, a .responsabilidade, principalmente quando um homem p,ubhoo, · um
funccionado d!\_ Nação. for atacado por qualquer JOrnal, que,
excedendo os limites da educao§ô com que devemos tratar-nos
uns aos outros, concorra· para diminuh::-lhe . a .autoridade,
. offehdendo o reglmen ,d!!MOilraUcol quê SÓ''Pódlf'ex!stl,r real·mertts oofu. o 'respeito,· partr mantermos 'a oodem :e o progtoesso da Na~lo.
·. · · . · · ·· ·. ':' ·'
Lembra-me. a proposito, . Sr. Presidente, um facto· que. me
impressionou, quando moço. . .
· . ,. .
.· .
O maior vulto da. cirurgia .americana, •.era, o :professor
Gibbaon..
., .. , .:. · ... · ,.., ... ·'··'· .. ·.' ··· ·· .... ·· . ~
. . Esse :ve1M· professôl' .,da~. UnlV!JrSI~IIde, de,;fen~ylvama.
eom :a lltlbeoa branca de ne'V~; Jli nllo .éllnu~ava, mata .. Pa~~ava,
:~~or~ín, um· dia,· por uma ·das .ruas. de· l;lhUIId!liPhla; ·. quapdo,
devido, Utti a~cii:IPrite, Um lridlvfdUb fof éllepfd•) lJa .se!la do
animal que m·ontava,, batimdo' c.om o 'ri'ra~eo no melo>do}io .àa
caiQAdlà; .Paasava.·bu ooo~slão o·. PrOtessol'' GlbbSón, ,que aa.t.tou
do MU I'/Jupt1; mtmdou VIr· os ~pparelhos .necesslli'los, e ft!!:~lbe
.a. trepanacão immedja. ta, unico recurso. qu.é ·res.ta.ya. d'posslvel
snlvaCãcl desse pobre: bomom, . MBS, apetar d~ ])erulla df mustre p]'otessor, o homem,suecurnblu. . · · · · ·
· ·· · ·
.
. •Jilu · er11 bem. mooo e asei ati ll entrada no 'l'ribttnal do velho pl'Ofeelot', Qile foi. aentar-se etn:• ·Um banco· de .ráo para
,sP.r responsabilizado,, e .julgado pela . m·qrte . do Individuo por
lllle operado,. Quanl!i:l: ll'iQ perguntaram 'se tinhn ..utn. adV·Jgado,
Plle.levantou.:se e dlsse1i ~TenhO para.Mvogar à 'mlnha oaüaa
. .ao onnos de . bonefioencia e ..caridode." •. ,:· :.::·····.• .•· . · -~·
. : l!!ra.'o ::vuHg:mals:,emlnente da ,cirurgia amorioana, e. que
lõra arrastado ·.ao, tribunoJ.,para responder . pelll mot·te, de um
Individuo que,,e~o;nllo pudepo.solvari .. '•' . . . ·. ,, •·t.·.·
. Quer isto. dullo~·,-$r .. Presidente, que,. ao lado da autoridade .. do professur ,uilíbson, .que ora immonsa, ·havia a·:reapon, .~abfUdadP, tllUJbem~ E~. O· que :nós desejamo&~: ··ctlltl :.a:impransa,·
resp~itada,, BeJa a·eduoadora, do poyo, o •Pharol.das, liberdades
pubhcas, mns que tenba.. o responsabilidade[·.oo~rilspnndento, e
dê o: dlre,it~· de;liefesa l!.q~ello que. fôf!.incriminado,.o, 11tacado
por ella InJusta· e calummosamente, · ·:··o:. . .
... ,,. ,,,."·
. Sr. Presidente, queremos uma, 'ii:nprensa clara, limplda e
p_ura, éomo .urn ·dos' grandes poderes' ·da -Naçllo; que ·quêl'emos,
porém, que· por meio de .um ,iornar se rfiBI!Uie impunôm~nte a
l\onra dos, homens, ·P,ublioos. Foi ..sempre .iseo· ,,. quo,·qUiz fa~
~er ~meu nobre ,amJso~~ a•. Ex;·nunca. pretendeu ooarchir ·nem
apphoar um ,aQaimo 4 1mprensa do.· palz. ·' .Velho&. republiaa~
nos, respeitamos. a !'Utoridade e a;liberdade deasa· imprenea •

·>·..... ·

a

. (AP,IIiado.t.)
.
.
.. . . .. :: .,.·!.o . · .·.. .
,, ,: ..
. ;i Pronunciei esta!' pbrasea extotnporaneas apenas •poN:,ím-

p,es IJ'!Oidente.. porque o .que me, traz. á tribuna ll uma .p1JblicaCão mserta no Jornal do Commercio de hoje, trlinaorevondo
.
.
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'ilos· A fll'ilidlis ·um nrtlgó dO ·JotríttJ do .lll'asil, .s~b. a seruhi.Ce
epigraphe: O·porto militar e a '0omtníf8!Io do •Finahçru tiO:
Senado.·
. ·.. , ·
····: · ·' ,,- · ·I ··~'
Presidente ·da Commissão de Financas, muito me honro'
d~ occupltt' ·'éssa · posiOilo. é êstou .cérto de. que ,fllOI:I o. poasivel
·r-ara.· appreb'ender P incarnar bem as idéas dos. illustres relatores, no sentidtl dP · tlefentler o· que dll! réspe1to .ao Yervico
pu~lico ... .._. ·.· . ... .
·
.. : .. - _ . ·. ~.· . ~;~. ~-iii··.l~!l
, . Não d. verdnde qrte a Cotntnl~são tênha l'llcU~fld(l óB tecur·
MS. d~stll'llidtl~ · á ,cl'catil:ó. do port.o mtlltnr. · · ·· . . ' .'
·., . '.CtlMéréhcJttutlo 'àin~n ·hn poueo com :p illuàtl'ff relatm• ;,dó
orcnrnento ·a:t Mllrlnhll, S. Elé. affitmou que· tlio ~ot.lco nou1.
V(:'SSe na .Commissão·: de FinanÇas qualquer dispositivo. -rllJII..
~i,yp,;a (lsse ppr~o·.i:·.:..• ·• .
·
, .... , .
'.
: o SR. FEr,IPPE SCH:MIDT. - E' exacto; • . .. •. . : .·
o Shi ALFREDO EtoLJ8'- Vê v·, Ex.,. sr •.. Presidente que
o nobre Senador por Santa Catí1ai'ina · confirmá que· a bomrnlsslto de 'Fitil\nOM' t\unutt se recusou. a.· dal' · ob t•ecui•sos ne~el!l!lli'hl~ f'lll'll'll•cl'eiCão ·do·,porto militar .. · . :, .·, ·.. ·.. ·'.
· :,.•. A'quf, ·poilAo dll~tnentlr qual9.uer. asserclio · contraria; fóra
dlltjUI, (Joi'ém,•.>nlto posso desméntu• o .que. se. diz. a seu. rospell.fJ,:, lsttr é,: qúll olla·: não· :e~tã nttendcndo aos intereeses_.da
Nação. . ,.
..
. .., ... · .... , · ;•_· .. ·
Eram estas. as. nbservações que deseJava fazer. ·
'• ::~ l'tietr' 6e!llltilp!l!!"~a't1. Séttlldó tJór ter alndM trataill> :·desse
tJI'Ojêcto lhalfudlltlll; sobrll ll' l!llertllltle· de •imprensai: em 'luli
Mra. â)li'i!!étitado·a •êstll· Oásn; .(Mttítd bem: muitrr bem,)
: ·. ·
'. ó

, . OROEI\f' DO DIA · .: · .·

1• .

·:

•

.

o Sr.· .toifi:'~Jra ;.;;.··· PéCo

a· Plllavra. péla •ord&m·• •. '
;, o· s'a··.t, P~elltd'eÍitl~ ..:.. T~m a palavt'll o nol'ir~; éenattot.
'.J ,,;
. O llt . .Joio Ltra (prltz ordem) ..... Sr. Presidente; da or..
deJtJ :IJ.o:·dlll• llonsta ·ll tllacusslio ,~os ..varlos proje~tos de c: orça..
menta pnra· o ll:térl!lllio 111!··1.922; figurando; em ultin:o !ogat
O da .I:'~azenda ' · ' · ..\ ·· · ·. '
·" ' ··' · -'· ·. "'
'.· ,.
' ·'·''. ..
'·
. , Requeiro, por)sso\ a v,. ElC,~ ,qJle consulto. 9. S~n!ldo ~obre
s1 eoncede que seJa d1scutu:lo ·e .,votado. em _primeiro Jogar .9 .
parecer da •Commiseão sobre as emendas offerecidas ·ao ór.
!)antl!ttto der Mlnistl!ri~ da Fll!ilnda:
· .· ' .' ·
· .· · · · ·. ' ·' . I
..
,·.!.· I '
. ' ; !.• . ' .
· . ! O. Sa •.. PI\ll:BIDIINTE _........,:·Q.,Sr. Senador Joito Lyra .roquer
inverelo __ ,db ~rd~m •da dia, .para que .se,iam discutidas e ,vo,.
· tadas, ·em primeiro Ioga r; as emendns •do Senallo, offereOJdas
á.propl:!siolio dll. Oamarb·dos Deputados ..n. 11 de 1022,:-na·parte
relativa-:·ao ·Miniaterio da· :Fazenda, o reJe!Ladas por.· aquella
Casa·do Congresso. . . · · ·· · · ·
· , · . ' · .. , ,.,
' ·• Os senhorilll que approvllfJ'I este I'eqtlerhnelito, queiram
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·videncia: sobre a effectuação. das despezas do . Ministerio dlli
·Fazenda, no exercício de :1.922.
.
Encerrada.
.

j~~~-, LYra

; O Sr.
•

~

•.

~

t

~

'

•

• oI j

·~eço a ·palliwa

-

pelâ_ ord~~. . ,, .

,

. : O Sr. :P11esidente -.Tem· a pálavra o nobre_ Senador.
... ,..o Sr. Joio.Lrrll. (pela ordem)- Sr. Presidente,•r~quei~
ro a V. Ex. que consulte o Senado .sobre· si ·concorda· em que
.se,iam votadas,·, e.m globo, as .emendas que, te em pàrecer. con-trario .dauCommissão, ·isto é, cuja re,jeição a Commissão aconselha
.• · _: .: . · ·.: · .:. . .
·. ·
· . /, .'
··
I
'.
o Sr. Luiz Adolpho --. Peço a palavra,: para encaminhar
a votação.. .
..· .... ·., ·. ·
.... · · ... ,,
. ,. · .
• ·· O'Sf.'':Présfdente ~ Teni à. palavra· o nobre .Senador.
.
_·
"
•
.
••• ".-.. ' ·'., .. >
•• : :
• '
•• ·\•: ' • .
.
•
'
..,. O Sr.· Luiz Adolpho. (para encaminh-ar: a votação) .,.- Se-:nhor ·Presidente, _a .emerida .n·. '•5, . que· tem-. parecer contrario
da ·commissão, envolve; apena.s ;uma questlío ·de ,distribllição
de <verbas,· não augmentando,: •de quàlquer fórma, ··a despeza.
-Por isso, recorrendo ao·nobre Relator,·.solicito de:S. ,Ex. que
modifique seu- parecer. · ·
·
·
·
.. . ... ,·. .
._,-. '·"'
' . .
..
.
'
::
·. ··O.. Sr;• Pre11idente ~ O.. Sr,; Senador ,Joio LYra- requer seja
feita, em -globo,- a :v~tac~o de todas as emendas offerecidas
ao orçamento ·.do Mimster10 da Fazenda, ,que tem .parecer contrario da Commissão ~ · :- ·
· ... · · .. . •.· " . ·
o Sr. Laura Muller·.::.. :Peço a'palavra, pela ordem.
o Sr. Presidente-. ·Tem a palavra o ..riobre, Senador;
O 18r. 'Laur~ Mu~Ier, (~~ra ~ncami~~~~:~ v~;açil~):. .,... Sr:
Presidente· eu ·pediria a V: Ex., 'preliminarmente e sem em- bargo . do: desejo:·que_:.tenho. de-:ser ~agradavel:ao;: illustr.e Rela. tor, meu ,em.inente .amil!'O,, me _Informasse si -'O .ReglmeJ:}to-qo
Senado permitte se,la feita esta ~otaQão em. globó e, quaJ.:o .artigo que a tanto autoriza. .
·
· ... ;;. ,.. \ > ., .
o Sli.'·PkEsrtlENTÊ+ o~ RêgÍmento é'.ômisso a este respeito; mas' já,
ha' divérsos'i.'P.recedeiltes',
'·. _. · ·· :., :· · '··, '!."!.':.
,,<'!'·.•':
•'•<.·'';,; 1:·. "' ,i'õ 1•:. ,••;,·· :1..:
0
O SR. LAVRo Müt.LER ~. P,BQo· a .. v ...Ex.,_. Sr. Pres•den~o.
·
me, releve dizer-;lhe ,que. o· Regimento.:.nãó'' é omisso, · 'porquanto estabelece -as :rêgras. segundo :11-S"!Juaes •devemos vot~~:t•,
Mas,•·mesmo· que nlio ·estabelecesse,/acredlto··que nlio deveriamos vohir. por· esta fórma~ ·· · · •:,; :-:::··;J··-' . . . · · ,,, . r:.·
.· · Ao demais, ·sem .embargo do'.:desejo ·que· tenho de• · vêr
apressada .'a ·votaçllo. desse orcameiito:!Jque parece. mesmo· ·:um
orQamento a posteriori, devo ·dizer·,·.que. este .. precedente. não
me '(llarece. dos mais·.:felizes. Cada1emendlll'•te'm por si -razões
1
differerites; seus ob.jectos são muitô;~div:ersos;·ldizem respeito
a -multiplos assumptos e, neste casà;i:como_ podem ·,.~er englo-, ·
badas em umn unica votação ?
'·:•
.
.
, Evidentemente· só ,ha:IUnica, nO'..'IJB~!!. :a:: negativa da Commtssão .. Mas esta, nlio obstante o grande respeito que nos
.m~ece. o,·seu, paz;ecer, .. est.ã sujeita ás_.l;leliberaoões. do .senado;
e, este não ter~ deliberado . se .votar em. globo ,todas . as emen'
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das; dividindo-ie, · tão sómente, einendas com .parecer contrario e emendas com· parecer favoravel, porque·. nlio terã consi-'
derado .cada uma de per si. Póde ser gue o Senado, examinando um ou outro caso, pe!a JUa IJ?aior!a não esteja de accõrdo
com o •parecer da Commtssao. St asstm não fOr . teremos de.cabido das nossas prerogativas. Penso assim e 'assim votarei;
·

9 Sr. Joio LYra (para encàmin,ha~ a votaçllol -· Sr ••
Prestdente. como V. Ex., aiJaba de. d1zer, ·o Regimento· é
omf:qso a este respeito, mas !JS Plr~cedent~s permi~tem que as
emendas ·de pat:ecer: contrarJO da· Commtssão seJam votadas
.er;n globo, ·~anto1 mats;.quapt.o, .. tendo: V. ,Ex. annunciado · ·a
d1scussiio desRe parecer, nmguem se ·pronunciou o.0ntrii;elle,
nilo havendo, ~ortanto. nenhuma reclama1)1lo sobre o pronun.:.
clamento . da Commissllo. de Finanças. . .
·
... ~ssiih . sendo,,. não lia' nenhuma' razão que. justifÚitte. ' o
escrupulo. do ·.emmente, Senador por Santa Catharina, qne,
ai iás, em outros casos, não tem feito igual protesto. . . ·. ·. :·.
•: .. !!!e. atgurrt'....sena.dor: •lluizar fazer qualquer reclamacão so-:b~ esta ou aquella emenda, ,pedirá para seu. destacamento
como o que fez o nobre Senador por Mat.to GrOBBo · ·sobre a
emenda n. 5.
·..
. .J_
·1··.
- .. ,._ · :··· ·
·.·
... _... ·,·--:-···; . . ; :r :: ·, ....
., ~O :Sr .. P:resfdente - Vou submetter a: ·votos o requeri~
à1erit.o •do.nobre· Se.nador :pelo Rio Grande .do Norte. ·•
. :.. ,.·
' o Sr. Euaahio de Andrade (pela ordêm)' :_.'.'Sr; PreàÚ:terlÍe,
t•eq~eir(): a V. Ex. :_,que consulte a Casa se consente na· resalva
da emenda n. 53..
·..
··
. ::. •. · : • .. ·.
· . :O.. SR. PamsrnÉNTE..,.. v. Ex. pede resalva para a.. emenda
ri-~-)~53? •:
.·~t·;·.,.:,
O. SR. EusE131o ii>R #IDRADE. - . Perfeitamente.
. O Sr•. Irineu .Machado., (pela ordem) ., - Sr., P,~sldente,
desejal'ia. ·saber. se a re'Salva póde ·ser feita depois de' approv~dc, ô_;f:eqt~er\mentQ: do Sr._ S~n,adqr Jolio.J~~·· . , ,~ ..
:,,•JL•Q Sr;'Preaidênta-·, Não,-senli<ir.:Por· isso déi 8' pala'irra
nc :sr·':~ Senador Eilsebio• dê Andrade; .,•'\t•'
·' ·····.·· · :···> .'f' ....... :,:,'' ',. '_.,
.:''. 'O Sr. ·senador Eu!iébio .de Andrade requàreu nesalva· para
a· emenda n. 53, assim como o .Sr .. Sena.dor.· Luiz Adolpho p'e-~iu para a. ,de ri .. 5. N!!SSe ..~entido, .e com. essas re,salvas. ~ou
submetfler ·a votos. o. rf)querimento. do Sr. Senador João Lyra,
.,.,; ..o&; senhores :<ru~ âpprovam o requerimento, . resalvadas
'às· '. eni.ena~ ns. 5 .e 53, queiram dar .. o seu assentimento;
:(Pausa;,: .. · . '· .. ,,
· '> .
.). ·w
.. . 'Fôi a~provado o requerimento com 'as resalvas requ·eri.:.
das pelos Srs. Luiz Adolpho e Eusebio
. .. .de Andrade.,
. .
. . .. ,
O Sr. Carlos Cavaloanti - Peco a palavra pela ordem.
'
O Sr. Presidente - Tem a"paJavra pela ordem o Sr, Se~
nador Carlos Cayalçan~i. ..
.!
,:
•
O Sr.· Carlos CavaJcanti (pela ordem) .,.- Sr., Presidente,
pe~o a V. Ex. se digne mandar distribuir pelos Srs. Senadores ao .menos o Diario do Congresso de hoJei,. porque esta!_Jlo~
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.<\NNAEII .DO-SI:NADO, :. ..,,.

· IIQ,Ui deqarmados, sem .orientação Rl8'llma, .não .tendo ,sido ~fia~
·• tr1buidos os avulsos. oomo alili.q·,o ·deviam ,tez·. sido. ·. · ·.
. san1 es~o· guh1 terem o~ rlé votar óOihflletlltttlmte â. r/uo; '·
• 1 ,r~·
, , . ,.'.
i·.· .. ·
;. ·
.~:: . . • . ··
,·. ·.r.•.
:·•
·~i;
, :.. O.. Sr, •.Pl'àlidan&e •:"""'" Ia justamente .ohambr a attonollo•dos·
Si!'s. · SAn:tdorea para o .nultlero .do niario do Oon(lrtJsarJ e' as
r·espec!ivas paginas onde vem a publicação das emendas: du
Senado, ora su,ieitas á .discussão e votação.
..
· '. Vil?:.·sé,r:'ill~:teni.l~qi\'li'r~clam~oãô'do··nob~{se' ···:·.,. ....... .
.
· ·· . o Si.'.· 'p~êstd•nte ....: ·yae. :se: ptoollM(~ ·\iô'~àoM: 'Tíver,aul
ar~car c~tt,tr~rlo.as,B!IgU~nt~s emendas: n~~ 1, &, ·'1, 81.• t~, .iS,
1o, ,2a, .as, .a4~. 37,. 4o, ..u, 4ll, .~r. •o, ss, ss~. 5a, .. ss,, ®, .&3, 11,,
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·.···1
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p.

a.s•.. ~~.}O,

.111.:7S,.,1.4,1l.~~ ... ,,.,,,

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

· De .accôrdo com o retiuilttltite~tô' tio Sl'.'-'Siil'l~doiiJodd'fff'll,
vou·• submotter' ·11: votà(llo, ·!lltlflllba'datnllnti!; · estas émétttlall, excepto a 'dê t1 d, conftt1'!lie o requet'lmento M ·sl'. ':Adotpho ·da
·?ost~ll .•~~~~~~s: q~e··~. 'app~~~~ ~Uei~~~ ·~~~"~~ti aaaelltfmanto.·.·:(Patua•·) ""''":, .,,,, ... ·. '"···::-·· ,·.H· ... r,.~u. ,,.· .····· . ...,f
,.. ,... :rnranr l'éJilltada&': ,....: ·,,.,,,.,,., · .·,ci ·,, ·:. ,., .... >.,,,,,, '··.··.r:.:· . .
:·•... ,

~·

,

. · O Sr. Irineu lllaohado (pela ordem)

~

·,·,·,1··~~'\' 1 '·

.•

.Sr .... Presidente,

dêolal'!l 'qUe titr&ntive .'ai!: l!ftléltda!l ·do Sen1Uitl;·:•ba11i' como'·' votei
contra o re(lUI!l'hrténto lio· ihõttl'ado· :RI!llltOt't ptll.''.'l!bn~lderllloill
c.?lf~fa~io . ·~ Re~i~~n,~o~~;·JI·',., .::H."!j :!~ ... r,:·:.~·~:~'t' .::..: .· ..
.• i:í>~;O: Iro ·Ptllllltlltii~A .dêcldl'IIOilíl• di!'· V, ·lh. !lerá'~'to~Uidà
em considerraçllo..
.~.: .. : ··''''''"'' ''''
· '"'''Vcfu''subm'eÍtêht'\'óta:Clo a emendli. t{~;·'iju~,.tertf;.p.reoer
contrario da Commfssllo.
· · · · ,
":
. O Sr. .TÓdÍ) 'tttà'::_ ~êco· a·í)~taivf~ ~~~~·r~fií~ir\. J'& : '· · .
1

·~, '. '.' ·~:)Jt> '"~•ldê~~J.~ ttêm . ·a p~Ia'\irâ:1·' iioni-~di/ s6riacÍ~r . ,;.
, ,.•1,/.''
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o Sr• .TÓdci '.':IJ,ti(•(,~tii'·IJ~mj
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Présídéb{e, attiiil::.

Giendo;.ao apJlello dq.d.l!u;;Wã .Senador por', Mltto.:.ttr()eeo,} devo
'intõrm.·ar a.?. S.enailo que. n.;pf(Jv)déncia :oonslr.nad!l. ,na· e~~nd~
n. 5 effect1vamente não tJ.:az augniento de d&s,Pesa, .e. me foz
1

Ml·l~itli~~',flel~

í5t';,' 'Mi~-·~ttoó·:·rJà Fazei1d~ :• .:_. : • •,Jo,• .:•'·''
:',, .. ::· ..
.
•-•·
·. ·· . g~"~~tflit.Jntl:'etanto; ..que '.a :comtrif~~Ko de·.ririan'éai\if'a · ~;..
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matod, •ílilthraimente. por e~tulvoco, deU.p4rl!oer ilóntl'arlb' ll''éHaa
I!Mendal· ~sendo ·mantido· !lo. t;llenál'fõ ··o .:aeu !\foto; 'N e~ur. ei:henda,.
como' d IJ.aer n!l.o· ·ha a~l!'rnento_' de :~~~~pe~a,1envolv~ ·Atié'ti~s ·. tJifll
transposição• de .orredlto
.. Nao veJo,
• 'd ..
. . .portanto,·
. , , •mconVI!fliéntll
. ' r · . · .·
em qUa. SOJI~:.manul
&!..·;::.·',.! .•• ····;·,:.,··:·...~~i qf,,lr -·~'·· ..1.:,1.;·: 1:'";"·.·;·..•.. · · .••
:!!l' mai'i:Hd'! á ~~ktiÚitt! ,,'i . ' ri•.
i C.· •
. ' • ' '• ':
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Verba n. :!O-Casa da Moeda-·Pií~so~f;·
·' ·. ·. " ··
··.·· ··ttu·bs·t·l·t
~:. ·' · ·~·.·'.· ... ·· ,,
·.,., · ·:· ,,.··~ •..J·.·.~.:
.·,~: t ·
·oa
Ua-SO
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· '>•.ri·'.' · ·.,
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Cunharem, 9e. mQêlia d• nlokel,., i. , " ... , .. ,.; .. . . 60:0001000
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·.Pelo a~gUinte: .· ·
·. · . .. ,,. ...
Gunbagem 1 de .1;0oeda .. de·. niokel. ,' ..... :.·.. '. . . . . . . . . 8ó :000,000
· Nll mesma v~rb& ........ Material : , · . ' ·
· .. :: . ., . .: . ., ,
'
. . Substitua-se: . ..
· · . '·"
:··. '·
.Material para cunhagem, fabricação ·e aoondi.-. .~ , · . ·.·..· ',.
' ótonamiinto
do moe~ns de.i n1okel,.
ato.,. .•.•' ,., 1ÔO:~QO•ooo
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··Pelo·- seguiilt.e:·--.-~~:. -:, ..
.-./~.·-~-:· -·~--·_," 1
MÍlteriili 'pa~á· cunhagem, lfíbricacÍiti. c acondi,..
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;í,: .. _·-· · ··

. : · . . ..:·..cionamento de ·moeda~ de nlckél, ..àto •· • . ·.. so :Oó0$000
. Substitua-se:
_
··
Mat;erial;~pará~~nie(lç~~··d~se!los~~.'.o~tras·.filr~ ·, · · .. , . .
:: ~';.mulas , de. !f~anqu1a,. e. · ch.eques. v.ostl!.élr, u:: ·.· ; · ·
. ·\, ,.:aendo;,pa~a o,;.pessoal. ~iló .OqPSo<)IL .... : , 400 . DOO~O~o .
<<''·"
·' Jlel'o
seguinté
:
· ·.· • ..
· ··
• ·· · " · · ·
·
·, ··,
, "'l'i I .• • ·' ·,,. .'· .',
·M&tér!Ílf PAi'& confebglo .do· seU os: e. ou irai. Uni.,., .... ···. ··. .
· · :o;I·mulae 'de •tranQula·... e ··llhequos.. postaes, . ,.. ·
.. ·
· . sendo para o pessoal 170:000$000....... 400:0DOtODb
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Os senhOres que mante!lm n.emenda
n. 5 queiram dar:o,seu· asselltitnento .. : (!»ttwsa.) .. ··:·.:. •
.. :. ::·Foi :rejeitada.::· .· .. ,,:, . ,... .
. , .•.: ·:
. o ·sr. Presidente. ·-::- ;vou süllm~ttiir · ii· ''Votos· as· am~ttdas
que. tiveram parecer::flí.vorll\•el.da aommiullo, Isto.,!§,, aQbe11as
que ena opina sejam mantidas. •
· .
·
... Emenda. n .. 22: «Ao art. 126 - Supprima.,.se :. .
· '· '"0'81". ·Préífdente·-

~:~

•

'

· O Sr. João Lyra (pela ordem) ,-

Sr. .(lresidente, conforme se verifica do Diario ·do· Congresso, de hoj~ em confronto com o autographo do parecer da Commissao, ha um
.equivoco na.•publicacão,;do. 1 parecer sobre .. a emenda. n. 22. A
Coanmissllo ~~·.FinanÇas ,d~u. o,.s~u.. ~llrécer oplnllndtf pela . ,ma.nutancAo 1desta. emenda; .• ~ ,;11lto I'eJilJtandO-:It ~bfiforme fól ·PIJ.bUoado. : Arionteco; ·.entretanto, qtili estou Mil te· molbento ltiltorizado,., pala maioria,. da Comrrilss~o; a deollirar .ao Sllhàdo
que ell~. não insisté: pela 'ãpprovactto do l)ál'ê~er. •. Portantó, ·
•concórdfi.
'' •< ',' ém qUti SBJQ 'a·. 'dita emenda rllJeltâd!l; ' . • . ....
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·o Sr. Pr~sidente''·.:. c os·· srs."ttué appruvarii 11 émiÍtlda,
:t:feo.~f~~:n~e.~IaJr~~~,lf; \II~~~~!l Il.~I~tor, ,.~~e!,r,~.~ d~1· ,p. seu

·'"'··Foi reJeita a·:'""·,,,,,. ,.,
·r~ . ~·········
·
·\',., ~ ·::r· ~:~··
, .E'. ·mantida a. se81linte 1 : .

' '·

'

' ':\ I'

' •

Onde convier: ' ' ;.. "
.. 1
•••
. Àrt.: . E' o OoVtil•nô' autorizado a, emtircétar '.s,· Co'opera!Jva de Construcçüô PteClial, o~gãi:ílzadà pelo .. IDsUhító,
de.. tu•· ...
'.

:•·

: ANNÁES DO SENADO·.

gelllharia MiliLar, de conformidade com a lei n. 1.537,.de ·5 de
·ja.neiro de 19.ü7, até a quantia de cinco mH contos de réis ••
Art~
o emprestimo ·.será feito em; prestaoões~:semestraes nunca superiores a m1.1 contos •de ré1s,. vencerá JUros de
5 % ao anno, pagaveis .por semestres vencidos, e deverá estar
inteiramente resgatado dentro de 15 annos, •a ·contar--da entrega. pelo. Governo· da ultil)1a: rprestaç_ão. .... : .. · : .: . · . .
· Art. . O producto ·do• emprestlmo. será exclusivamente
empregado na acquisição de terreno e na compra oli constr.uccão de predios .para os associados, de accôrdo com as: condicões estabelecidas· nos estàtutos •·da referida· cooperativa, .. aprprovados em assembléa de ·19 .de dezeJpbro:de 19~1.·.· ..' . · ·
Art.
E' o Governo igualmente autoriZado a: . ·
1•, suspender.. a cobrança ou reduzir as 'taxas ·de Únportacão sobre o material· imprescindível a· construccões;: ::coít.forme discrimiriacão que .'será feita no. contaroto e a insentar. a.
· cooperativa d.os· impostos i:le seU~ de transmis~liô 1 de. propriedade e de· qualquer outro que .Julgar convemente, para que
esta realize os seus fins.
• : ··' ·· ,.• ·· • :· ·
·
:2•, ceder terrenos-' de •sua• I prapríedade': 'em .condlcões :ra,zoay.eis,
.bem .assim• ..
instal·lações
"As ., .e. ...
',. .. que:: facilitem ·"aS .•Qopstru.
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;•·' · ··~ •

\10

· •

.'.':·r,'' i

'

'·.I

., '1

1'

I'.'I''•Í

,

',;.,.,_ .,·,

. . s•, conceder trans-portés gratuitos nas enípreza's do Governo," ou com reducçlio .de .. ta·rifas .. nas empreza~ ,subvencionada~ para. o ·ll'l3tetial desUilado; ás construcc_ões.
, ·, . ·.. 1
:Art. · O Instituto de Engenharia MiHtar é reconhecido
instituição de utilidade publ·ica. .• ... , ,.,
. ., .. .. . .,;r. .; •.
·•· , :E'. annunoiada ll':vof.a(:.úo :da· seguínfe •.. ·· ·.·, ,.. ,......
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. :A.s· &pérações. 'ile' segurôâ •· ópérllrios;. ·.l'eaiizadas· p·or ·éi:nri•
.panbias ·,ou :syndi!Jatos ·.:espfl(l.ialmente .· ~I.'ganizlldos · para: 'esse
fim, :~U.jlor··con:Jpanh:ias 9ue e~ploreiJI outros ·ramos de '.se•
guros, •f1cam .sob •a f1sca!Izaollo· da ··Inspectoria· de Seguros o
os.. llctuaes fls~aes' 'daqÚI)Ilas i companh,ias é' ::· syn~icat.os;·' 'in:..
corporados 'ao. quadro ,de, fisca~s da m~sm~ ~OJ11panliia e: a
elles equiparados;. revogadas: as disposiQõés em · cont.~:ario, ·
abrindo o Governo o credito necessario,,•.:;>.
'·' '
,r,.:,J \' ,.-;')
. ·
1
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.·. O·Sr· .Joio Lnir '(p~l~ oivle1n)·~~é{Presidente, a Clim-

i

misslio de Finanoas ·Gpina pela ma~litenclio ,desta emenda.
Trata-se, porém, de· .um assumpto, qüe ·póde ser solucionado,
11em qua:lquer prejuízo ao serviço pübt'iílo,:,no or.ç.ámento·'a ser.
votado para o exeroieio. ll'uturo. A Commissli9, por isto,. está
je :nccôlrdo onrque nllo seja:·IDantida:
' .
. ·
\

', ·,, :.:>....

- '•

O Sr. Presidente - A Commisslio, ·pela voz do seu relat.or, modificou o parecer que havia dàdo em relação a esta
emenda. Acha que ena póde ser ·rcje.itada. ..a. .. .
. ·
... ,os senho~es IJUe al)pro~am o parece~, rejeitando a emenda,
_q~"'l.rFan,t. d~r. o seu asssent1mento. (Pausa,) .
.
· . :
· 01 reJ&ltada., ·.
· · · •·
\
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São suCJCessivamenf..e mantidas.""aa' . seguintes
;
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EMENDAS·

··:

'.

.

''

(

Onde coovier· .' · :: · ·

~:-,, .
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'·

'

:.N.· 54···

' :

"'

·· ' .. ·' . .
. . .1• · •
.:os ·venci~entos"
:P&rt:ei~os, :. ajúdantes, .d'e ·pó~télros,
~ontinuos, correios. e senrentes. das . Secretarias' âe Estado;
Thesouro 'Nacional: e .'Tribunal dé ·Contas serão· isuae5 ao dos
. empregados de ·idén~icas ·categorfàs:, da 'Secretaria de !Estado /
da Viação c Obras Publicas, fazendo-se as necessarias alteraÇões· nas respootivãs'verbas~ · ··'·'
.. ·
< : ••

dos

·

·

...... ·,·.:··

.~··

·.·,:~··:.:~·~.~

,,.,·r.~ .r •."J

·.f',
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N. 59'.
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Onde convier:
· •·;,:.
" ·~
...... :!rica. o· .. Poder Exec.uti:vo;.autorizado a, 1con!Jeder., eriuaipramento ao. Clup,.Spo~tlvo•.d.e Equitação a• ,área· .OOIJU·Pad!'· P,Or
suas dep~ndencJas. á .avemda Bartholomeu,.de '~usmão,.,,, WJe
lhe está arrendada .. pela Jraze!lda Federal, em ::vir,tude 4o:con-:traoto lavrado ·na Proour,~~dor1a Geral da Fazenda Pubhca, em
iO·de outubro de ~.9UI. . ..
. ,·,;r'''<.;···::: .. ,,.: .'

"

N,, ··61i
Onde convier:
.
...
'I
.
.
:1\rt. · Fica o Poder Execu'tivo autorizado a .tornar otensivo ·ao Banco de· ·Credito ·Auxiliar os favores ·cono'edidos
ao:•.Banco:.·dos·· Funcoionarios. Publicas,· ao 1\lontepio dos -Servidores ;.do Estado ·.e ~ao: .Banco ;Predial dó Estado dó rRio de:
Janeiro;'· para: operar ·com.:osdunccionarios :publicos civis··:· e ·
militares~:-J'..'> ·,''!.', •IJ'·,__ -· : ..:;•:; '";',; ·, ':1
··_;~! ,•.''; :,·,
'i:.";>,!,;
·::·
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Onde cinvil)h···· "" · ·.'• ··: · · : · .· . · · ·
',,.···:r.
,:,.·. ~t. ,·. A pensãrx:·concedida'·'petó·· ueoreto lêgíslativó• nu- '.
mero 2; 553, · de ,!O dtlõljaneiro· de .1912, é/considerada •sem. des-:
conto•1algum · ,. 1 • ·, ·' ... .., . ·:..
'' •'
·•' .. •·:." ·•

.... ,., . _ ·_·

._::~ . . í'l:',',''•i.

':····-~>.:.·:_<··'\.,.
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·;1,1,·

Presidente.~

Vou submetter a votos a emenda numerod~7·
·
·,
·
·
··
,.
·, ... ·•· ·n .':,.::·:·:.~·· · · · ·. , · ••· ... ·'
. ..... ,·,r :•·,,. ;~:·:•,· ,·.,'·.'·,_·::> .:.~:; ·:'·-.-,~-.,
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.:·r.';•
· . O Sr,
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Foi rejeitada.
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"

. O,Sr~ Presidente -:--''Os: senhores qué ápprôvam .a emenda,
com parecer ' contrario; 'queiram
·. dar o seti 'assentimento.
1
,(Pausa.)

. . '''I

· ••

···,,.'.f"', -L~'':'•- ..~:'.\'1 -~i .d~~- ... i;_,;,.·j·,,' '.;'

I,

1,·_.

'

· O Sr: J'oio Lyra (pela f!l'dem}· - Sr; :Presidente, a Com-'
missão' de· Finan~as ·opinou· qllo fossem mantidas diV.ersas autorlzaçlles· ao· Poder Executivo consignadas nesta emenda.
Considerando-as, porém•-"·mais' .tarde,·· o ·Governo,· Inconvenientes, algumas deli a$ neste momento, a Commissão , pela sua·
maioria é de parecer que .a referida emenda seja rejeitada.
::

.

apalavra o nobr~ Senador ·_·',_L>•·:·
•...

·. IC·:~hSr ..:~esidenw.~:Tem
...

' ~ ' ·;,

•. :;'

,,·:: O.Sr. :Joio•:Lyra:,.,....;: P.eoo. a ·palavra,'. para •encaminhar a
:· . ~.··:··:::,~c:·.· ...'·
·!· ·
·.: .· .. ·.:: -·· ·.
I

'

1

1
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.;·.·~:~·,7,?::: :"i•OJ<i , ~>(>1·\
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1 ..~·-:; ::· .:~~-i.d.;..,:::_:.>'·
.
-_~r._,:_: :~~_!::&:;.:-:~ ,;-~u !1~:~-~ ~r · ~)_. ·:~ ...... ~·.: ,:
·. ·•::Fiaa• c:· Governo •autorirado ·a .mieàl't:na· .klfãndlip, de :Maoo. ·

·:.,-, I'Wô.i::t···~a··n··~, •r.· ;: <.\:·.~~:

.

.-.r:lll ..';l-~,.,-~

...

nl\os;.; um" Laboratvrio. Chlm ieo .d1F ::A.nalyaes\ i• nos; rrloldee ·•do
t~Xi&tenttt III&• Altandagai•cfn.•l\lai:da,Janelro;l:tendor:llor peasoi'J'.
um medico chefe, um ajudante medico, um pharmaoeuUoo:·e• .
um servente com os vencim~ntoe,, que por. te i forem fixados,
abrindo-se pa~a ,esse fi~ os ·oreditos, necess~A~~ •. ··h,l'··
.. O. .,,.,JCJio lqrao{Jielll·:qrd~ni) ·:~· 81' •., Pr111ident.e, ·~a:um
equJvoao.<que-;·peeo nl"!v~ .•:.t· mandar;n•reetifloar'' ·Fao·o··· eet~ ·
dllclaracllo da 'tribuna para que· conste: dos Annaea<·potlquel•já •
tive occasião de fazel"'-& pessoalmente ·a V. ~ .. · ···.1· ··•. ::
._-,t-'1' ;.:r.~ r:~ •r: I::-:··.•~ ...... v-~-(!~/.'. ;\ :·..: ···.tJ':~ ~, . ·á~.~~.~·~·

-: '·' :·~ /: ..,.,.:

·:.~: ;~t·;. iJI:.~;>·r\: ,. ·.): · · G ...... .

A .emenda n. 35 figura nQ Diano, do .Con(l1'tsao de'' htije~J

. como rejeitada pela Camara, quando, entret~nto, ·Joi .Q.pnrov,dii,:·OOJlforme o;.offiala ;da··:Camal'â 6. Mtl&·~d~: 8enalfo...l'll!a
pois um engano na publicaçllo que .oonvem'.ser corrigido'~''·'!'"
. .·,,._ ', '· .. ·

'

'

',-,,

·~~·.·~·:::~:_.;.;··~ . ~\:·~··:'< ..'_, ·, '·· .. •1

•. :.·.· ....... :... ••.

. . ~. 8r,,,Jift&idlate '"":-"~"Mesa ma~d~P.Â.'ill'âr:ra;·i~otlfldâoio
sohc1tada por V.· Ex .. Estâ terminada :a vot,oão. das piJien. da~. do ,.orçamonto::'da ·Faaenda.- . ''~'::1ih·,~.' .h~ r., .c·!:".~ ;.:,, ·.• , .
·-. :.: ~: . ~ .·. ·.;,· :- .-.;~'\. ·:~:~;>~.;·1.:.~~~~ ~ í·r:.: ~ .. ·, ;·: ~- ·~ ·.··\! ~ t~~7?· rn(: .·-~~,\~~{~~~. ~fi.L:: .·~:;_:>i~_::.~·>··:;::
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,·:.:;,:::

i··,,,,,

f!_,·.,·:-.,.;_:' ..!.:\ ..:..1...-:1:·. ·:·:~ .• :. ::.;du::t.:·;,, _.:·\~~

•. ' 'J)i~óu,ssllÓ unl~á.. 'd~s errierida'~ 1dd':senâào;·' ;~ê.i~itada~: peÍ~
Camara dos.])epv,~~do~ •..á R~opOIIJQAOé)ll.' f,,,4a,it02~,~ que provid'eno~~.: ,s~hr;~ '!' eftect~acllo,, ,d~e .. ·4.esJ?eza~: <J.o ',, Mi~isterlo .dll ·,
Justlca·e,Ne~octos Jnterlores no exerc1cio ·de i922.
1 .... 11 ·\·
, Encerra a.
.
..·,t_,,.,, ,, . ,
1 ·
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1
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-

' !

•••

'

'

~

···:·

O 81' • .José Euzeblo - Sr. ,presidente, requeiro a V. Ex.
que consulte o Senado sobre' sJ· consente que se votem, em
globo, to~!IS .IJª emeJldllli. que ,tElem lllll'llOer- contrar~O·. da Oommiss!io .... , " ··· ·. ··· · · · ·· · · ··
··: .... -. -,,.

. r·

'-''j:':

<O $f,.. P.fllliidcui•e -. Oa Sr~. Sen~&dorea ouviram o ro..i
c:rueriinento verbal que acaba .de::eer: feito pelo Sr •.. Sanador
José Euzebio, Relator do orçarr..ento do Ministerio do Interior.
, . ·Oe ·senhores que o. approvam, .queiram dar o seu assen. timento; (Pausa.) .
.
· ·
.·
·Foi appro,vado . ... [!·.·'<' · ·
·.~ ·,.,
. ,, ':l'eem pareoer{aolltraria da commislllo·.·. !le ·Fiuan9ãtl ~
llllllJirüea. .·amondaa:
.:·'.,- ,,. . ·
· · . ·· '''·',....''"I'' ~\' ..·''",.
. .
7, 9, · 10, H, 12, 13, 14, :15, :19, 20,· 21, · '22;'
·J.·

··.··'

•

.·

.• • •.

• .•

'

23~

24, 26, 27, ,28, ·, 29, .. 32;:.·.33,
46, 47, '49, . 50, 52, 53, 57,
65, . 66, 67, . 2• parte da 68, 69, 70,
11, 8o 83, 86, 87, . 91, ,,.oa... 94,
108, 105, f:IO, Ui, ·· 114, 1151 116,
•123, 124, 125, i26,' 127, 128, :129,
136, 137, 138, 139, :140,
148, i49
~
45,

• " 1· /

·

.

• •

1

.

. ·.

.•

·34;•: 37,. .•• o.' .U,
.60, .. 6:1, 62, 64,
11; 73, 74, 75,
97, 99, 102, to6,
H7, HS, 121, 122,
:130, . 131, 133, 134,
. e 150.... ..! ·, .....
i r

·.' _· ·11, ··•. .

:.

.. •

•

.

Os senhores· ·que approvam eatas en:iendas, llOJD .parecer
contrario ,da Oom~lsa4o, qúeiz:am dar o 40b':.asae~~illiGAt.o •.
·(~o;:~~ti·~~j,~it~d~.·

.'' :';., . . ',.,,.; ···:. .. , ...:
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Vou submetter agora ao voto do Senado as emendas que
tavoravel. lia Oommissio de Finançaa."· 1

tix.er~ .parecer

'

t;

'; ', ,'; t', .

S&o mantidas as seguintes
!.. _.:_,,:,

'

DrENDAS

'' ~

' .'':\,; •. :,•;,.;li:;·,. . . ;: ·)_:: :,~:: ·. N•. J .'; . . . ; '··. ·:).:: .. I·~·
\·,~.:
,.,. J\': \oárhâ':o• ;.;:.. iSeoretarta C1ci: senad~; .· PessO.li'::·· :;:3 ... :::.
.·;.: : ·:
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f'r 1 :,r
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'•! -.,'

• : ·' •'
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·
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•

. ' Onde sé diz: cSecretario da Commlss!io de··P'lnanoas,•·etc:.i ·
Clip,.,se; . «Secretario . da . Commlaai\p de Finan~ae. U :200,
de ·ó'rderiadl{ e' 'I! :600f: de: rratltlca<;do, a,em' preJuno .de. aut.ru .
.vantagens constantes·"dá''preseilte .lei».. .'"~
. '.
'i(·~~~
'.') ·.>'l·.:··.·.i:.'.\:•

'

. :

'

....

N. 2 . '·' ···•··

.

.

"\ ' '
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'I

.

·•· ' ... ·.,. ·.-;
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,' ·.~' \I.'

f .':I I

~· I~\ ,

.A' verba 6' - cSecretaria do Senado). Pilssoal:
.
Onde se· diz:· d continuo da· Oommiss!io de Flnanoas,
etc. diga-se: d auxiliar da Blbliotheca, com 4 :800$ de orâe:nadÓ e 2:400$ de graLiticacliol sem prejuízo de outras vanltagens constantes da presente· ei»J:
.
.
I
···:
. .·::
., •. ,., .: N. ·s
.A' velrba. 6' - cSecretaria do Senado». ,Pilaacaal : . :
On_dQ se lê: . d encarrerado da acta,. eto.•, ,diga•&a:·. d
Secratilrto <la· Mesa, com :12:800$ de ordenad.o e., 6 :'oo• ·de.
graliflcactlo, •··sem · prejuizo · de· outras vantaseJIAJ: .Qo~Le.ol.tl ,

P.esLa lea_.j ·

.,

. ..

··

-·· -· ·· · · · ·- 1
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A' verba 6' - cSec.retaria do Senadt». Materiál:
Inclua-sei: «para a publicação do discurso do Senador
Laura Müller, iprMerido na Bibliotheca Nacional, em 15 de
novembro de 1921, 6 :000$000:~>,
N. 6

verba. 6' - cSecreLaria do SenadDl>. Mal.el'ia.l:
Inclua-se: «para a publieacão das obrns «0 Senado e O!
Sen~dores:~> e «Quasi um soculo ,de politica brrasileir», réis
A'

20:000$'000.

E' annunciada ·a ·votação da seguinte
EMENDA

N. 13

Verba 113' - cPretarrias:., accrescelllte~se: .
.
Dous avaliadores !(lrivativos das 15 pretorias (lei numero
2.356, de 31 de dezembro de 1910, e dooreto n. 9.263, de 28
de dezembro de 1911, sendo 3:600$ d() ordenado e 1:800$ de
gratificação, 1o:SQ0$000 .
O Sr. José Euzebio -

a votaoão.

·

O Sr. Presidente -

Peço a palavra para encaminhar
Tem a palavra o , honrado Senador.

. O Sr. José Euzebio (para encaminhar a votação) -Sr.

Presidente, estou autorizado pela maioria da Commissão a
communicar ao Senado que, o seu parecer foi modificado .com
rlllação a esta emendá. Assiin, ella está de · aocôrdo com o
vot.o: da Camara. .
·· · ·
·. O SR, PRESIDENTE :- Por conseguinte, o parecer. da Commissão é agora ·contrariO á manutenção da emenda. · ·
o SR. JosÉ EuzEBio - Perfeitamente.
E'. rejeitada a emenda.
. E' ml,lntida a seguinte
,'j

EMENDA

., '

N. 25

A' verba. 20• - Colonia de Alienados do Engenho de
Dentro:
.. · -.. ..
Accrescente-se :
. «)?ara r_eparos e concl.usão d'as installações .do AmbulatoriO R1vadavm Corrêa, gabmetc dentaria, bibliotheoa, museu e
!lfficinas, 60 :000$000;"
··
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E' annunciada a vcitaciío da seguinte
EMENDA

N. 26
A' :verba 20' -· Colonia do Alienados do. Engenho do
Dentro ~- Ambulat0rio Rivadavia Corrêa -.«Pessoal:>:
Um assistente de pediatria, gratificação, 3:600$(~0.
O Sr, José Euzebio ....., Peço a palavra, para enca~inha1; a
v.otação.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Senador.
O Sr. José E~zebio (para encarninhar a votaçãof
Sr. Presid·ente, a ·Conimissão tainbem modifica o seu parecer
quanto a esta emenda. De accôrdo com informações que obteve u!Limamenf..e, opina. pela manutenção dó. ·voto da Gamara.
'
o iS'n. P~ESIDENTE - Por conseguinte, não . acopselha a
manutenção da emenda.
'
O Sn. JosE' Eu:maw - ::\lão, senhor.
E' re,ieitada a emenda. · · ·
'

EMENDA
: ,r·
'

'f

I

'

Nu sub-Lilulo 'ctàs L&bellas do Departamento. Nacional da
Saude Publica,. referentes IÍ•S «SUb-inspector ias d·e. saude dos
iPOrt-os de S. Lti,iz, Amarração. Natal, Ca:bedello, Macei6, ·Ara<~a.iú, .V.ictoria, Paranaguá, .s, Francisco, Florianopolis c Port.o
Murtinllo, accrescente-se
- . . . «o. .·.Itajaby:t.
<·E' . annunciada · a ;votação da se·gu!ntc

-

'

'

''

'

··EMENDA
'i

' .

··.'

N:. 52,

.' .
V.erba 37':
Subvenções - No Dist.ricl.o Federal.
AcCI'Cscentc-sc: ·Casa de Providencia. rí rua Pereira da'
Silva n. 93, :lO :000$000.
o Sr. José Euzebio - Peco a pàlavra para encamm11ar a
'V :O Lação
•.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o honrado Senador.
O Sr. José Euzebio: (para. ancarninha1· a ·votação) .Sr. ,P.~csjdcnLc, .o. autor desta .emenda concor~a em. que a
IComnllSsao mod1f1que o parecer. Nestas cond1ç.ões a Cammissão, so doclarn de accôrdo com o voto da Camara. .
E' rejeitada a emenda.
~

S. - Vol. VI
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E' annunciada a votação do seguinte
EMENDA

N. 5,7
A' verba 37& -

Subvenções:
~\d~~il'àcent~~se :· .• ··
A' ·esqt;tla· Pad~~e ·Joijo .Maria, em Natal, Estado do Rio
Grana e 'ao No'rte, ·s· :oOb$0ôll. ·
Jà 'Sr. ·'tõsé l:'ü'zebio -·Peco ·a ·palavra, para encaininhaz: a
vota~:ão. ·
o ·sf. Presíii'ililte a palavra o nobre senador.
Sr. Joiíé Eüiiéllio '(para encaminhai' a '/!Otação) - Sx·.
J'Ó!Sidr.nfe, a 're'spí)Íto desta :emenda OCCO~re ·O mesmo que SUOcedeu ooin 'a •âuteriilr. A •Ccinúiiíssão modifica o seu parecer,
que é âgôril contrâi·io "á sua mài:niteiição. '
E' 'i'iljeitaãa a
·

'·rem

o

EMENDA,

N. 68
A' verba "Subvenções»; ·accrescentem-se as seguintes:

Districto Federal:
Para a Escola de Instrucção Primaria e P:rofissioil'al, gratuita,"des-tinada aos filhos dos
operarias pelo 'Syndica'to ProfiSsional dos
O{ierarios residen:ves na Gavea, Distrioto
Federal.. "· .. .. . . .. .. .. . . . . ..
t·o :000$0(!'0
Para a conclusão das obras do edificio ·da t:ruz
Vermelha Brasileira, no Districto Federal. 200:000$000

.

O Sr. Presidente -

Esta emenda tem parecer favoravel

â sua primeira parte e contTario á segunda. Não posso sub-

dividir a votação da emenda.
. O Sr . José Euzebio - Neste óaso, o parecer da Commiss!io.
u conlt•arJo á ,sua manutenção.
·
E' rejeitada n emenda.
·
· E' annunciadn a votação da seguinte
EMENDA

N. 70
Vl!rbil 20' _.. Hospital Nacional :
Para .o serviço de radiologia e sua reorgani"
75 :OOOfOOO
zação.... . . .. .. .'. .. . . .. .. .. .. ..
o ·sr. José Euzebio - Peco ·a palavr~, para enoamiilh~ à
votação.
. .

.

'
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•rem a palavra o honrado relator.

O Sr. Presidente -

O Sr. José Euzebio (para encaminha~· a 7!otacão) - Sr.
Presidente, a Commissão Lambem modifica o seu parecer a
proposito rlcsta emenda, aconselhando agora o Senado a concordar com o voto .da Gamara.
E' rejeitada a emenda.
São mantiDas as seguintes
EMENDAS

·'Jo

N. 79

Na tabella á verba 37' - Subvenções - faça-se a seguint!J correcção :
Academia Nacional de .Medicina: cm vez de 15:000$, digase 20 :'000$000.

N. 92
Art. 5' ·- Supprima-se.

Supprima-se ·o paragrapho unico do art. 16.
N. 104

Onde convier:
. . . Art. Fica o Poder Executivo autorizado a desdobrar a
191 secção· (Clinica Neurologica e .Clinica Psychiatrica), da Faculdade. de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro, passando a clínica .neurologica a constituir a 19• e a clinica· psyohiatrica a 20• secção.· ·
. E'. annunciada a votação da emenda n. i:lô;
o .Sr. José Euzehio .....,. Peco a palavra para encaminhar a
votaoão.. ·
· O Sr. Presidente - Tem a palavra o nolire Senador.
O sr; José Euzebio · (para encaminhar a votação)
Sr.· Présidente, a maioria· da Commissão ·havia concordado
com. a approvação desta emenda. A' !Vista, porém, das informao1ies· prestadas pelo Gov. erno se vê obrigada modificar seu
·modo ·de pensar, ;para não contrariar a bem da regularidade
.
.
· '
da administração.
.
.
'
·· ·.o Sr. Presidente - Os senhores que approvam a ·emenda
n .. · H6, com parecer contrario da Commissão de Finanças,
queiram dar o seu assentimentQ. (:Pausa.)
Foi · rejeitada.
'

'

'

'

I
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São mantidas as seguintes

N. ii9

Onde convier:
Art. Os escrivães das preterias crimiJ1a.es terão prefer!moia para o preenchimento das 1vagas verificadas em pref.orias civis, observado o processo de qu~ tr~ta o. art. 20 dq
decretq n. 9.263, de 18 de dezembro de 19H.

[

.•'

-N. 135

Onde con\'ier:
. . ·Ar!.. . ·Fica o Governo aut.orizado a· conceder aÓ . Sr.
Coelhn Nc!.to o premio do 10 :OOOr$, pela obra da sua -lavra,
puÍJ!icada pela Liga da Defesa Nacional, intitulada Breviari~
Civico.
::. 141

Onde convier :
· Art. A reforma do 1" tenente medico da Brigada Policial Dr. Luiz Figueira. Machado, será regulada., de ora avante, ·Pela parte final do nrt. S3, do regulamento approvado pelo
decreto n. 12,014, de 29 de marco de 1916.
N. 142

Onde convier:
Art.
No District.o .Federal, a declaração dos chefes ou
directores . de repartições publicas federacs Qu. municipaes e
suas respectivas dcpendencias, certificando d'eclarando ·óu
attestando que o alistando é funocionario, empregado mansalista,· diarista, trabalhador, ,ior.naleiro ou operaria das ditas
l'eparticõcs ou suas dependencias, sexjvirá de prova dos requisitos das lettras b e c do ar L r5l' da lei n. 3~ 113ig, de 2 do
tt·gosto 'do 1916. ·
.
.
. § 1.'. A prova ·do residencia para Ci. cidadilo ·alistar-se
eleitor no Districto Federa.! tambem será admittida, não· só
por attcstado de qualquer autoridade ,judiciaria ou ..JJo!icial,
om ou o se declaJ•e rcRidir o alist.ando 'ha mais de dous .mezes
no Dislricto Fl!deral, COillO tambçm .certidão lavrada ·pelos
officiaes de justiça, mediaute requerimento da parte .o despacho elo ..aualquor rlos .iuilW.S das varas federacs ou ·locaes
(civis c. criminaes) ou de prctores. .
.
·§ 2:• ·O· requel'imenl.o dn f.ransforcncia será sú1rüintc insl.ruido com o lJf.ulo d~:~ eleitor e a carLeira do idoneidade.
§ 3.• Quandn a idenLidode, para fins oleitornos, fõr' solicitadu por esc r iplo ou verlmlmente a· tiiulo urgente. o ali sIando paga1~it eni ilinheiro por sim curteira uma taxa de i$500,
Laxn·~qne sc'rá lll'J'ecadada o distribuída pro-mta entre os·· empresados do Gubincte de Idontifioaçüo o Esl.atistica da Po- .
licia dQ Districlo Federal i·ncumbidos desse· scrwiQo..

"'~·"
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Essas.. idenLifícaçóes urgentes poderão de accórdo com
aa · ciroumstancias, ser feitas nas horas de expediente ou fóra
deli as.
.
Art. No Districto Federal é. facu!Lado ao alistando escolher livremente não só o districto eleitoral, como tambem a
circumscri:Pção eleitoral de~Le, por onde prefira alistar-se,
Rendo assim .perfeita c valiosa para todo~ os effeitos a sua
inscripcão como eleitor, ainda •Q-uando haja sido alistado por
circumscri,pcão' ou districto eleitoral do Dislricto Federal diverso do que em que de fa·cto morar, residir ou fór domiciliado no mesmo district.o.
. .
§ 1.' Não é permittido ao juiz federal mudar o eleitor de
secção, salvo cm vi~tudc de· transferencia requerida e proCO!Sada regularmente pelo juiz do alistamento.
§ 2." O juiz federal remetlei'á ás mesas eleitoracs as listas
de chamada. . em duplicata, competentemente authenticadas,
podendo ser 'dactylographadas ou impressas, devendo uma
de-lias ser affixada no di-a da eleição na porta do edificio .onde
\ funccionar a respectiva secção eleitoral.
§ s.• O eleitor cujo nome houver sido omitLido na publicação geral- na lista de chamada, votai'á na circumscripção
onde houver sido alistado, sendo tomado em separado o seu
voto, com apprelHmsão do seu tif.ulo e da sua carteira de
identidade, que serão rr.mett.idos it Junta Apuradora r pelo
presidcnle desta restituídos, mediante recibo, ao eleitor respectivo, depois de finda a mesma apuração.
§ 4." O juiz da 2• Vara Federal requisitará da Imprensa
Nacional os numeras do Diario Of(ícial que publicar a lista
geral de eleitores na fórma da lr.i vigente, bem como as listas
rle chamada impressas, remettcndo um exemplar do- Dütrio ao
presidente do cada secção eleitoral, con.iunt.amente com .os
demais papeis que teem de servir nas eleil)ões.
Art.
Todas as disposi{}ÕN> anteriores só tc~m applicacão no District.o Federal.
N, 15'41

Onde convier:
. Al'L
Os servcnluarios vitalícios dos officios .de justiça
do Districlo Federal. terão direito ao goso de. 45 dias conS&cu f,ivos de férias, annualmente, cm épocas que escolherem.
o arredados nesse período de sens cargos não terão nenhum
prrjuiw de tempo on vencimentos.
·
§
A~ substitniçU~s serão fritas por designacão do presidente da Côrte de Appellação e proposta dos serventuarios
effectivos, pagas as gratificacõcs dos ~ubsti'tutos pelas rendas
das custas.
·
N. :157

•

(Jnr!c convier:
Ar!..
Fica autorizado n Presidente da Repu])l ica a abrir
os ~>rcrHtos noccssarios para indemni7.ni' a Santa Casa ele Misericorclia du' ciciado dn Rio de Janeiro elas quantia.'i por ~I h
arlC~nnlnclas rm vario.~ r.xr.rcicios ,ror conta_ rlo que ~abin á

:m,
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União na metade das despezas de custeio do hospita:l-sanatorio
para mulhol'es; de Nossa Senhora das Dóres, em· Cascadura,
conforme os documcntns ,iustilficativos desses dispendios.
E' annunciada a votação da emenda n. !.58.
O Sr. José Euzehio -· Peço a palavro para encaminhar a
vota'()ão.

o· Sr.

Presidente -

J Sr. José Euzehio

Tem a palavra o Sr. Relator.
(Para enca1Mnhar a votação) -

Sr. Presidente, a maioria da Commissão resolveu modificar o
seu parecer sobre esta emenda, dando-lhe, portanto, parecer
contrario.
·
.
.

'
,-

O Sr. Presidente - Os senhores que approvam a emenda
n. !.58,.,com parecer contrario da Commissí1o1 queiram dar o
seu assentimento. (Pausa.)
Foi rejeitada.
E' mantida a seguinte
EMENDA

N. 162

••
.,..]

Onde convier:
Art.
Fica restabelecida a Sub-Inspectoria 'de Saude ào
Porto de 1\.medo, abrindo-se para isso os necessarios creditas.
O Sr. Presidente - Está conclui da a votação das ~mendas
do orçamento do Interior.
ORÇAMENTO DO EX'!'ERIOtt
· Discussão unica das emendas do Senado, rejeitadas pela
Camara ·dos Depuf.a!los, á, proposição n. 1, de 1922, que pro.
v,iõencia sobre a . effectuação das. despezàs do Ministerio das
Helacões Exteriores no exercício de 1922.
Encerrada.
Sã~> re,ieitadas as seguintes
EMiilNDAS

N.

•
Onde convier:
Fica o Governo autorizado a abrir o credito neafim rlc, si assim julgm· conveniente, nomear para
qt.nlqucr ç'nr.c:o diplomatico ou consülar. dispensando quaes:.
quer l'Xigencins regnlament.arcs. o Dr. José [)!ia.vDelgado c!~
Carvalho. unico nuxiliar da Missão Na:buco que n!lo .foi ~t6
h o,ie aproveitado.
,
·
Arl.

ne~~nrio

I
I

..
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N. 4

Onde convier: ·
·
Art.
Os actuaes addidos cpmmerciaes, ain4a que venham a ser aproveitados na. reorgil.nizacão do ~ervjço . 4a Q:ipansão economica e propaganda no estrángeiro; a ser feito
pelo Ministerio da Agricultura, não .perderão, por isso, qs
vantagens e d,ireitos adquiridos no nfinisterio do Exterior,
do qual continuarão· a fazer parte. -A' imprimir.

•

. ORÇAMJilNTO DA AGRICULTURA

. · Discussão uníca das emendas do Senado,
ca·mara. dos Depu·tados, á proposição n. i, de
videncia sobre a effectuacão das despezas
da ASTicultura, Jndustri11 e Oommeroio, para

1922.

rejeitadas pela
1922, que prodo Ministerio
o eX!l.fCicio de

Enoerrada.

Peço a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Senador.
O Sr. Justo Chermont -

· O Sr. Justo Cllermont - Sr. Presid~flte, atteJ;~de11do a qne
esta lei vae ser executada apenas· durante qúati'o mezes, a
maioria da C<iinmissão de Finant;as resolveu modificar o seu
parecer em relação a quatro das emendas que deviam ser
mantidas.
· · .
. ·
··
·
· IEst~s eJl?:end!IS. são .as de ns: 2; 39, 58 e. 80, restando .. p~r
consesumte, somente seis, que ~oram mant1das pela ma1orm
da Commissão de Finanças.
Reproduzo igualmente o raquerimento feito pelo nobre
Relator da Fazenda, afim de que as emendas que foram r·rjeittadas .pela Commissão sejam votadas em lqpo .
. O Sa. PR!l$W!lN'T1Jl- O Sr. ·seqacl,qr Justo Q~ermçmt.. Re-·
lator do .Orçament() ~a Agricultura, reql,ler ql,le seJam vol qdas,
en.s-l~badament\l, todl\s as e!Yie~das qqe tiyer!lm Pllrrcer contrario da Commissão de Finanças.
·. Os senhores, qtJEi approvam o requerimento rlc S. Ex.
queiram levl\n~"r. (Pausa.)
Foi approvado. ·
Vou submotter a votos as emendas, com exc~ptiio rins elo
ns. 52, 64, 72, 79 e 83.
·
Os senhores qne approvam as emendas que tiveram parecer contrario da Com missão, queiram manifeslnr'-!W.
(Pausa.)

!Foram rejeitadas.
V:ou submel.tcr a vot.os as emendas que lograram pf\rcccr•

fnVOI'[IVCL (Pausn.) ·. . .

.

. .

.

São mantidas' as seguites
EMENDAS

iN.
Ao art. 56 -

Verba 2.2• -

53

Subvenções c auxilias.
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Accresccnt.e-se;
Para o prolong-amento da estrada de rodagem de Ipameri
a Calda~. Novas, em construccã·o, a!Jé, a .. cidade do Morrinhas,
no Estado' ile· Goyaz, · enh·egará o Governo .Federal ao do dito
·:Estado, 60 :·000$000,
<

'

.·

... ,.

·'·

'.

'

'

N. 'M

Onde convier:
Ar Lo Os v·enciniontos do porteiro, ajudante de porteiro,
continuas, correios e serventes da portaria c das directorias,
da Secretaria de Estado,' do Ministerio, da <Agricultura, ficam
equiparados· aos funccionarios ·de iguaes categorias . das· Secretarias· do Estado dos Ministerios das Relações Exteriores .
e da Viação, fazendo-se a necessaria alteração nas respectivas
verbns e tabellas.

I·

~

I

..

.••

. N, ti7
Onde convier:
Arl..
Fica o Governo aulm·izado .. a adquiJoiT' no sul do
Estado do Santa Calobarina, cm zonu que ,julgar mais convenienLe e apropriada, ,tl)rra·s de cuHura. por. concessão directa
rlo Esl.ado, si alli as tiver devolutas, ou por compra a parti·cularcs para fundar uma escola de lacticinios e um patronato
agrioola, annexos .a um posto de selecção e adaptação do gado
lr.iloiro c do suinos, abrindo os neccssarios. credites., .

N. 72
Onde convier;
Al't.o ; .Fica o Gowrno aut.ol'izado .a mandar' publicar na
Imprensa. Nacional o <trabalho uc estudos c pesquizas do
Dr. Tlwodoro Braga, intitulado « Diccionat'io do Historia, Geogí•aphia, Monographia, Est,al.istica c Biograpbia do Estado do
Par1\:.-, devendo ·o autor entregar ao :Minist.orio da Agricultura, f;J'atuitamentc, 50· exemplares da mesma obra.
IEm :;eguicla é l't),ieitada a pcfcrida emenda n. 72, do Senado.
N. 70
Ondn convi C!':

ArL. .Fi·Ca 'o Govemo ailtorizado a concedei' um cm.
prestifllll atí\ a ·quantia de lo 200 contos a Alberto P. Hoepf.pcr, ou :í emprcza que organizar, pa1·a o fabrico o explora:..
· ~ün indnst.rial, do calçamento do. borracha ~pelo syst.ema priYileg-iaclo de «culçamrnlo de borracha Ideal Brasil», o outros
:H!eloaetw; de borracha, dc~dc que fiquem .provadas praticamente ns van\.ngcns do mesmo syslcma.
\
§ ·J." O emr,.n•.s\.imo \.r.y·;\ eoinn ).';arantia a JWimeira IrypollJcr.a de l.odo~ os bens da fabrica que fDr montada pelo contc'Ssinnario pal'a o fim ariúm indicado.
.·
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•
§ 2. • A importancia do emprestimo será depositada pelo
Governo no Banco do Brasil logo ql!e o concessionario prove
ter feito a encommenda dos machmismos necessarios e stlrá
paga, em duas prestacões: a ;primeira, contra a aprescntacão
dos conhecimentos de embarque e facturas ·consulâres c a
segunda logo dcpQis do l'ecellimento das machinas no local
de inst,alla·cão. A importancia emprestada ,vencerá desdn a
dal.a. do f!epoif,o no Banco do Brasil os juros de 6 % ao anno
e será amortizada em· prestações semestraes do igual V!llor,
comprehendendo-se em <;ada 'p.restal}ãO os juros effectivamente devi'dos.
·
, § 3. • ·O concessionado, para maior.,garantia dessa amortização, entrará ,para os cofres pub licos com to % do produeto das transaccões commcrciaes que realizar mensalmen1o até final liquidação do emprestimo. ·
§ 4. • Para attender á presente autoriazção, o Governo
abrirá o credito neccssario e firmará contracto com o concessionaria, de modo a garantir convenientemente os interesses da Fazenda NacionaL

N. 83

Onde conviP.J':
.,
·. AJ't. Ficam. elevadós, cquiiJn·rando-se aos dos sBUs coilegas das Sooretarias da Justiça c Viação os auxilias de alugn'l)l de casà, sendo: para o porteiro da Secretaria, 150$ mensaes; e os demais porteiros e porteiros-contínuos das repartições .sublwdinadas com séde nesta Oapita·l e em Nicthe~
roy, de 130$000.
.
O Sr. Presidente - :F-stú· finda a votação das
do. or_çamento ila IAgiricuJt,ura.

emenda~

ORÇAMEN'!10 hA MARINHA

·ijl

Discussão uni,ca das emendas do Senado,. re,jeitadas pela
Ca.mara dos Deputados, á proposição n. 1, de 1922, que providencia sobre a effectuaciío das despeza.s do Ministm·io da
Marinha parn o exercício do 1922. ·
Encerrada.
O Sr. Felippe Schmitd -·Sr. Pre~identc, requoiro a
V. Ex. que consulte o Senado so pcrmitte quo sejam votadas, IJuglobadamonte, as emendas que tiveram parecBr contrario da Commissiio de Finanças.
O Sr. Presidente- Os se'nhore.; que approvam o requeJ'imonto do Sr. Felippe Schmídt. queiram levantar-se. (Pausa.)·
. Foi a'()provado,
O Sr. Jeronymo. Monteiro (pela ordc·m) - S1•. Prt$idrnt.e, roqueiro n V. Ex. verificação de v.otacão.
O Sr. Presidente - Os s.rnhorcs qur. uppt•ovam o requerimento feito pelo Sr. Senador Fl'!ippe Sc.llmidl, qu{'iram lcvnntal'..sa. (Pausa,)
·
Votàmm a !'avot• 20 .Srs. Senaclore& r. 4 contra~
Ni10 hn numero. Vae proceder-se á chamada.

.

'

.
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O Sr. Sampaio Corrêa - Peoo a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente -Tem a palavra .o nobre Senador.

O Sr. Sampaio Corrêa (pela ordem.} - Sr. Presicj;enW,
os Relatores dos diversos orçanJentns, na Commissão de Fi~
nanças, tiveram opporf.nniclade de decl(lrar, encaminhando ll
votacão, que a maioria da· Commissiio havia, em alguns casos,
modifi,cado o seu pr·occr·. sobre as.· cmeridas do Senado rejeitadas pela Gamara dos Deputados.
·
Como no caso em questão eu me não considero da rr.iaioria da Commissão de Finanças, que a~im deliberou ...
O SR. IRTNEU
eu •
. MACHADO -·Nem
'
O SR. SAMPAIO CoRRêA- •.• peço a V. Ex. que fa.çn
constar da acta a minha declaração de voto.
'

'

.,

·~. ~,

,.,

...

Vem á Mesu, e é lida a seguinte

...

DECLARAÇÃO

i

Declaro haver votado as emendas do Senado, rejeiladaa
pela Gamara fios Dept!ta,qos, á propqsição n. 1', de f922, .que
providencja sobre a effecLuação das despezas de todos os
ministerios. no cxnrcicio de 1922; de aecôrdo éom os pareceres dos. respect.ivos Rclat.ores. aj)Jlrovados pr.là Commissão de
Fina,nças. ·
··
·
Sala das sossõM. 4 de. agosto de f 922. - .Sampaio CorrBa.
Procedendo-se fÍ chamada. · verífica~e a ausencia dos
Srs.: .Tosé Euzebio, Francisco Sá, Eloy de Souza, .Toã qLyra,
Tobias Monteiro, Antonio :Massa, Cunha Pedrosa, Eusebio de
Andrade, Graccho Carrl(lso, .Teronyrno Monteiro. Sampaio Corr/la, Alvaro de CarYalho c Carlos Barbosa (13r.
I•
O Sr. Pr~siden~e - f\esponderam ~ cham!\(Ja apenas 25
8rs. Senadores.
·· ·
·
. Nií~ hn numero: fica adiada a votação. das oinendns ao
ORÇAMENTO DA GUERRA
·'•·
'

· ':Qiscns~sfin. uniÇa ctns rrrwn~as· do .~enndn, r~.icita(]as pela
Camnrn dos Deputados, {t proposição.. I\:: f, rte Hl22, qur. pro~
vidcncia sobre a cffc.clnaçün das d(isprzns âo Mínislr.rio da
Gumwn para o rxnrcioio do -1!122.
·
EnMr·rada r ncliarln n Ynf.n(•ão. · ·
Di:;russfio nnica rins rmrndas elo Senado. rr.irítndas pela
t

OnQ:\MENTO DA VIAQÃO
C~mnr·a dos Dopularlos, :'t proposição n. 1. do _1922, ·que vro,·rdcncia ~obre n rffccluaçüo das clcspezas do i\{inisterio da
Viação c Obras Publicas pal'll o exerci cio de 1922. ·
Encerrada e adiada a. votação.
. .

.
J

I

SESSÃO E~ 4 DE AGOSTO DE :1.922

O Sr. Presidente -Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessão.
·Designo para ordem do dia da seg11inte:
. Votacão, em discussão unica, das emendas do Sena<1o,
1\ljeitaqas :pe)(l. Ca\"l\ara da$ J)eputados, á. proposiQão n. f, de
:19~2, que .providenc.ia sobre a effectl1acão das despezas do
1\fi.liisterio da Marinha para o exercício de :1.922 (com parece!'
ria Commissão de Finanças, mantendo IJilr/umas das emendas
e 1'ecusando outras, n. 1'/2, de .f 922) ;
Votacão, em 1iíscussão unica, das emendas do Senado;
rejeitadas pela Gamara dos Deputados, á proposição n. :I, de
i 922, que providen'3ia sobre a effectuac.ão das despezas do
Ministerio da Guerra para o exer~icio de 1922 (com parecer
da Comrnissão de. Finanças, mantendo algumas das emendas
e rl'cusando outras, n. 113, de .f922);
Votação, em discussão· .unica, das emendas do Senado,
rejeitadas pela camara dos Deputados, á proposicão n. i, de
~fi.~~. · que providencia sobre a effe~~UIIC~Ó d!ls de~pezas do
Mtmst~rio da Viaç~o e Obra~ Pubhcas pari!! o exerc!cio de
1922 (çow parecer aa Comrrnss4ode ..Fina~as. manteild~ al.,.
oumae 4as emendas e rectesat~llo otttrqs, n. •lN, de 192!);
.. Votâcijo, .em dis~ussão unica, do vétl) do Prefeito do. Dis.tricto Federal n. 64, de 1921, á vesolucão do Conselho Municipal que equipam os zeladores das ·mattas maritimas, só.
menk .quanto a vencimentos, aos primeiros officiaes das dlvel'sas repartioões da .Prefeitura (com parecer conf'l!ario da
Ceimmissão de Constituição, n. 98, de 1922);
.
1
.
' otac~o. em 1:\iSCl;IS~ãotmicll, do vétq 4o Prefeito do Distt:le,to Fo~era! !11 •. :l7, de. 19~2, ·á resqlucão·do Conselho Muni~lPIII' qu~ torna elÇ~enslV() ~s prgfessoras e adjunt\\9 do J11~mu~o orsi.{líl da Fqns~.C\' o favor con~tll,nte do decreto· lll,lm.ll\'0 2.4~.1, qe 1921 (cqm 1lt:~rçc~r Cf)fltrario ,ta Commiss4o de
f.(·n~tituição, n, 99, de 19$!); .
·
. .
.
Votacão,. em a• .discussão,. da proposição da Camara dos
Deputados n. 12, de 1922, que abre, pelo· .Ministerio da Fazen~a, o credito de 19 ;166$890, para pagamelJtr> dQ que .6 de. vido a ,José Esteves de Souza Azevedo .Tuni()r, cm virt,ude do
sentença judiciaria (com pm·ecer• (nvoravcl da Commissão da
Finanças, n. 83, de 19S2):

. Vr;ltaQ~(), e·.m discu~siio t~nic!l, d() véta_ do P~efeito dQ Distr1clo Federal n. 7~. de 1922, á resoluçao do Conselho Municipal que torna extensivas ás inspectoras da Escola Normal
e ás guàrdi!ies das escolas primarias as disposicões contidas
no decreto n. 2.49:1, de :192:1. (com parecer• contrario da Commissão de Constihtir;ão, n. 88, de 19.2.2): .
:
Votação, em discussão ·U!lica. do véto cio Prefeito do Dis~
tricto Federal n. 43, de 1922, :1 resolução do Conselho ·Munici,pal que concede nos serventes uma dial'ia de 3$ (r.om par·er.P.r c<mfm1'io da Commisstío de Coustituiçtio. n •.9.1, de l92.2l:

Vota.cão, em 2• discussão. do projcct.o do Senado n. 2~.
ele ·1 f~20, que concedr. ao Sr. SenadO!' Ruy Barbosa, srm prr.juizo do respectivo . subsidio, como recompensa nacional c n
.titulo do indemnização pelos seus serviços, um suJJsidio

..
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mensal de .5 :01()'0$, emquanto viver e com reversão aos ·herdeiros que designar, mediante as condj.ções que estabelece
(com pa1'ecer da Commissão de Finanças, oflerecendo um sttb.vtitutivo, n. 69, 'de 1922);
·
3" discussão do proj ect.o do Senado n. ao, de 192i, que
roorganiza o monlepio (!os f'unccionarios .pubJi.cos, civis e milit.ares da União · (Com.rn:issão Espec·ial, parece1• n. 590,
de 1922).
·
Levanta-se a sessão ás 15 horas.

I

••
ll

I

58' .SESS O, EM 5 DE AGOSTO DE 1922
PRES!DENCIA DO SR, IJUENO DE PAIVA, PRESIDENTE
'

'

A~s 13. e 1j2 horas abr~-se a sessão, a .que concorrem os
Srs. A. Azeredo, . Cunha · Pedrosa, Hermenegildo .de . Moraes,
i\fen:d~:~nça Martins, .Lopes .Gonçalves, Laura Sodré, Godo.fredo
Vianna·, .•José Euzebio, Costa ·Rodrigues, Antoiüno Freire, .Toão
~rhomé, Ben,iamim Barroso, .Francisco 'Sá, Eloy .de Souza; João
Lyl!'a, Antonio Massa, Venencio Neiva, Manoel Borba, Eu2íebio
de Anrlrade,· Graccho ·Cardoso, Bernardino .Monteiro, 1,Jeronymo Monteiro, Marcilio de Lacerda, Modesto Leal, Sampaio Corl'tia, Irineu Machado, Adolpho Gordo, Alforedo Ellis, Alvaro de
Carval.ho, · Luiz Adolpho, José MurUnho, Olegario Pinto, Carlos
CavalcanLi, Generoso Marques, .Vida! Ramos, Fclippe Schmidt,
Carlos Barbosa e Vcspucio de Abreu (38).
• IDeixam de ..comparecer com causa justificada os Srs. Abdias Neves, Alexandrino de Alencar, Silverio Nery, Justo Chermont, Indio do Brasil, Felix Pacheco, Tobias Monteiro, Carneiro da Cunha, Rosa c Silva, Araujo Góes, Gonçalo Rollemberg, Siqueira de Menezes, Antonio .Moniz, Moniz Sodré, Ruy
Barbosu, Nilo Peçanlla, Miguel de Carvalho, Paulo de Frontin,
Raul Soares, Bernard'o Monteiro, F·rancisco · Salles, · Ramos
Caiado, Laura Müller e Soares dos Santos. (24) • ·
E' lida, posta ·em· discussão n, sem d.cbalc, approvada a.
acta da sessão anterior.
·
O Sr. t• Secretario declara que não ha expediente.·
o Sr. ,3• Secretario declara que não hn pareceres.: ....
.
E' novaliwnte lida, posta om discussão ·c approvada a redacção t'inal ·do projecto do Senado ·n. 19, de 1921, emendado
pela Cama·ra dos Deputados, que regula a promoc;ão oollectiva
dos 'aspirantes a ofl'icial ao posto de 2o teriente, · ·
O Sr. Presidente -·A resoluçiio vac á sancoão.
·~

-

OR:DEM DO DIA
W annunciada a votaçfto, em discussão unica, das. omcnda·s
do t-ír>nrulo, reg-oítadas .pela Camara dos Deputados, á proposição n. 1, de 1922, que providencia sobl'c a effcctuncão das
despc~ns do Miuisterio da Murinha Pal'a o exercício de 1922.

•
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O Sr. Felippe Schmidt - .Sr. Presidente, requeiro a V. EX.
cohsultar ,o .Senado sobre se. permitte que a .votação das emen.das rejeitadas pela Commissão de Finanças seja feita englo~
bwd'amente tal como procedeu o Senado em relação ,aos orçam'entos já .votados. • .
O Sr. Presidente - A Mesa tomará em consideração o requerimento de V. Ex.
·
· ·· ·
·,.,;p
.
.
·.. o Sr. Irineu.llrfaohado -.Peco a palavra, para encaminhar.
.a vot.acão. . · .
O Sr: Presidente :_ Tem a palavra o honrado Senador.
· ' .. O· Sr. Irineu; Machado (para êncaminltar a votação) S1·. Presidente, a emenda n. 25 é relativa á' continuas, ser:ventes, etc. Fazendo um .appello ao honrado Senador ..•
O ' SR. JoÃo LYRA - . Serventes e continuas de secretaria?
·O. SR. IRJNEU MACHADO - . Sim; mes essa emenda contém
.outras disposições que tornam necessarias a sua approvaoão .
. independente da de V. Ex. E' uma consequencia .della, mas
não é. a mesma. cousa, Pediria, então, ao ,honrado .collega que
aliás já me .declarou estar de. accórdo com a sua approvaoão,
que moqificasse o. seu parecer, e ,que o criterio a adoptar-se
s~ja, ,um uni co. . .. · .
..
·
, · · ··: O' Sr. · Felippe · Schmidt- Peço a palavra, para encami·
nbar a .votação.
.
···
.·
· '0: Sr;''Presidente .....; ·Tem a palavra o nobre Senador.. •
O. Sr .. Felippe Schmidt ·(para encaminhar a votação) _,
Esta: elnchda, Sr.' Presidente, refere-se. a wrteiros, ajudantes. de ,port.eiro, continuas,, serventes de secretaria, etc.
. . !Sobre· a emenda a ·Commissão 'de Finanças do Senado
deu, ein s• discussão,, parecer ·i:Uvoravel' e o Senado a .accei.tou. A Camara, porém, recusou-a e·nol-a devolv·eu agora.
· No .parecer ag,ora oftt'erecido .a Commissão 'de Finanças do
Senado estava dO accôrdo com o voto da Camara. Acabo, porém, ile ser i.ilfor.mado 'do rquc hontem foi :approvaàa, creio
que' rno ·orçamento do. Ministerio da Fazenda, medida semelhan'te
favor de. porteiros, .ajudantes de porteiros, oontinuos · ·eLe.
.
·
·Si esta. informação é real, parece-me que não ha razão
para recusa· desta.
o· Sa, Jo.~o LYIIA -·Foi. approvada uma· emenda no orçamento do Ministr.rio, 'd'n' Fazenda equiparando os· oontinuos c
porteiros elo todas as· s.ocrretl;lrias.
·
o Sn. Ir\INEU l\L\CÍ-rAoo :.._ Mas é que a Contabilidade cstU
hwlu ida na emenda u, 25,. c •não é secretaria
o Sn. FELJPPE SCHMJIYI' - Esta emenda .refere-se aos
por.teiros, u,judantes do :porteiros, continuas da Directoria ~e
ExpcdienLt•. da Mn·rinha e l.amhcm .flu Directoria do. Contabilidade.
Os fu•nccionariiJs uu. iDirocloriU: <ltJ ·Contabilidade da MaJ•inha hlE'111 Hdo :~ompl'l:l QS seus 'Velncimentos equiJf!l;l'ados. aos· da Directoria ele Expediente. c só. agora é que de1,
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xuriaun de o SM' si esla emenda uão fosse· approvada. 'l'endo,

porél'n, sido approvada uma outra que, do um modo geral, .

ál.\1.ol'izu. o Sr. Presidente da RcpubHca a fazer a equipara'rJo t.oclu o .funccional i:;mo, augmentanct·o .assim o·s vencimeuluti daquo!les funccionarios, julguei' desne'cessaría a sua
approvaçã.o.
Tendo sido, repito, approvaàa na sessão de' hontem uma
ouLm cmonda no oi·çamento da IJi'.azenda, que .manda . equiparar os ven.c1mcntos dos pol1L-eiros, ·contínuos e ·serVentes da
:u'azencla aos do outroti ministeri·os, não tenho duvida em
modificar o pa•rcccr; que vassa a ser favoravel á emenda. O Sr~ Irineu Machado - Peco _11 .palavra, .para encaminhar a ,votação.
·
O Sr. Presidente ...:.. Tem a palavra o nobre Senador.
O
Irine·u ldallhado (para· encam(n!Lar a :votação)
fiada mais .[cnho a declarar, Sr. .Presidente, .depois das pal-a vr as do honrado . Hel'ator·; apenas devo chamar a atten~iio
do Se~nado i)ara. a cil•climM.aucia da emenda do Senador Lyra
não aproveit'ar o pessoal da Contabilidade da' M·arinha, repar~icão oons1dr.>rada chefe, equiparado :seu pessoal em virl-ude do lei, l>ropos'~a combatida com vigor pelo Sr: :serze·
dell'o Corrêa, ·que considcrotJ a Contabilidade dos 'diversos minister-ios ·como ~eparticões autonomas, :independentes .de qual·
quer ·seeretaria. ·
· ·
· . · ·-

·~,il.o

:sr.

0 Sr. João Lyra - Peco a palavra para encaminhar a
vot'âcão.
·
·
b. Sr. Presidente. - Tem· a palavra .o nobre 'Senador.
O Sr. Joio Lyra · (para encaminhar a votaçao) - Sr.
Pl'esido.nl'C, inH~x·pel'l'ado pelo illtl·stre Relato1: do Orçamento
da l\f;xx·inha; decl·arei a S. Ex. que no orçamento da:
l?azenda. 'foi votada · uma emenda .equiparando ,os venci·
mcnt.Os d,os. porteiros e contínuos de •todas ·.as 'Secretarias de
Es~aclo ~ l-linha deol·aracão, em re51losta · ao illustre collega,
'Senadoi· 'POr Santa ·CaVharina, prov.ocou ·po~ pante do nobre
Serrador Sr. ·Irineu · Machado, repraseutante <do Dislirioto Fedel·al, ·a allegação de que eu assim procurava fazer mal a
uma classe de funccionarios.
Sr. Presidente, o illustre representante do Distrioto Federal, por mais que procure exaggerar seus serviços em favor '<los funccionarios, não lhes tem sido mais sinceramente
dedicado que ·o humilde orador. {Apoiados.)
..
Agora mesmo, sabe bem o Senado, acabo de LrabalhaJ•
com .esforço e .dedicação, con'seguindo a elevacão de vanta- ·
gens, não de determinados funcoionarios .•.
, O .SR. ImNEU ~!ACHADo - Não conheço, não sei quacs
s,ão os 'ftlnccionarios contemplados por essa emenda ..
O Sn. JoÃo LYRA - ... mas em rela~ão a todo funccionalismo da União.
·; O SR. -ALVARo oe CA!tVALRO - .A.poiado. ·
·
. ·' :O Sn. ~óÃo LYM- Os meus esforços não visam favore-

cer os ma1s 8P\PII'O:Xim-ados desta ou daquella corrente poli..
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. Uca desla Capital, mus tccm sido constantes em beneficio
de todo o · funccionalismo ' da União. .(Muito bem; muito
bom.)
... ··" ,.w_,. u.'a.!i!lii.Jillld!gjm:f
O Sr. Irineu Machado - Peço a palavra para encjlmí·nhar ·a votação·. .
·
· .
O Sr. Presid&Dte - 'l'em a .palavra o nobre .Senador.
O Sr. Irineu Machado (para encaminha!' a votação)
Sr. l:1 r·e~idente, ni1o tive, absolutamente, o intuito de magoar
o meu hom·ado amigo e collega. Si o. aparte e o discurso de
S. Bx~ fossem attendidos pelo Senado, importada, evidentemente, em damno a funcionarias, que não conheço siquer pes·soalmcnte.
As emoudas qu~;: apresentei aqui me foram solicitada;, por
pessóas que mo vieram mostrar a seguinte circumstancia:
que ·os ctiuLiuuos c ·serventes da Directoria de Contabilidade,
que é uma repartição~ellefe, não seriam ·.beneficiados pela
equiparação gcéa'J, constante da emenda n .. 53, do Ministerio
da l!'azenila. De modo que, quando manda vamos por essa
emenda do Ministel'io da· Fazenda, equiparar todos os vencimentos dos..porteü·os, continuas e serventes de todas as Sccre.tarias de. f!JsLado, não. tendo sido incluidos os ·da Contabilidade
· da Guerra e da Marinha, ipso {acto determinavamos uma nova
detlequipa·raçi1o, uma injustiça. . Era, .portanto, necessario
a'p·r.esentar uma emenqa: para co·mprebender esses funooionai'ios, ·que pódem, ·assi'm, ser 'victímas de uma nova desequipal'ação, ·.
Quando queremos fazer equiparàção geral, essa ,omissão
importaria em lamentavel injustiça.
.
Ahi está a razão da minha emenda.
Niio tive o intuito 'de .proteger A ou B, mas evitar uma
· iniquidade. Seria c;ssa, talvez, a razão por que o honrado, Relator foi favoravel á emenda. .
·
.
·
' O Sr.. Presidente -.Vou· submette/ a votos o requeri~
menlo do '·Sr. Senador ~e1ippe Schmitd, sem .resalva, porque
S. Ex., quanto á emenda n; 25, jno.dificou a sua opinião,·
dando parecer favoravel.
'
·
Posto a votos,. é :approvado, o requerimento .
. ·Vou !submetter a votos as emendas que tiveram parecei'
cohtl'ario.
·
·
· O. ·Sr. 1Felippe ·Sohmidt - ·Peço a palavra para encam1nllal~ a votação ..
. o Si'. Presidente. - Tem a. palavra. o nobre Senador.
. O Sr, Felippe ·.Sohmidt (para encaminhar a Vl)t~J~Jão) Sr. Presidente, a maioria da Corr.missão de Finanças resolveu modificar· o seu parecer ...
O SR. PRESIDENTE - V.· Ex. vae falar sobre as emen:das que teem parecer favoravel ?
O SR. FELIPPE SOHI.MITD - Sim, senhor. A maioria da
Com'missão reso,lveu modificar o seu parecer, quanto ás emendas ns. 4, ::11 e i·7, dando. parecer contrario, isto é, .man·tendo
·o vr da Camara.
'

·.•· .<
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O Sn. PRESIDENTE - Os senhores que approvnm as. emendas ns. 4, 11 e f 7, com parecer contrario da Commissão, queiram se manifestar'. (Pausa.)
·
Foram rejeitadas. ·
Vou submetter a votes as emendas que .tiveram parecer
fa voravel..
São mantida~ as seguintes emendas:
•

EMENDAS

'N, 9

«Accresccnte-se na sub-consignação «Obras,, da verba 3•:
a) depois das palavras «janeiro de 1918%> as segÚintes: ce
até 5()0 :000$, para melhoramentos da carreira e officinas o
reparos do edifício do Arsenal de Marinha do Pará;
b) depois das palavras «pondo tacs despezas,, accrescente-se as seguintes: «C a que se refere á 'carreira e officinas do Arsenal de Marinha do Pará),
Esta ernendda foi approvada pelo Senado como substitutivo que ·a Commissiio de Finanças offereceu á seguinte de
autoria do Sr .. Senador Lauro Sodré:
«Para melhoramento da· carreira e officinas "e . reparos
dos odifi.cios do Ar,senal de Marinha do .Pará, 500:000$000.:.•
•

N. 20

Onde convier:
Art. Os actuacs machiuistas <la Marinha Mercante denominar-se-hão primeiros n:rachinistas, segundos· machinistas
c terceiros mnchinistas.
Paragrapho unico. Serão primeiros machinístas os actuacs
machimstas; serão segundos machinistas os ajudantes ma,chinistas e terceiros machinistas os sub-ajudanles mnch(nistail;
·
··
a) sómente gosarão dessas regalia~ os machinistas; ajudantes machinistas e· sub-ajudantes machínistas que trooarem s.uas cartas na E5cola Naval e pagarem os emolume'ntos
exigidos por lei;
'
·
b) · os exames pat•a · terceit•os machinistas cont.inuarão a
soe feitos nos Estados, de accõrdo com o regulamento. vigente, mas, á excepção dos feitos na Escola de Macbinistas do
Estado do Pará, todas as ·provas escript.as ·dos exames realizadoo nas , capitanias .dos portos serão enviadas á congregação da Esco.la. Naval que as julgaí·â em .ultima instancia e exllCdh•á. a carta de Let•ceiros ma()hiu.istas aos candidatos, cuja
approvaçiio i'or .confh·mada.
'I

...
N

..,,..
""

Al'L. «E' revoga/do o arL. U da lei n. 2.290, de 13 de
dezembro <lu 1910, na. parte referente aos instJ•uctoreo~ e
adjunctos dos institutos de Ensino do Exercito e da Armada,

•

•
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mantidos os direitos e vantagen.s por elle concedidos' aoll
actuaes que estiverem no .oxercicio das funcções de docentes.,"
'•'!
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N. 30

- · cArL. Os patrÕ~s 'que :iivere~ carta·. de mestre de· pequena. _cabot.ar.m :e .os machinistas das· embaroacões da Pa,.
tt:orn<ma: ~o Arsenal de Marinha, ·.quando. trabalharem Cllll serVIQOS arr1scados e de responsabilidade fóra.· da barra perceberão, além. dos vencimentos que lhes compete, uma diaria
de ·8$, ·durante o tempo em que p~necerem· nesse"servjoo.
Os dmais tripulantes das embarcações emlpregadas nos mes~
mos ·serviços terãó ·wna diaria de 4$000 . " ·. · ·
E' approvlllda a seguinte ·
EMENDA

N. 25

. •·' ,'

Onde ·convier:·· ·· ·.
.. "·
, . Artigo. os vené1mentos do portefro, ajudante de J!Orleiro,
contínuos,. correios e serventes da Directoria do Expeâiente e
da· Diri\Ctoria·. Geral. de Contabilidade do Miriisterio da Ma.rinba, ficam equilparâdos 0:08 · funecionarios' de .iguaes. oat~
rias das secretarias de Estaldo dos ministeriós das Rel~e8
Exter.iores e da ViaQão, fazendo~se as ·nooessa.r~as · alf.eraõOeiJ
nas ·respectivas·xerb~s e tabellas. : · '· ·: ' ,, , .,
.·. · · · O Sr •. Alvaro ele Carvalho (pela ordem);- Sr, ·Pre,sidenté,
requeiro a v. Ex. verifica.ção !dà
'Votaoão..
·
·
, .' · '
, .
··. O Sr,·Preaidenie: '-·Os senhores que approvam a.emenda
n. 25; queiram .Jêvantar:..se ... (Pauaa.) . , . ;: .. ·
· Votaram a favor~·17 Srs.. Senadores~.·.· . , . . .. , ·"'·
._:·Queiram levantar~ os ,que.\'~fÀI.m contra a emend&;' . '
. Votaram oonf.nl i6 Srs. Senadó~es. .
, ·
· ·
..
. A emenda foi · rl'ljeitada; p~ue não Ooôseguiu . re~ili
dous ·terços de votos. :. ,
· : .. . .
.. . .. .
, ...... ),.. ··• ·...- •· ··.·:·'.•, _,_l,_i,_,; :1\i .• .
''
..·'
'· :
~· annunc1ada a V'of.aoãc:i, em dJsouasão. unioa; ·das emendas do. Senado; re.ieitAidBs pela,· Oamara :dos.'Deputados, .á :pro-·
posi~ n.. !, de 1922, que providencia· sobre a effeotu&o&o
das. desp13zas, ·d.o f4inist.erio.: da Guerra · para . o · e:s:m:oiOI~
.·
. ,
. ' ... · ,
., ,
de .:l9o".··
lillíl...
'1··;.·'
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Sá. . - ,Peo.o
a palavra pela ordem.
.
• O Sr. Presidente - Tem a P.alavra pela ordem o. nobre
Senador,,.
..
·
,O Sr. F~anciaco Sá. (pela ordem) _:. · Sr. Presidente, · a
Commii:lsão de Fmàncas. bàvia · .dado parecer sobre diversas
emendas.semrpre an.imalda do proposito de que a votaoão fOIIBe,
quanto possível, da inais pez1elta hàrmonia oom o voto da
outra Casa do Congresso. Entretanto, a Commissão teve de
~ar par,ecer, mantendo muitas des.sas emendas, mas, por oohe..
,S. - :Vol.. :V:I
125
·'

',•

., ,.

renoia. do que pela. necessidade. immediata, de.oorminada., po1·
.essaa eD1endS;S·•·.Tq .. 1 • :··, •• . . •• • . ·
,
. , ·.'•''· ,. ;:
Appellarm para· o hom'ado ril'lator afim de que, de accôrdo .com os .outros relatores, que, sempre n;lUito cordatos' .e
mUlto transrgentes teem sido, concordasse tàmbem na modl:ficacão do pnr'eccr, ou pelo menos, considerar questão aberta
o· voto ·de .:S.fiEX; wn retaoão, ás emendas .:n.s;• :i,. 9, 1<7, •.18, 24,

;!,7; 28, 29,. 33, 34,· 35,. 37, :39, 45, 47, 50,-· 54, dl66; 59;. 60, ·66,
.f!7,. 68,· 69, ;7(},: ...7.1,· 72;.:75,•:7•6, .79, .ao, . s1,. 82, ·84,. 85;-:ss,.so,
·9:!, 101; 104 e,i05. ' · ,, •. ·, : ,.... 1•• ,. •••
..•••.•. , . ,,,
i
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'., ;i :.Q. Sr,~ .If,~!Úlu, lllac41!dó ·':I· ~pCll ,a .·p~laVFa. .L.jel.lJ.. 1(.)l'denl. ,,<
"'O Sr. Presidente !.,--· -·'J.'om
'a 'palavra 'pela ôi;dem o nobko
Senador
-.,. l_,./;.,l .... ;:' · ., __ :-.·;" ... ···.:·
.•
.
.
o Sl', Irineu Machado (pela. ordera) .:.:...· Sr.' Pre~idente, o

meu modo de ver foi, como não podia deixar de ser, contrario aos requerimentos de .votação global.
,
Quem ·começa por votar globalmente contra, acaba votando globalmente contra e;. a .favor,
· ·
Sabe o Senado que a primeira tentativa desta natureza,
entre nós, foi feita na Gamara dos Deputados. qqando, .. sobre
a .,p,residencia:, ~o, Sr· {)liveira Figueiredo, o D'epütado Mepo
.Mattos 'l'equereu · que ·todas ·as· emendas'' ·contrar1as' ao ·proJeq~o. d,a''ll)i' 11& va:.ccinâl)lió'.~brigator~a .fosse~ voti!Aas englo~~
mente, 'de. u~a só vez,· tentando' as~1m pOr' termo á pretendida
99~~uPQãó. ,.ao· P,r~je.~f:O' ~que· ,ehv~lvia essa .'lll~~a inconstitu;.;
~i9!lal,oàtosa:e'.mtqua;, '·':,':>:'..
··'·''.'é''·:':.,·:'::. : ·
·· · ··Mais ·tarde;· pela'segundl!' vez, f.oi ,elnpr~gado ·esse methodo;
quando um Deputado - crelO' que ·i'ol o Sr, Raui•·Fernandes .....,
por occasião ~.di~.cuss.ão qo. _projecto. ,de interve.ncão ~ Estado do Rio de Jànei.r'o,,. ·P~U que J.Qdaá" :as emendaS ql!B
tinham por i'im embà.ri&car "à. votagão'''apressada 'da:' 'leÍ' 1de
ilite'rvenoão· 1naquplla unidade .da.' FecteraQAo., tivellilem :. termo.,
Amãnhã, essa medi9a,,poder~ Sljl't~~p~.eg~,,~ s·e
quizeter apressar a votaçao;l.àa ·le1 de ;unpr~ II .. U.S/:Dl. por,
dean 'i ···u· (' . .
··l'·
·
·
Em I dóus easos' Ide: tâüià.nha ;ilrip.ortanôia; .qu&"dizem '.res~
peito co.m a _vida d~ rêgirilen;":esse"~l'ócêSBO('foi ·funesto, e
nlelr:podia ;derxar. de,ser:•i'unesto~.e.;.Odlo&o ... ,, , · ,.:, ·: ... 1., 1
E que expr~são empregar para uuqw~t,boqc;~. qué produz.
~to ,dR!JUlO .e tão prOfundamente. ~i'.eota o regrmen e qu~
aillQâ 'dlse91:Ve ·os cos,umes politiooatü·, J; J:, ,,.,! .. ,, .
.,;,~ ,~q!iQ~: ,os; metps.: erpli,r'~saM~.· •a))retiliio• de· oo~igir abusos:
u.r:liBIIrl~tr ,_!lXc~sso~. qu~ .~e.faw.• ou,~rps. ~u~9.s · e .. exoessoa,
nunca póderao servir á causa da:'R8phblicar11unca pOderllo r&'"
stituir a paz ás consciencias, nem · tampouco. restabeleom: ·a
ordem na,vipa 1PuRlioa.. :. ·. ,. ,e;·;~'l. _ .;;~:: ,;;;•·,~··,~·,·, ··'· ~"
Sou rad10alm?nte contrariO, hoJe, a .esse metlioi:lo, oomo.
se'ú'ipre fui ''todaS: as vez·es·•em: que;: comoolDeputado;,~ ·com"'
bati, por considerai-o profundamente dissolvente da al.ltonomia
~ndivid~al.dos ~~':ladores,.,,.~a, gara~Ua,, que .é,pedra llllgular,
basilar: ,do exerotcl~,.do ;rQI;l"jl'!~D;. ,d9.'~s~stell)fli ~nrlamentar: . .
. . ·Senbore~ pn1•a,. qJl~, ,em uma hora,· em que c>' sol' se· apaga,'
n.

.~:Y:t:o: -~fm~~~~:~~~'fs~~;~~1:.
~a:~~J··~~ .·~~~~~:!~· ~~·
..e
. ,, .· . . : ..· . . ..
~Qdil~ .Q.!! esP.~ltQihíl· .~.01:
i~·.:

AA~gu~~~a ,~

I

i

: ,

J

I
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Por· quo empregar medidns, proce~oos dessa na~ureza que
compromottom a fundo o rcgimen, dest:mindo ·a liberdade do
cxercicio do direito parlamentàr...
· ··
'
. 0 Sn. ALV4110 !)E CAIWAJ.HO - ~leço a palavm:
O· Su. IliiNJm M,\Ol!ADO - ••• compromettendo .ao mesmo
tompo a·sorcnidado o a rcsp_eitabi!idade do nosso r•egímen?
· ·· . · Sr. Preslde!Íte; sou dos que deseJam profundamente que a
Republiea prospere dentro da .ol'dcm, · mas .dentro da. ordet11"
com os rcspei!,os do Lodos o~ direitos c todas as liberdades.
Esúlril.o prol'lmdamcnte libera!', incorri,:rive!mente amigo
da· 'liberdade, .. nem me~mo quando Livesse .uma parcella de
.•!orca ou ~c·_poder ,nas ~~i!lhas mãos, ja.mais a empregaria
contra ·o da·e1to do exermcw do mandato por parte dos coilegas, rcpreséntante.s da Nacão. . ..
. .
.
·
. Subscrevo por isso,· co~ jubilo, o pro~esto hontem for~
mulado da tribuna pelo ()mm(lnte 'Senador Sr. Laura Müller,
cuja palavra tem· sido neste momento um éco de esperança.
um. éco de liberdade .dentro desta Casa. .
.
. · ..
Subscrevo o. seu protesto, não como Senador _opposicio~
nista, mas como Senador da RepUblica, , no interesse. mesmo
dé .todos os Senadores, por isso que no. exercício pleno e livre
da autonomia de cada um, dos direitos do cada um .dos membros do Parlamento, reside a soóerania nacional,
1
. · Dentro do ,parlamento, as maiorias· podam empr~gar. me.thodo :ou _processo -des~a .nat:ureza, podem abafar os direitos
dos membros das minorias, minorias· não sómente: politicas,
mas. minorias em todos os casos - emprego . esta expressão
em toda a, sua extensão·- que se debatem,· minoria das, .diversas especies, submettidas ao julgamento do Parlamento. ·
. · · : Não .posso,· por isso, subscrever· com o meu voto o reque·I•lmento do meu honrado amigo; ·mas devo dizer tambem que
não· serei- dos que põem um Jobstaoulo' parcial, dos que, com o
seu' melindre' parcial, ·po~sam crear di·ffioi.tldades aos pensa:mentos e aos desejos dohorirado Senador. · · ·.
.. ·
.. BI'n.rtl
· ', As duas. objecêões nrlo eram de naturezà parcial,·fmpe~losa. s, diziam. respeito. aos ·.exerclcios dos. m. eus direitos
e.dOS de todos ,OS ri:ieus collegas, direitos de que não 'podemos
·abrir. mão, renuncia que não 'podemos pràtt-car sem grande
responsabilidade para 'nós. todos, . julgados pela .historia, .e, .
pelos nossos erros, julgados peJos nossos .postaras, pelos frutos
malefico·s · dos· 'máos precedentes, precedentes· ·nefastos que
oreámos na. vida e na pratica do regimen.
· · ·· · ·
,_ . Não porei, entr.etanto, duvida;- não farei questão,_pessoal,
não fecharei a questão como S. Ex. me .pediu. A muita admi·
l'a~ão, a muita estima pessoal que tenho pelas qualidades po·!itieas e pelas qualid!J.des _pessoaes do· beneme1•ito ·Senador pelo
Celirá trazem aoesplrito,·•·neste mo~pento, ·pbrases de· sincera
estiinu, e' dtr sincero 'louvOI,. aos .·seus· ·meritos intelleotuaos; ·.ao
·sou brilhante talento o· ao seú profundo saber;
·
'.c) ..sn. FRANCisco S.-\·- Isto ó. bondade de v. Ex.·.,:
o SR. !RINJro -MACHADO .,-.Eu não poderia nem posso jul~
gar~i:ne pessoalmente melindmdo, desde que .s. Ex., em todas
as··• .suas eonsidero~;ões,
ma oumul9u das. : maio~es attengões
-·
'

.'

' .
' ~.

'

...
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IJessoaes. As duvidati que ponho ao sou requerimento dizem
J•espeito apenas a motivos de oJ·dem publica, à moUvos de
- ordem parlamentar, a motivo~! do natureza essencial o proIfundamente ímpessoaes.
Não requererei ao Senado a volaoão global, POJ~quo considero este methodo attentatorio do nosso· Regimento e do
nosso regímen, porque o considero contrario ao nosso systema
democratico. Para não assumir a responsabilidade da creação
de taes usos parlamentares não posso mesmo subsct•ever o
requerimento 'Cio meu honrado ami·s-o.
·
·
Entretantó, não posso tamlrem deixar de agradecer a
,s. Ex. a profunda, a larga (lemonstração de estima pessoal
com que me distinguiu. E, nestas condições, abro - e não
posso deixar de fazei-o - abro a ·questão neste assumpto e
cada 1 um dos Srs. Senadores vote como entender;
Em mna longa conferencia· que acabo de ter com o honrado .Senador pelo Ceará. mostrei a S. Ex., exactamente, que
g·rande ·numero de medidas pelas quaes me bato e cuja approvacão solicitei ao Senado não são· de iniciativa minha. Mostrei-l·he ainda o modo consciente c meticuloso por que estudei
o assumpto, chamando-lhe a attencão para o· 'facto de que as
cireumstancias do momento induzem o Poder Legislativo a
praticar injustiças, como ·estou convencido de que as está
:praticando.
.
. ·
Que fique sobre os hombros de cada um a su·a responsa- ·
• bilidade .. l\!antendo o meu voto, mantendo o meu parecer, faoo ·
&e~:uillo que penso ser o meu dever de consoiencia. 'Mas não
tenho, quando ,iá nos achamos em agosto e poucos mezes faltam pal'a a conclusão do exercício financeiro, 0 direito de levar
muito longe, de extremar muito o combate a esse processo da
maioria~
.
:
Discutindo orcamentos ou projectos de natureza administrativa, não agi, nem agirei jamais, nãó empregarei, absolutamente, os meus esforç()s para servir .á minha orientação,
ao .meu pensamento. Só nas questões de princípios, nas questõ:es politicas, o meu voto. podere ser politico; nas. questões,
porém onde os p.J:incípio~ não estejam ·em. causa,. a minha
attitude nllo .póde ser po.litfca, não páde ser int~ansigente. Ha,
porém, no caso. em d:ebate, no caso em ·questão, um .ponto, de
vista excepcional : ·o da inst-ituir•.ão, pela repeticão, de tProoedent.os, de usos parlamentares, .que pDdem ser, no futuro, urn
voneno .l.cthaJ para o,· regímen e pal'a a vida. do· parlamento..
' Era isto o. que mo cumpria di~er ao. Senado. _(Muito bcnt;
··
·
· ··
mttito bem. )
.;·
Tem a .pala~r~~- o S~. Alvaro de Car'
.
o s~ .. Àlvaro. de Carvalho (pclà. o~;d,etn) - Sr.· Prcsid~nLe,
da pois do, que disse o honrado Senador pelo Districto Federal
não me.resta.sinão. dc,sistir da palavra. Pelo, rumo que ia to~
mando o <liscurso .do nosso illustro oollega.. eu me il!udi, Julgando que teria algum dever politico a. curhprlr .. Felizmente,
porlérn~ ·estou absolutamente sem razão para usar da ·Palavra.
O Sr. Francisco 'Sá - .Peco a palavra pela ordem. ·
O Sr. Preside~t~ ~· .T.em :i palavra ~nobre Senador. · •..
O Sr. Presidente -

~~.

.

I
I
I
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O Sr. francisco Sá (pela ordem) · - Sr. Presidente, o
nobre S.enador offereceu combate antecipado ao . requerimento que ainda não !'ôra formulado, o que prova. quanto S. Ex.
o acha necessario. Foi S. Ex. que me provocou a formula-o
no sentido de proceder á votação global de todas as emendas
que tiveram parecer cont.rario da Commissão dr Finanças. E'
uma questão que não discutír·ei mais, porque o ~·oto do Senado firmou o seu precedente no proposit,o que deve dominar
todos os propositos, neste momento, que é Cl de auxiliar a
pnsAagem dessa lei de despeza, .iA ,por demais retardada.
O Sr. Irineu Machado ' ~ '

.Peço a palavra
pela ordem.
.
.

O Sr. Presidente -· Tem a palavra

o nobre Senador.

O Sr. Irineu Machado (pela ·ordem) -·Pedi a palavra,

Sr. ··Presidimte, para dizer que acceito o requerimento do
hoprado Relator, no sentido doe se proceder á votação das 1
omendas que a maioria da Comrriissão considera . rej~itadas
contra o voto do Relator, com exclusão das de ns. 1 e 1•4<.
O ·sr. Benjamin Barroso -

Peço a palavra pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem .a palavra o nobre Senador.
O Sr. Benjamin Barroso (pela ordem) -Desejava, .Sr. Pr~
sidente, que V. Ex. me informasse se na votação das emendn.s
que tt>em parecer contrario da Commíssão de Finanças,· estão
incluídas agora estas a que se refere o nobre· Senador pele.
Ceará.
·
· · ·
.
. .O .sn .. PRESIDENTE -. Niill, senhor; sóro.ente as que teem
parecer da Commissão e foram publicadas .com pare~:er
escripto.
0 Sn. BENJAMIN BARROSO -.Agradeço a.V. Ex. a informaoão.
·O Sr. Presidente - Vou submetter a votos as cmenda.q
. que tiveram parecer contrario da Commissiio.
·
0 Sn. iBEN.TAMIN BARROSO - Parece-me ter ouvido 1\
lcilura da emenda n. 72?
. ' o SR. PRESIDENTE- Foi equivo~:o de v.•Ex ..
•· Os Senhores, que approvam as emendas .com parecer contrario da Commissilo, queiram dar o seu ãssentimento.
(Pattsa.)

·

·

·

'

Foram rejeitadas. '
Vou submetter a votos, uma por uma, as emendas que tiveram .parecer favoravel da Commissiio de Finanças. .
Emenda n. 1~ ·
A maioria da dommissão manifesta-se, verbalmente, contraria. a esta emenda, apezar·rJo ·parecer favomvel.publicado.
. OR Srs. que a approvnm queiram dar o seu assent.ím!'nl.o. (Pausa.)
.Foi· rejeitada.

'.

' ~

'

.j~

'., :-:.·.
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a :votação da 13eguinte

E' annunciada:

.·

Na rubrica 2• - Estado Maior do Exercito - Pe!lsilal :·
Em vez de 5, diga-se:· dO serventes, lneluidos nesse numero os actuaes extranumerarios, com os mesmos direitos e
vantagens dos effoctivos e não .podendo mais ser admittidos
novos extranumerarios, sendo consequentemente augmentada
a vcrb(l re~pectiva .do quantum necessario para ocoorrer ao
respect.lvo pagamento.
O Sr. Francisco Sá - Peóo a palavra para''encaniinbar a
votac;Ao; · ·
··
· ·
·· ·
' · ·. ,
• O Sr. Preaidente - Tlim a palavra o nobre Senador..: .
Sr. Francisco Sã._··. Entendo que esta eme~da deve ser
mantida..
·' · ·:
O Sr. Presidente - Os senhores que. man.tãêm a emenda
queiram dar o seu assentini(mto. (Pausa.) · · · · ·· · .
Foi mantida a emenda n. 7.
• ·.. Emenda.n. 9: ·· ·
.,
:A; maJoria da ·Commissíio modificou .o seu parecer · 'ii
respeito desta emenda. Tem, por conseguinte, parecer'.· oon._
.traria. .
'·
· · : ·Os·.aenbores, que a approvam queiram dar. o seu assentimento, (Pausa:) •· "
·
· ·
· ·. • ' · · .· ' ···
Foi rejeitada .
.'' . :São mantidas as ségulntes

.o

!'•

''/ .. i'

'<\f

. i i . '•''

·.l : ...... ,
\)'(·~"''

'\•f'-

'!'•'..

.
,_. .....

. . . ..
.
'

'

,.~,·-

liiMENVAI! .

·'

'

1',

·::1

N. iO ·.

na. rubricR ·s• ·- Juetlcll.< Mllitar - sub- .
.:-;-:-,Diversas ,- .a quantia de. 4:000$, ..para. o ,pagaq~ento do .'t~lephone d':.st~n.ado aos Mil!ist~~s .do Supremo T.ribunal Militar que o nao ttverém.
. ·
. , ...
Accrescente~se

rubric.~

N. i4
··i·' .· '.
," ','
' ···. '
(Ã,' verbO: .:.... Instrucção Mil'ita:r ~'Escola de· Aviàolto
Militar: Na sub-consignaçüo - Vantagens do portelro,·contlnuos, etc,, aooresoente-se ·ln fine :. ·
.. ' .
· Augmentnda de 6:420$ para diarlas; de àlimentacílo, a
· par~ir. de 1 de .iunho do nnno carente;• .tl:.. razão de 2$1!00, ·Para
o porteiro. o continuo e ·os serventes da referida escola, sem
. prt:>juizo das diversas vantagens constantes da. presente lei.,
i' :-.

....

11

/

II

..
•

, •

~

1 , ',

, , • ', ,.

I''· •,

Jl,

~~.!

1, · · , ,

,._,,,.,rA....·-b·a
-:·.
_y_..,..,-,
v-

I •, ·, , , I ',

.
.
.: Os.· .~sorevntes 'da · ·Fabrica de· aastuohos ·e :ArtGfácfÀJs
de Guerra passam a ter a denominacllo de quartos l)fliblafís,
feita a neoessaria .emenda na tabella respec~i-ya •.
.,. ,,.

''. ' ' I: . •.) 'I .11.~'11 :·

:

,

ri'l:' '•!·,''

~

N •. 22

. ..

'

· . i r ~ ·1', · ~ ' 1..

,

Acrescente-se ao n. ii do art. 43 ·da proposicão n.i, de
·1922, «e bem asim. a ,fazez: a ,melhQ.rillo, da,-reforma do 1• sargento reformado, do Exercito, Jeronynio Fernandes de Carvalho;;,do ac.cOx:dq .«om a. lei _n. 2 •. 2~0 •. de :1.3 de 'deze1pprp, d.c
,f9:l0,•'sem d1relto ~ nenhm:na :~aJ!tag_e,m. atJ:azada ..· .; 1 n; 111 ,,:i
' :

, ,

,

,

,

·!

;·I ~ '; • \ ' :;;

N. 23

:Aoorescente:.:s~''1iif n. t'i''''di:i'art( IS da ·:prliJ;osiollo n. 1:
,. ··· :E' :igualmente autorizado a conceder .melhoria de.·,r~t1'11I7Ill8
ao capitão reformado do Exercito, Jorge Joaquim· da· Cunha.
considerando-o promovido por, actos de bravura ao posto de
1• .tenente em 17 'de''·noverilbro' de' 1894',· 'sem direito, entre.tanto, . a .qualquer differenoa ·de vencimentos atraz~dos,
. só
pódénCio ·gozar dos beneficias· da· nova reforma.:. · ., ' 1' '· ,,..,,
.-.. .
,,
-·
'.
....
'.1','-·,•,·, ' , . \ I ('N~\ 28'' I'• .·· '-·.''
·.·'.\
'

,.,,_.,·!,;•,,'.',

/

•

'

"

'

~--:·;,

·:

.

'

•'

.''

I'

:.:.·:;,substituam-se· as• actuaes · tabellas · de vencimelitos;·an'nuâes·.dos. empregados ·das ·portarias dos· departamentos·:'.' do
.1\finiâterio da Guerra; · abaixo· indicados,· !pela seguint'é; ·· ci>n'!ltituindo. 213 o ordenado e 113 a gratificaoAo:
·
'· \'itl\

.. '/

,, •.,,-'1,'

\\.l'f-;'·:11·.'.

Departamento do Pessoal da Guerra
.... ' .. '.. . . '..

!Porteiro
Continuo

~ervente

'

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

1

t

t

t.'·I·J~: ..... _., ,,...-.... ~ 1 ·,:_:: 1 "''

t

f, f

t

f

1

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

. il'•'~'".';•::-'

\.·: .

....... , .'(\'.... .

; 1

c!

i' \ :

1' ' '

~

8:600$000
4:200$000
3:000$000

' '._: '' ·-,,'": t

Servente:: .
~\l~i;'~~-'rl"\:•7•"

.

De'pafftamen'to,·, .Cmtral
Porte·fro; .
'· ........... ·-·•;······ ......... •.•··.···· .. . 6:6008000
Continuo: . • .
I I
'I.:,
.' 4 :200$000
Servente·
_._
·.
3:000.$0BC
·,, ,.

......... ..........................
t. I

O

f

o o to o

t, t

f

f

f

t,l

o

1 ,I

1

te:

0

Directoria rle Engenharia
.

•'.

Porteiro
Continuo
Servente·

f

I

f

f

I

'
I

f

t•t f

I

I

I

f

f

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

... •· ......................... .
.. f

f

f

1• f

f

fI

I

I

I

f'f

I

e't I

fI

f, t

fIfI

fI

6:600$000
1:200$0.0C
3:000$000

.•,;r_

·'·
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Directoria do Material Bellico
.\•,i• •

Porteiro
Continuo

I~

o tO t e

o o e

f

e o O f

o o 0'0 o o O t

t

'o O

tI

...... ' .................... .
t

Se,!'Y~~~e .· , ....

O 0

0

O, 0

0

O O •O 0

1--1''

t

0

f

0

O t

O t

O t

1·'

..

. >'I·'.

t

t

I

t

t

''; .

.

.

'

'

'.

.c; i:_;:!.
- Deposito Cent7'al '

: ' '

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

n;~~ i

i.

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

Servente

t

"''

'

; .

t

•··•

3:000$000

·•

,_,.'

' Dire~tin-fa de Administração .
..
.
Porteiro" • • .
Continuo
~ ~ -~ ~ ~~ ~
'~
Servente

............................. .
.')'.'.'

:

I

,..

'

'

..

e f

;-·, ,' t

o

t

•••••••••••••• f

O O o

t

f

O .. ;

I

I

'

•••••••••••••

6:600$000
4:200$000
3:000$00(!

. Estaçilo de Assistencia e Proph:ula:Wz
·:.-.(:1;
.......;;. ~- ;..,;
. i,,
.
. ..
-..!(f!)L~.\
~ ~
S~en'te"·. _. · ~;, •......• ·•••· ...... -•. -~- .... ~......
. 3:000$000
,.;r.'•

...

, ru

·
.Gabinete ·PhQtograpli.ico
·
-. ···.· ......... .....
·.·. •·•,
:·

Servente

•

,.

•

·-~··

•rr

~."' ':•'.

:

I'

3:()()0$000

Directoria Get;tJ_l e ,Tiro de Guerra

Porteiro .....
...•........_.•._..................... _ 6:6ooeooo
Continuo . :::
· · •• ·-·· :· •. ···.~ ,•. _. •·~·· ' '· ·"t•.·"""'•ooo
:: '.• "·
•.• ·,·· • ,• ·• •·. •·;•;··-~·-·
~
Servente... . .. : ...... I·-~··~:~:·~ ........... ·-· ... I.. •_3.:00_(),_0QP
._.: ..:·r;·

. ·· ·:-

'" , J '
,,,

• • _. • • !

I.

Stand dtJ :Tiro Naciono.Z
I

....

~-~í.::"-.~
~ ~-:·

1•1 1"1 I

I

1•1 1•1 I

I

O I

I

I

1'1 I

I

I

I

I

I

I

I

I

':
I,

''·

6:600$000

., ' I
,·,·:

: ,.' ~--.}
;: "" : '

. JUSTIÇA. MILITAR

..

',I

:·

'. i·;; I-~··,

S!lpremo ·7'1-ibuilal M1:litàr

Porteiro ...
Continuo' • .
Servente . •

. .'.-. : ~ • ; : '

'; "•,f '.. .
I

I

I' O O I

O O 1"0 I

I

0

I

0

0

I

l·fo•o I

I

I I

I

I

'o ' I I

0

I

I

o' o O

I

O

o

I·····.
I 'I I

•'
I

I

I

O

o,

I

I

I

I

0

O I

I

•

\'•

•

I

I

I

I

O I

o

I

I

I

I

I

I

f

0

0

o'o'o I

I

I

I

I

I· I

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

·. :·· · Es'cola • Milita,.·.
. . · "·

·Porteiro::. . . -...-,,,., ......... ·...................... .

Ajud!lnt~ de porteiro . . ..........•.......••

Cont1nuo · . . . .. ................................ .
Servente . , • . ..... ~ ....
o o •

o •

o ••.• o I

•• I

•••

'\~o .

P'ol'teiro ·
SerVente·.

.. ,

Escola Veterinaria do Exercito

•·

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

11:6001JOOO
:5:4001000
4:200$00(1
3:000$000
~

•

I ' O . . . . . . 101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '
~

'

' ;

6:600$000
3:000$000
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... ,

Eséola de Inte1idencia

.Porteiro··
Continuo .
Servente .

o o O O o o o o o o o o o o O o O I
o I
•

o o O I
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o o O o O O O O O

o o o o o o o O o o o o o o O o o O I

O

O O
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Colle(Jio

Milita~

6 :600.~(}00
/! :200$000
3 :000$0()(!

do Rio de Janeiro
,.. ,,

-Porteiro .
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Servente , .
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O

I
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N. 38
I

'-•

\·1'

Onde convier :
Art. ·Na 'execução do art. 2~·da·lei n. 71.6, de t8··de
dci:(!Ínbro de 1900, serão observadas as .disposicões· do· decreto' i:t. ·13 .882, de 19 de dezembro de 1.919, procedend(}'se
desde logo tí. revisão.- dos ..actos ,que não .tenham obedecido ás
regras consagradas nesse decreto e no. art. s• da lei de :1.850,
:!em. ' que dahi. advenham . quaesquer .. yantagens pecuniarias
atrazadas. ·
..
.
., ·
.
.
, :.o :.;!~L'!llf;'ii[~
E' annunciada a votacão da seguinte

!Wm;. ',.,

· · ··

· N. 52'·

·Onde convier: ·
·• ., ... ,,,<1
.• •·· • . Ârt.· Os netos. dós. oftlcifaes; ·erfectiyo·s;. retormados ·~ 'hh!.
nora rios·. do· Exercito, Armada. c .classes, BQnexas, (lom ;~.ervioo
na eampanha c.ontra o go:verno do Paraguay, terlo direito ·li:
gratuidade quando ,iá matriculados n.'os collegios militares.. Os
que ainda niio o. estiverem,. ma~ a favor dos quaes ,já existir
requerimento' de ·matriculii"il prestado exame 'de·'admisslo no
,çrual. hajam sido approvados, terão tambem direito á. mesma
·gratuídade, independente de novos exames, de nova clai!sfflbà;..
çií.o 'o'.de outras formalidades. · ·'
·
· ' · · ·• '·nr'·
~
~- ~
O Sr. Irineu Machado (pela ordem) - Sr. Presidente, a
Commissão mantém a. emenda.
O Sr. Francfscà sã - Peço a palavra para encaminhar a
:votaçllo.
.. . ·. ,;
,,.,,.,O
Sr. Presidentea palavra o 'Sr.
Francisco
Sá..
"'."" . ' . . 'Tem
'' \• ' '
•' ' • • • . . . • .
•
'
• ' ' t '' ' ' ' ·:.
·• ,. .>,0)~. Francisco ·Sá (pa.1•a encaminl&ar··a·;votabifol <io:l• Sf.
,a?tés!qe.n~e, sinto ·não t~r ~adido chegar Jl ·completo' 1 1iooõ~o
oom :o'meu honrado am1go, Sr. Senador Irmeu Machado~·Eftlfw
ctivamente ha alguns casos que são de apparente justiça, mas
no fundo,elles . reformam .. o.:~eS'l1lliJllento racen~. do~. collas:los
militares, estendendo os netos os mesmos favores concedidos
nos filhos dos officiaes.
. ·.
· ·
..·.·.· . .
· . : •'·.Al~m disso, cólloca. em.desigualdade,.~.~e .situâoi1o ,atiuelle8
aos . lJU!les a emenda favorece, em relaca:o aos' outros ,que jã
.são· alumnos do collegio, dispensando pará ós primeiro·s todas
as formalidades, inclusive a classificacllo: ·
·
'· ··
O Sr.. Irineu llachado - Peco ,.a palavra para, encaminhar
a votaçlio.
'
/' .· .p,s~. Presidente- Tení ·a palavra
o
nobre'Senador.'.,
''
.
I

'

:. ' - •'

• ''

•

,

.

•

'

,i '

'

' . '

~-..

'

f' ·

' .

''

'

'

'

'

'

I I '

,

.

' • <'

•

'1

•

L

! ''

' j ',

l ,.

',

~

'

'

'

'\.

'

,

SESSÃO

JiM 5 i:ill: :Aaos'lti DE i922

3lliS
,'I:.

O Sr. Irineu llfaohaAo (para encaminhar a vo't~ifo )' ---:

Sr Presidente agi com a maior serenidade de espfr1to ., Mas
0 . .senado vae ~me ouvir e vel'á (!lUe não, era absolutamente
possível
abrir mão da emenda n. 52, ao menos sem o meu
protesto desta tribuna.
· · Os netos dos veteranos do Paraguay, os netos dos gen~raes dos of.ficiaes ·do Exercito e da Armada gosavam do di1•eitÓ da matricula gratuita no Collegio Militar. /Nestas condll)ões, diversos ·.iá lá estavam frequentando ·o curs~ c,om o
• direito de gratuidade. Do mesmo modo, tendo elles direito do.
mntric.ula gratuit.a, aiguns, este anno, chegaram a r~querer
essa matricula prestaram .exames, foram approvados c elas-.
sifioa,dos e ..propostos mesmo a admissão pela directoria: do
sificados · c propostos mesmo ·á admissão ·pela directoria do
éa:do no Diario O{fic·ial o· d~cret.o n. ~·5. 4.16, qe 27 de. rnarqo,
decreto expedi~ o sem autorizai)~O Iegislativ~!-,. ·Lulgando o Governo ter ,dir,elto .. fundado. na Simples perrnissao. que lhe. d~
mps de. e~ed·Ir reS'Ul.amentos. Naturalm~nte em VI~t~de de ler.. :
Mas, assim não entendeu o Governo. Ex-offtcto, expediu.
o regulamento, a que me refiro. De modo que, tendo prestado
exame e·:sJdo 'propostos á matricula ·gratuita, não foram. admittidos. Da mesma maneira, a:quelles que já estavam usQfr)lindo essa vantagem consagrada nos antigos regulamentos
do CoUeg:io Militar, . perderam' o ·direito á gratuidade, o. que
para muitos, importa no abandono do collegio, qnde não· se po-.
derão manter, porque não teom: recurso para ISSo, .. 1: 1 : .
. . .Vejam, .Pois, .os honrados .Senadores nas minha8 palavras,
a. reclarnacil:o que b' sangue .dos· velhos veteranos do Paraguay
derramaram em beneficio da nos·sa Pntria, o appellb ·que fa~
á consciencia do Senado brasileiro.
·
·.· ·'' · ·
O autor destas duas emendas ora o Sena:dor Abdias ·Neves.
Na Comrnissão eu disse que não ·queria envoJ;ver esta justa
reclamação dos netos dos veteranos do Paraguay nas malhas
de urna luta em torno da constitucionalidade e validade do regulamento, Para fugir,. j•ustamente, dessa .questão eu propuz
ás emendas do Sr. Ab:lias Neves; de ns. 52 e 53, que modificava o regulamento, um substitutivo dizendo que para aquelles
netos que já se achavam matriculados no oolleglo. bem ·como
plll'a aquelles q.1ie tivessem. prestado, exame. e sido classificados se manti~esse o .direito á admissão gratuita. . .
..
1"
· · •Quando .. ·uma emenda manda dispensar das ·formalidades
nli~ h~ modlfica.cllo no :regulamen~o, o que faz 8implesmente
é :considerar vahdo para o exero!ciO de 1923 os exames pres-·
tactos I)Jelos candidatos, .visto como os. Interessados niio. podem
ter culpa da nossa demora no andamento da. lei da effeotua-·
ção das despezns para o actual exercício.
E', pois, uma· medida de profunda justioa, de absolutO:
honestidade. Era o dever de· patriota e de brasileiro que me
fez dar .parecer er.:I · favor desta emenda, recordando-me dos
tempos em •que lia com enthusiasmo o relato do· saorifiolo dos
:~ervidor.es .da· patria e os appellos oom. que o Imperador. oonl'ooava, para derramar .o sangue, os f1Ilios dos. remotos sertões d~ noRsa pntrin, assegurando todos os benefloios, todas as
ga,rant.I as .c ~odns as .vantagens, para .50 annos depois, a consm~no!ll: n.aoiOnal ol~Idar o sangue derramado, e lancar .á mi~er1a.os filhos dos filhos. desses heroes. os infelizes .netos que
não ~e podem eduoar n·o. servico da .pntria, nem. servir na nobre .e. illust.re carreira das armas, sinlio oom a oonfianoa e a,

ANNAES

396

DO

SENADO ·

lilerteza de que não foram vans as promessas do.s nossos governantes e as proclamações imperiaes de 1865 a 1871.
O SR.· FRANCisco ·S.Á - Isso seria anLes ob,iecto de ·um
pr·o,iecto especial.
0 SR. IRINEU MACHADO - Agora ·pediria ao illustre Senador pelo Ceará, dada ·a generosidade com que S. Ex, .procedeu e correspondeu ao meu cavalheirismo, que tambem
abrisse a questão, deixando · :i consciencia do Senado vutar
como entender.
O SR. FRANCIS!Xl S.4. - Seria um erro approvar essa
emenda ..
Já dei ao Senado as razões dessa minha maneira de ver.
0 SR . IRINEU MACHADO - V. Ex. então abre a questão .?
Não ha modificações de regulamentos.
, O Sn. ALvAno' DE CARVALHO- Não ba necessidade 'de appello para se abrir a ~uestão. Elia está aberta. O Senado decidirá como entender.
·
·
·
. ··
O Sn. lruNEu !I.ÍAcHADO- E eÚ espero que .o Senado cumpra ·com o seu dever.
.
. ·
·
O Sr. Presidente - Os senhores que approvatri .a emenda, mantendo-se, queiram levantar-se. (Pausa.)
.. . ,
Votaram a favor 12 Srs. Senadores.
Os senhores quo votam contra a emenda queiram levant.ar-se. (Pausa.) Votaram contra 24 Srs. Senadores. Foi re'"
,jeitada.
.
·
·
·São mantidas· as seguintes .

•

..
·,EMENDAS
N. 53

Onde convier:
Art. · Os vencimentos dos porteiros. ajudantes de portoiros, contínuos e serventes. da Secretaria de Estado da Guer.rn~· Gabinete do Ministi;o, Estado-Maior do .Exereito, Directoria - ·
Geral · de Contabilidade da Guerra,·. Intendencia da Guerra o
Directoria de Sa'ude ficam equiparados ·aos dos empregados. de.
identicas categorias do Ministerio da Viação· e Obras Pulllicas,
i'nzendo-M· as necessorias alterações nas respectivas verbas. ·
'

.

Oride. ci:mv.ier:
'. ''
Art. · Fica o Poder Executivo autorizado:' i•; a conceder
prorogação; até 31 de dezembro de 1923, do prazo estabelecido
para que os officiaes da Guarda Nacional possam ser transfe- ·
ridos para a 2" linha, mas t.ão ~óment.e depois· de prestado o·
respectivo exame, de provada n sua idoneidade ·moral, ·e ·as. ~im• rigorosamente sa.tisfeitns t.odns as exigencias regulamentares;·· 2~;:a 'restabc1ecer as Escolas de Preparação dos Offi-·
cia.es ·da,rGuarda. Nacional para a 2' linha, sendo as I'espectivas
,:·'

'<::., .
.J

''
'r' ·•

:··.,

I.
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despezas auxiliadas pelo mini~terio, po1· conta da sub;-r;ubr!ca
·- Dive1wos servir;os,. da rubrwa s•. - Soldos: e gi_'abfl!laçoe~
dos .officiaes.
·
· ··
··
E' anuunciada a votação da seguinte
EMENDA

N. 71·

Onde convier:
Art.
Da data .desta lei cm diante, os operarias, serventes, jomaleiros, diaristas e . trabalhadores dos Arsenaes
de Guerra e de Marinha do Rio de Janeiro, da Intendencia da
Guerra da Capital Federal, da Fabrica de Cartuchos e Artefactos de Guerra e das demais officinas .e dependencias dos
1\Iinisterios da Guerra e da Marinha passam a ter. vencimentos ·annuaes, divididos em .·dous tercos de ordenado e um
terço de gratificação, expedindo-se-lhes os respectivos titulas de . nomeação, e sendo-lhes assim extensivos em ·,tudo
quanto· lhes fore~ applicaveis os direito~,. as garantias e as
:vantagens conced1dos no art. 121 da le1 n. 4.242, de 5 de
,janeiro de 1921, aos da Imprensa Nacional. .
· O Sr. Irineu Machado - Peço a palavra, para encaminhar.
a votação.
•
·
·
O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Senador.
O Sr. Irineu Machado {para "encaminhar: a votação)
Sr. Presidente, mantenho a minha emenda. •
.o· Sr. Presidente -'- O
Irineu Machado mantém a
emenda n. 71, sobre a qual o Sr. Senador Francisco Sã, em
nome .da maioria da Commissão, deu parecer contral'io.
Os · senhores que manteem a emenda queiram dar o seu
·.
. .
· · . .· .
·i
assentimento. (Pausa.)
· Foi mantida.,
·
·
i
''o: Sr. A.i~aro de CarValho (pela'prdem) -Sr. Presidente,
requeiro a. Y:.. Ex. a.verific.acão da v~~aoão. ·· . : .
.
.
. . ·: .
.
. . .'.''
.
. · O .Sr. PteSldélite .' .:. Os' senhores que votam pela maimtenQão da emenda .QUell'am levantar-se.. (Pausa.) · . · . _ ..
, :. :Vota~.am. a. fa_vor, oito·. Srs. ·Senadores ....
•. : Queiram levantar-.se. os que. vot.aram c:oútrâ.. (P.aus~),
Votaram· contra 26. S:cs •. Senadores •. ·.
..
· .. A emenda, foi, reJeitada •. ~· ·: ;.
' '.
·' E'.anunoiada
a yptaoão da sêguinte··
i

Sr.
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:_.Onde convier: .
, .•
·.' . ::.· .A:rt'. · .: · Os vencimentos Diilitare.s dos offioiaes efi'ectivos
dcfExercito e da Arml!-da:e, classes jlnnexa~_ da.Policia Militar
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, ,',: 1 1 .

I

·':

J

i•

III

I

398

ANNAES DO SENADo

da data desta lei.' cm deante, os seguintes\ filiando assim alterada a tabella da lei n. 2.290, de 13 de aezembro de 1910:
Marechal ou a~mirante, soldo unnunl. • . :·: ,. · 32:000$000
Gratificação annuai.. ,. . . • . . . . . .. .· •· ' · ·16 :000$00Q
§
Do posto de majpr ou capitão de corveta, inclusive,
ao de general de divisão qu vic~-almirante, os o_fficiaes terão
os vencimentos do posto 1mmed1atamentc superiOr, conforme
. _ ·. . .
.
aquella t.abella. ·
§
Do posto de cap1tao, mclusJVe, ao de asp1rante,
como no projecto.
.
· · · .
§ ..'' A. melhoria de ve~cimentos oskabê!eclda neste a~bgo
· u paragraphos •começa a v1gorar ,d.e . i de JUJ1ho · do ·corrente
· anno· c es1ende-s~ tambem aos .. off1maes que, por qualquex:
motivo, tenham stdo reformados aJl~S esta mes~a dafa. . ·
· § · :· ·o Governo abrirá os crcd1tos necessarws ·polos re·spectivos ministerios ... · · . ·'
. . . .·
, ·•· · · ·
o Sr~· Benjamin :Qa~roso ..:.., ~eco a palavi·a pal'O.' encami. nhar a ·votacao. . . . .
· ··. · . · · .. · ·. ·,, .. ·' . · . ·· •
'l_l' . '· ·:·
. :·o sr>.iirasidente·.~~·Tem a palavra o nobre Senador ..
I.·: ' . ' '' . \, . .' ' . )' .'
o Sr. Benjamin· Barroso -.Sr .. Presidente, o anno paasa~o
tive opportuuida<lo de. aprese~t~r um proj~cto de lei augmentando os vencimentos· dos offwtaes da. aot1va, ·perLenccntes ás
dua~ classes armadas.
·
· ·. <: ..
Esse. projecto, p,auco. tomp.o qepois, foi transformajo em
emenda ao or()amento da· Guerra, e,· approvada .pelo Congresso,
fez parte <la lei· vaiada polo
Pre.sidento da Republica. .
Emquauto o véto; nas ralloes ,eocpostas, dava como motivo
o auS"I;neuto do'. despezas, ao ·mesmo tempó; a esse respeito,
. ·dízlá que q nugmimto. de venc~~entos doS·: mil.itares.. dev~ria.
csten~or-se. tambem' aos- da . Policia· o do ·Corpo de. Bo~beu·,os
.do Dtstrlcto·Fe.deral.· . ·· .,, · ·.• ·•·•·:< · · ,, ... ·· , ...
.. .Sr. Presidente, eu me não •·havia.. esquecido. dos offÍciaes
. da Polícia Militar e dos do Corpo de Bombeiros. Os da Policia
Militar já estavam, por uma lei de organizaeão; 'equiparados
. aos;do Exercito; os do Corpode,B~mb~:iros tam~e~ já gosam
d!J uma vautag~m Jl .mais ,QU_e afl1cíaes .do Exel'~tto .. da·. tMarmha e mesmo do corpo pollclal; que é o ·quantltat vo esta. belecido:: para. casa, emquanto o. Go:verno não: !Jh:es der habitação gratuita,. conforme.· conta do ark 52 do: sen:· r~gula
mento, onde se encontram· as tabellas re!IJII!Ctivas. . . , · ·
·' ... Essa emenda .f?i ,approvada. e agora, vendo 1que êstá su3e1ta fatalmente a~ desprezo· :venho mostrar a 'injustiça que
neste turno, por mspiracllo ' do ~:·não sei quem · na1:. votaoão que tem dado a proposito do 'Tequerimento do illustre repr_e~entante do •Ceart\, .vno ':fazer, liom relação nos o.fficiacs e
m11lt~re~, quer do Exercito, quer .ja !\farinha, como dà Policia
do DistrJCto Jfedcr~I c ~o. Corpo de Bombeiros om comparnc!í:o
com os funcmonarws CIVIS.'·, .:.,... ,.
'
Tenho aqui ?uns tnbelli~S ~0111 ail •CJunes ~011. i.lernon~lsar,
ern pouca~ palavus, o que acabo de asseverar não só quanto
a~ que ~Iz resp~ito .aos offioines como mais' ainda no uo
d1z resp~Jto aos mferwres dessas milícias. • .1. '' • . " 11
·
Aqu1 as• tenh~. (mostrando) e não. preciso .lel-as por comP,Ieto Pru:a ·não ·fa.t1gar o:S_pnado· e não 'lhe· x·oubar 0 .tem 0 •6
1
~~oso, •O:ftm de. que possan'Jos livrar o Governd dessa di~talur
;
~mance1ra que .tantQ n.os ,incommoda..,
·
· 1
.
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Por ella se vê que o marechal tem actualmente 2 :800$
por mez;; com o augmento que agora lhes fo.i dado, ficarão com
S :100$000. Os civis, com M mesmos vencimentos de 2:800$,
passarão a ter, pelo. tabella ;roão Lyra, 3 :230$000. Ha, port.anto, uma differenca a favo1• desses, do i30$000.
Não quero com isto dizer :'Iuc não estou de accu1:do com a
Labe.Jla ,João Lyra. 1Nião prcCJso mes'!IIO tocel' elogios a seu
respeito, po1'que. e! la ~e impõe co'rno o uni co n.1eio de mclh~ra1·
a vida dos funcc10nar 10s cm geral, sem ryuc seJam commctt.1das
injustiças. Desejo, porém, frizar cm que, ~este. cas~, p~1· .
exemplo, a di-fferença para mais a favor dos 1unccwnar10s ci;vis, sobre as vantagens conceditlas aos militares é de 130$000.
Mais ainda. O general do divisão que, presentemente
.percebe, mensalmente, 2 :350$, perceberá ·incluindo o augmento, 2 :1&50$, emquanto que o civil que, no momento, tem
esual vencimento, passará a receber 2:735$000. Portanto, aindá neste caso encontramos "nma differença, para mais, em favor do ciVil, de 85$000.
percebe. mensalmente, 2 :350$, perceberá o augmcnto, 2:650$,
emquazito que o civil que, na momento, tem egual vencimento,
passará a receber 2 :735$000. Portanto, ainda neste caso !ln~
oontramos uma differenca, para mais, em favor do civil, de
83$ mensaes.
O SR. JoÃo LYM - Isso vem demonstrar que a. tabella
que tive a honra de submetter â consideração do Senado, .jevia
ter sido extensiva aos militares. !Não o propuz porque ,iá ti~
nha sido approvada uma tabella definitiva pela Ca.mara. dos
Deputados.
·
O ·Sa. BENJAMIN BARnoSo - Estive .propenso a solicitar
essa provide.nçia. De accôrdo com esta outra tabella (mostr;ando), verifica-se, Sr. Presidente, injust.ica identica é pra.tlcada' contra os officiaes inferiores das diversas corporar,ões
a <rue me referi.
•
Ahi ficam, Sr. Presidente, para corroborar minhas pala.:
rvras, as duas t.abellas que me serviram de guia no encami~
nhamento da votação da. emenda n. 72. Ellas dirão bem alto
que, neste momento, de tantas apprehensões · quando todos
veem qq_e e!U nosso paiz, ainda não houve autoridade superior
que mats ttvesse contajo com a dedicação das classes arma~
das, o qrue se procura é prejudicai-as
Era o. que tinha a dizer.
·.
Tabellas a que S. Ex. se referiu:
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O Sr. Iríneu Machado - Peco a palavra, pat·a cneam~
uhar a votação.
.
O Sr. Pres1dente
- 1'cm a palavm o nobre Senador.
O Sr. Irineu Miachado (1Jara cncum.inltw· a votação)
:St• •. Presídcul.c, a questão elo aug·menlo de vencimentos do~
mi!Hal'es não tem sido dr)cidHla nem .iulg·ada como devora
:oer. O augmenlo Li c vencimentos dos nJ iJ i Lares não pó de ligar-se á qucstãc: da eqnipa,·a,;.ãn nem da elassifica,;.ão, qnc.foi
o oJJstaculo para revisão do augmento cliJl'initivo do~ civis.
A emenda elo nosso cmincnl~ .collcga, 81·. João Lyra, subtiUI.ul.iva ela que Livo a Jwnm ele apresenta!' ao exame cln. Commissão· ele .lPinanr;as elo Senado, leve cm vista conceder um
augmcnt.o provisorio, por ser m·gentc a ttecessiclade. ele augmonto aos Jnncei.omn·io~ eivis, emquanto ;e aguardava a soluoão definitiva da cla~sifica,;.ão e da equipat·ar;ãn, l!<ll'a se
podei' fazei', equitativa o mzoavrlmcnte (ul.opia em que absolul.amcnl.o, me não deixo ell!balar) a t•evisão definitiva do8
vencimentos ci vi•o,
No· caso dos runcdouarios milil.arcs, uão lia uma diffieuldacle, nãi1 · ha Lun obsl.aculo. Existem· apenas meia cluzia de
postos, cujo; vencimentos {]ovem ser fixados, pois, a corrcsponderto equiparar;ão das classes militat·e~ de mar eom as
de I erra..iá está feila pr.ir um dispositivo constilllcional.
· Havia, porlauto, apenas que t'ixat· os vencimentos de ·1·
é 2" tenente, capitão, majm•, tenenle-COl'Oncl, CO!.'OUC},, gencrÍll de brigada, general de divisão c um marechal,
.Para fixarmos os vencimentos das oito categorias de mililares n&s não tínhamos necessidade de levar muito tempo
na emmaranbucla obra ele eqLliparãr repart.i('Õcs, com um numero de categorias de funccionarios que vão a novecentas e
tantas.' P.oclia-se, desde logo, fazer a fixação definitiva. dos
vencimentos· dos militares.
.
·
Assim, ligar uma questão ;i oulm é um erro, si não um
pretexto para não se dar aos militares aquiHo qi.Ic, desde logo,
lhes devia ser dado. . ·
·
O augmento fi:--ado na proposição da Camara é insignifi(\ante. Foi esse augmento dado na mesma disposição que no
orçamento da Fazenda fixava os vencimentos dos civis, quando a :fixação dessps vencimentos devia ser feita ni> Ol'çamentó

-

Ja Guerra..
. '
· Çhogando a t]ueslãl} ao Senado. apre~llnl;lda8. as omcndas
uo m•r;amcnto da Fazenda. esta Casa decidiu e acompa.nhanclll
o voto da ClllUlllissão rlc Jfinanças, que não era no orçamento
da Fazenda quu de~·c•ria ilar-~c e~sa elovavão de vencimentos,
por proposta .. s1 nao me engano, elo bom·aclo Senador João
L~·ra, ma~ ,qm, 110 da Guerra .
. A~~im. considel.'ada~ ainda .pPe.iudicada~ a~ emendas relaUvas uos ofJ'iciae~ e inJ'cl'iorés, subaitenios, superiores do
Exrwcilo e g·cneracs, til! or(:amcnto da l?azencla, foram essas
ewcnclas renovadas no ôt•çamentu da Guerr·a. Tive a honra
de suhsere\'lll', com o Sr. Senaclm· B~n]umin Ban•oBo " o hon·
rado Senador poJo Ptu·ü. Sr ..Sonador Tnclio do Brasil, tt ornen·
da ele l'ixar;ão ele veneinwntos dos offkiacs su!JdHcrnos SU·
pel'iores e g:cnet·acs, cabendo-me formulut· a emenda' reiativa
1\ J'ixa1.:ão dos vencirncnl:os elos inJ'eriot'•Js c ria~ pracas do
· E:-:ercito c da Armada, elo CO!'J10 du Bombeiros ,e 'da Policia.,
:S. -

Vol.,
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Não comprehendo, portanto, Sr. Presidente, o modo pelo
.Qual agiu a Gamara do<S Deputados. ·
.
Não c~mpr:ehend~np~ como não se tenha, desde Jogo,
dado umn; f1xaouo def1mt1va, concedendo vantagem ·SUfficiente
par~ a manut~noií.o da dignidade militar e da vida a que são
obrigados, fo1 qtw eu e o honrado <1ollega, Sr. Benjamin
Barroso quizemol-os garantir com sufficiente recurso de subsistencia.
·
Não posso, por isso, absolutamente, irreductivel no caso,
ceder do meu voto.
.
. .
Signatario da emenda que reproduz a medida, que o anno
passado já fil'mei, que nt} anno passado foi já mantida, quan,rJo se1 discutiu o orçamento para o exercieio actual; signatario
da emenda .e tendo lhe d~~;do .n meu voto, em dous turnos,
nesta Casa, absolutamonLc, não modifico a minha opinião
para fazer do meu voto como. esses paletots que não teem
avesso.
.
.
.
. .
. JÜantenho-o ínteg-ralmcnte, dizendo que já era chegado
o momento do se dar aos officiaes do Exercito e da Armada,
m-eios sufficientes · de subsistencia, em vez de contentai-os
com parcos ve.ncimentos, que ató assumem o caracter de uma
esmola arrancada á força á má voutadé do Poder Executivo .
.Sou, por isso, í'avora\'el á emenda. e mantenho o meu voto
pelo dever consciente de tirar os militares da. situação afflictiva. eim que se acham, obrigados como são, a constantes deslocamentos de domicilio e residencia, removidos deste para
aquelle ponto do territorio nacional, sendo. que ·as despezas
<1om essas mudanças e transferencias, que o serviço oo:ige,
não, são compensadas pelos recursos que o Thesouro lhe~ for·
.
·
·
·
nece.
. Entendendo que os militares não se podem .manter com
os vencimentos exíguos que percebem, entendendo que os
vencimentos fixados na lei Pires .Ferreira,. de i910, não mais
podem subsistir, pois, a gratificacíi.o da fome não foi concedida · siníio atê aos capitães, porquanto as rrlinhas emendas
tornando-a extensiva aos majores não foi acceita pelo Congresso, e o Sr. Presidente da Republica oppoz tenaz resistencia
á .emenda que estendia essa gratificação até os funccionarios,
que percebiam 9:600$, e até os militares que tivessem o
posto de major; entendendo, que• nós, fixando os ·V'Oncimentos
dos militares devemos fazei-o de modo definitivo e satis- ·
factorio, a menda do Sr. Benjamin Barroso, que tive a honra .
de subscrever, resolve a questão dando-lhe'!! a vantagem do
posto immedlato.
·
·
Se até ao. posto de capitão a proposicllo da Camara sa:tísfazia de certo modo, contentava relativamente os officiaes
do nosso Exercito, a Armada e classes annexas, entretanto,
não satisfaz e deixa ainda em situação augustiosa de vida
os que teem postos superiores, os que teem despezas, que
resulta~n. naturnlme•ntc da dignida·de cto· generalato.
Sr. Presidente. mantenho o meu voto, porque entendo
que se não devo negar justiça a esses militares, principalmente quando, acceitando-se o que veiQ da Gamara em relação aos militares, a situacãc vem 11 ser esta: mantem-se o
quo vclu da'Camara para os militares, mas modifica-se.o que
1\'eio da Carnaro. para os funccionarios civis.
·' Havendo a .Camo.ra negado aos funcoionurlos civis o dado
aos func·cionarios militaras, Iovanto.u-sc ·a opinião publica
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contra· essa iniqu1dadc, dizendo-se que não era possível contemplar c attender ns necessidades dos servidores militares
do Estado, deixando-se ele lado os servidores oi!Vis. E então,
coino se aLtendeu aos militares era preciso attencler aos civis.
Votou-$e assim a ta!Jella Lyra que modificou o texto da proposição da Gamara, cre::mdo em favor dcllcs esse áccrescimo,
quando o orçamento nada ll1es dava. ·
.
• Entretanto, para os. militares se manteve n que da Gamara veiu .
. Om, a. consequeneia vem n ~CL' esta: d{H;_c 111ais aos
funccionarios <lo que aos milHares.
· ·
Como ó possível que nós mantenhamos o mesmo que veiu
ua Oamar·a para os milHares lfllando clla nada déra aos civi6,
c agora· <rl.lf.emos para os milítares a mesma dolacão, quando
o Senado deu e a Camura àcccitoll vantagen~ pura os militares e paru os cJivis que . todo H proclamam serem satisfactorias ? . ,
Penso, pois, quu é dever de t:onscicncia nossa, é dever d~.
g-ratidão para com as classes armadas, pelos grandes serviços
que· te em .prestado ao nosso paiz, ir ao encontro de suas necessidades.
·
.,,· ,
0 Sn. Ar. vAno DE CAnV.-I.LliO ~Sobretudo porque abafaram
o ullimo movimento sedicioso,
O. Sa.
BEN.JAMJN BAnHosoE é essa a recompensa !
.
.
O SR; ImNEU MACHADO- 'l'oclos os servidores do Exercito são dignos de recompensa.
O Exercito Nacional é uma corporação dedicada á evolução politica da nossa terra. As nossas forças armadas desfraldaram sempm o lábaro da liber•taçiío do paiz.
Não posso, pois!-- comprohcuder que aquelles,. que . não
podem· 'procurar fóra de sua profissão nenhum outro meio
supplementat·· de. vida, s~jam pat:camonLe remunerados, quando
o Senado da Republica deu aos civis, que ainda .podem busca-:em -outros ..misLét•cs, .cm outros achegos, algumas migalhas
mais para satisfação das necessidades de su~s famílias; não
.posso comprehouder repito que· se negue aos militares a justica que já se deu aos funccionarios civis. . ·
· ·
6 8r:' Francisco Sá- Peço· u ·palavra pela o;·~lem. · .
.

'

'':•-

I

.

O Sr. Presidente Senador ..

'l'em a palavm pela ordem o nobre .

O Sr. Francisco Sá (pela ordem) - Sr. Presidente, a
questão dos vencimentos. militares já esltí definitivamente re~
soldvida pela Gamara dos Deputados .(apoiado•·) o . pelo Sena o.
·
Esta Cas·a do Congressô teve a' iniciativa de uma i.abelh
reformando c·sscs vencimentos, e· um lllustre Deputado, muito
competente em riucstões orçamenlnr:ias ;_, o~peoialmentc em
assump{os clessa natureza, m~smo porque. é um preclaro ofl'icili1 do Ex~rcito, o Si· .. Octavio Roehâ, apresentou um projecto
nesse sent1do, tendo '.'Huo nppt•ovarlo pela Camara ~ pelo Senado. (Apoia,dos. )
O Sn. ·IRINEU MAcHADo-Mas foi antes da taóel!a Lyra.
O Sn.· FJtANOJSco S,í -A sil.uaçflo que L'tJsnltariu da ap.
provacuo desta emenda scJ•ia wrclnd_eirmncnlo tlllsurda: clctor-
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minada a exi~tencia de duas tabella~ definitivas na mesma
lei de despesa: uma no Oroamento da Guerra c outra no da
Fazenda. ·
o Sr. Benjamin Barroso- Peco a palavta p(lla ordem.
o Sr. Presidente~ V. :Ex. não pó de mais fali ar.
o Sn. BENJAMIN BAmtOso -· Como auLor· da emenda
posso fallar duas vezes.
·
o SR. PRESIDENTE - Não csLamos mais na discussão;.
c~Lamos na .votação.
O Sn. BENJAlVIJNBARHoso-V. Ex. ainda ha pouco permittiu que o Sr. Senador Irineu Machado, fallasse duas vezes.,
O Sn. PnESIDENTE-O·E!r. Irineu Machado é Relator .. ,
0 SR. BENJAMIN BARROSo-Então peço a palavra 'para
uma explicacão pessoal. ·
·
o SR. PRESIDENTE-Depois de encerrada a vot'acão darei
a palavra a V. Ex. para uma ·explicacã~. pessoal.
o Sr. Presidente"-- Os senhores que approvam a emenda
queiram dar o seu assentimento.
·· ·
O· Sr. Benjamin Barroso (pela.· ordem)·- Sr; Presidente,
requeiro a V. Ex. que· consulto a Casa sobre se .consente em
que a votação seja pominal.
. .
· . . .
o Sr: Presidente ·....,.. Os senhores que àpprovam requerimento verbal do Sr. Benjamin Barroso queiram levantar-se.

o.

(Pausa.) .

·

.

.

. .

·

.

.

.

.

Votaram a favor do requerimento 11 .Srs. Senadores.
· Os senhores que votam contra o ·requerimento queiram

levantar~se.

(Pausa.) ·

· ··

· ·

·. · . . . ·

.

Votaram contra o requerimento 21 Srs; Senadores. ·
Foi rejeitado.
·
'
··,
Vou submetter a vótos a emenda: .
Os senhores que a approvam, queiram levantar-se •.
(Pausa.)

·' ·

' .·

Foi rejeitada.
.
O Sr. Benjamin Barroso (pela ordem) - Sr. Presidente,·
requeiro verificaoão da votação. .
.
.
·
O Sr, Presidente - Queiram conservar-se de pé os senhores que votaram pela manutenclio da ·emenda. · (Pausa.)
Queil'am levantar-se os que votaram contra. (Pausa:)
Votaram contra 27 Srs. Senadores e a favor cinco.
Foi rejeitada a emenda.
·
O .Sr. Vespucio de Abreu-Peco a palavra pela ordem ..
O Sr. Presidente-Tem a palavra o honrado Senador.

O Sr. Vespucio de Abreu (pela o1·dern) - Sr. Presidente,
declaro que não votei .nem pró nem contra a emenda, em
obediencia ao Regimento, porque ella me interessa directamente.
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O Sr. Car.los Cavalcanti - Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente - Tem a pal:wra o nobre Senador.
O"sr. Carlos Cavalcanti (pela m·dem.) - Sr. Presidcnt.n.
peço a V. Ex. se digne maneJar inserir na acta do ho.iP. n
rleclnJ'açiío que faço, iclenl.ien ,:í! dn illnsl.re Senador.
.
O Sr ..Presidente - As cleclara(!Úes dos nolwes SonQclOJ'es

I

'

srriío consignadas •na QCla.
E'· Qnnunciada a votação da seguinte
EMENDA

o

N. 73
Onde convier:
Arl. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder aos
que o .requererem.· dent.ro de um anno, matricula nos respectivos cursos das Escolas Militares aos ex-alumnos que foram
excluídos por qualquer disposição elo actual regulamento e.
que ob-tiveram notas. de bom aproveitamento durante o tempo
em .que frequentaram as escolas.
O Sr. Benjamin Barroso - Peço a palavra pela ord8m.
O Sr. Presidenta -Tem n palavra o nobre Senador .
. . O Sr. Beníamin'Barroso (pela o1•dem) ·-· Sr. Presidente,
cu havia pedido ~ palavra para uma explicação pessoal..
O Sr. Presidente- V. Ex. poderá usar da palavra depois
de terminada a vot.ação. . ·
O Sn. BllNJ<~MJN BARRoso - Mas cu desejo fallar no momento da votação da emenda.
O SR. PRESIDENTE - V.· Ex. só poderá. usai: da palavra
depois de terminada toda a votação.
·
··
O SR. BEN.rAMIN BARROSo - Está bem.
O Sr. Presidente - Estri emenda . l.cm parcecr fayo:nvcl.
Os so;1hoJ•es que a manr.eem, queirnm •dar o seu .assentimento. (Pausa.. )
.
LFoi mantida. .
íE' annunciada a votação da segou ln te
llMilNDA
i'{.

8\l

Onde conviei':
_:\ri..

O auxilio nos ·Ciulls MililaJ• e Naval, para a con-

da.~ olll'as o nrlaplncãn rio~ ~Pu~ edil'icins üs exigencias
dos .J'o~l.l'jns •cln c.mtr.nnrio ria Tndrprilcl!'llCia c para ali ~nrJCJ•,

elusan

orn geral. (ts dr.spczas cont as lll' }lt't•pumtiyos e

:~s

ele 1 ·ept·c~

,,•
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sonla(lilo .será de GOO: ooos: ropar·Lldamente, sçndo enl.regu e :i
directoria de cacla um desses clubs n quanl.1n dr. 300:000$,
abrindo o Poder Executivo os necessarios creditas.
•

o Sr,

a votação.

Irineu Machado - Peco a palavra par à encaminhar

O Sr. Presidente -

•

Tom a palavra o nobre enndor.

O Sr, Irineu Machado (pa!'a errcam·inha!' a !!olaçfio) Sr. Presidente, o nobre Senador Relator do Orçamento da Marinha, Sr, Felippe Schmidt, trouxe a.o conhecimen l:o ela Commissão de Financas uma reclamacão da Directoria do Club
•Naval, em que el!n ponderava a ínsufficiencia da dotação de
o50 :000 com que o 1Governo auxiliava esse club na rocepç~o
das embaixadas militares estrangeiras que viessem em VIsita •i 'Capital do nosso paiz, por occasião das fostas do CentGnario.
.
. .
. . . Dias. depois, fui procurado por diversos directores daqile.lle club, que me ponderaram ser essa .doLacão desnece~
sarJa, porque o club necesslLava do 300 a 400 con~os do '!'éJs;
·visto que precisa .adaptai-o, fazendo obra$ indillpensavcis il
vultosas, e aquirir o mobiliario i·ndispensayeJ ;;r cs~c im.
·
Affirmaram ainda os illustres membros dessa directoria
que. o Club Naval,. para manter-se, necessita até da quantia
que lhe pro\'ém da sublocação de parte de seu predio destinada ríl morada dos officiaes; quanf.iaqne consLit.ue um auxilio
insufficiente .a cobertura de snas ctcsper.as. Será preci~o elesalojar cssc.s offícíaos, cessando essas fontes de !'eceit.a; demolir quartos, construir salas novas, modificar out.ros quartos,
augmentll!ndo-os em numero, de modo a hospedar a of.ficialidade estrangeira, como '& de· habito em .todas as marinhas;
1.ambem convinha festejar essas visitas além ele muitaR outras
cousas a que deveriam attender.
'.Notei que eram procedentes ostas reelamaQõe~, e, Lendo
recebido uma emenda elos ,Sen~dores Benjami,n Barroso.H Indio
t)O Brazil, cogitando do caso, prOJ?l.\Z á .Comniíssão elcv~ssemoa
a <lotação a 300:000$000' Já havJa uma outra ve1ba mandando
<lar 300:000$ ao Club Militar, a serem distribuídos por conta
rla verba - Obras - pela qual devr:riam correr ns. aberturas de
credites para este fim. Fundindo a emen<la Scbimidt com outra constante do orçamento ela Guerra e Blrivandô. os 350 :000$
u 600:000$, pensei que resolvia a situação, de .modo a· prover
as duas associações militares dos meios necessarios para re<:eber decente e condignamente as embaixadas militares estrangeiras, a visita da ofl'icialída.do que virá l10nrar com a sua
l)resenç.a as festas do Ccntonario da nossa Inàependencia.
Ora, a recusa da Gamara, cm um caso clc:-ssa natureza, .importa cm tirar ao Club Naval c ao Club Militar os meios ncccssariDs para corresponder a esta distincção. Sei que a quantia .destinada pelo Governo foi de tiO :000$, que nilo chegarão
siqucr para os festejos oJ'fcrc,ciclnR a essa of:l'icialidacln es~
trangcira e serão fatalmente const1midos cm hailes, hanquf\l.r~,
c~.

.

.

Em nmn t\pnca Pm que f,odoR ·o~ üStranr;niros '·enm honrar com n sun visíf.n em uma terra em que süo til.o folízl!s os
estrangeiros, que, mc.~mo, a mcl!JoJ• de t.odas as cousas .é ser.
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estrangeiro, acredito que o nosso voto não póde ser contrario
a essa emenda. (Muito bem; muito bem.)
a

o Sr.

votação~

Francisco Sá - Peco a palavra, .para encaminhar
·

O Sr. Presidente _;, Tem a palavra o nobre Senador.
O sr: Francisco Sá (para encaminha1• a votação) ,;_ Sr.
Presidente, o Governo, em virtude dos creditas concedidcs pelo
P'oder Legislativo para as de ·;;Jezas do Centcnario, dispõe dos
meios necessarios para habilitar o Club Naval e o Club Militar
a effeotuar as despe~as necessnrias a essas recepções.
O SR. IRINEU. MACHADo -Foram distribuidos apenas
50:000$000.
0 SR. FRANCISCO .. SA' -

Ma~ o Governo está habilitado a
augmentar essas contribuições até quanto julgar necessario, e
de facto as está concedenao. Ao que estou informado, estão
sendo executadas obras nesses clube por conta desses ~reditos ..
. . O Sá. IRINEU MACHADO - V. Ex. me permitta ponderar
que tenho. informações de .directores desses clubs que affirmam serem essas dotarões, esses auxilias do Governo insufficientes, á vista das despezas que toem a fazer. Elles julgam
que necessitam de mais de 400:000$000.
·O SR. FRANCISCo SA' .,.-- Por isso mesmo, o Governo .·está
habilitado a elevar essas dotações até á quantia que for nacessaria.
E' rejeitada a emenda.

O Sr. Iríneu Machado (Pela ordem} requeiro verificação de votação.

Sr. Presidente,

o· Sr. Presidente :- Queiram levantar-se e conservar-se

de 'pé os senhores que votam .pela manutenção da emenda. Votnram .a favor
tres Srs. Senadores. (Pausa.)
.
.
.Queiram levantar-se os senhores q.ue votam cont.ra.
'

'

'

'

.. ,

,,

'·"';~

..

.]

(Pausa .. )~

Votaram contra 2·9 .Srs. Senadores.
Não foi ma·ntlda a emenda.
São mantidas ns seguintes
EMENDAS

N. 95
Onde convier:
Art.. O Poder Execnt.ívo fic.a autorizado a abrir, pe1os
re~pectivos ministerios. os crcdif.o~ neccssarios para occorrm·
;v) pagamento aos officiaes do Exercito e da· Marinha que!
exerceram cargos do oloiciío •popular, fccleraes ou csta.duacs,
pelo soldo que lhes é dcvidD do exercir-io financeiro cln 10!5,
inclusive, e dos subsequentes.

~

''

..

'

·,!

'

.
•i<

:

. '

'

'

~

'

.'

•. ;jJ f

. i. 1:

. 'ii

·'·
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N. 96

. Onclo convier:
. ..
ArL.
O Póder Jiix'ccul.ivo fica autorizado n aproveitar
na. vaga de preparador de physica-c·himica e historia. natJUrnl
dü Collegio Militar clcstn Cnpit.al n cancliclato .•que:
1', .i{t tiver concurso destas materia~ prestado em qualquer esta;beleeimento fed.eral, civil ou m1litar;
· 2\ :fOr portador d·c l.itulos scienLificos e houver sido dis:tinS'Ui!lo em defesa de the.se;
·
3", fõr official do Exercito;. e
4•, ·exercer cargo em virtude do concurso que o habilitou.
§ E5se preparador· terr.i as honras de 1• tenente.
,.

••
1111

N. 98

convier:.
Ar!.. Os officíaes do Exercito ou da Marinha qnc fornm
reformados po1• incapacidade physica e que nãn teJllhllm ainda
attiugido a idade rlara reformn. cOil1iJJ•Lll.~orin noR post.os nm
quo foram !'()formado;>., poder·ão revr.rter ·no serviço activo occupan;Jo os seus Jogares na c~cala no Q. l". ou no quadro extraordinnrio, como si nii'o livcsscm sido rdormndo.~, i<i rrn
nova inspecçãn de sauclc de Junta Medica Militar J'orem ,ivl.gaclos. promptos para o seJ•vico acLivn, sem direito, entref.nnt.n,
aos vencimentos atrruNlclos.
·
São rnjcilaclas as emendas ns. 10/t o 105.
O Sr. Irineu Machado - Peço a palavra pela orclcf11.
O· Sr; Presidente - Trm a palavra n nohJ•o SrmadO!'.
O Sr.. Irineu Machado (pcl.a 01'dern:) - Sr. Presidente,
osla emenda n. 10ti. que V. Ex. annunciou rejeitada, não
iJ•ódc deixar 'de ser !Ípprovada pelo Senado. Trata-se <le vencime•nlos dos sub-ol'l'iciacs, praças, etc., questão. que nada tem
que ver com· a da classificação de categorias e repartições e
póde desde logo ser definitivnme.nl.r. decidida. Resolve a sitml(;ão dns pl'U()as rtn nosso Excrclf.o. Marinha r. forças auxiliaro~ da Pnlioia, Homboiros, etc.
DesrJn a gmt.iJ'icação da fome estou pleiteando a causa
'!lesses infelizes. Apl'(\Sentc i, nqu i, a emenda mandando. elevar
(ie !íO o/o as etapa~ o torlas n~ vantagens, disposição qtM ní\n
l'ni t•um]Widn. Peen .1 V. Ex. a vr.J'il'icnção da votação.
O Sr. Presidente - O.'i srnlinJW> qur approvam Re,jn manWin n r.mrmcla. n. tf.l!í queiram levantar-se. (Pausa.)
Vof.nrnm n faVO!' Cfllilf.l'n 8J•s, 'Sonndorr.s.
. QnPi1·inn lr.Ynnlm·-sr ns qnr vofnm· r.o111rn a r.rn·e·ndl}
Onde

'(f•aug,.)

·.

Vol,nl'am cnnt.ra .'H SPs. Srnarlor0s.
]<oi l'r,ioit.ucln a onwndn.
Esf.t'l lt!J•minacla a vota~.iio das

Guerra.

emenda~

do orçamento ctn

...

r

'
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, .. Tem ,a palavra o Sr. Ben,iamin Barroso para uma explicc:ção. pessoal : ·

O Sr. Benjamin Barroso - Tendo perdDdo a opportuni'dnde para dar a explicação pos;soal, desisto da palavra.
E' annunciada a votação, em discussão unica, das emendas do Senado, rejeitadas pela Gamara dos Deputados, á proposição n. 1, de 1922; que providencia sobre a effectuação
das despezas do Minist,erio da Viaoão e .Obras Publicas para
o cxet•cicio de 1922.
·

o Sr. Vespucio

de .Abreu -

Peoo a palavra pela ordem..

O .Sr. Presidente - Tnm a palavra o Sr. Senador ·ves-'
JJUCio de Abreu.
O Sr. Vespucio de Abreu (pela ordem) - Sr.· Prilsidente,
em épocas normaes não me abalançaria a vir da tribuna do
Senado fazer UJn requerimento ídentico aos qtie fizeram quasi
todos os nobres Relatores da Commissão de Finwncas. Entretanto, dado o ·adeantado do tempo que vae correndo este anno;
dado que fomos convocados para resolver sobre os orçamentos, perdendo um .mez com approvação de vétos e outro com
a apuração presidencial; dado que estamos no oitavo mez do
exercicio, entendo que, principalmente. todos devemos auxiliar o andamento do~ orçamento~. E, nessa época excepcional.
í'llC" reqQeriment.o identico aos dos collegas que me precederam. para que sejam voLaàas eng:lobadi:unente a~ emendas qnc
tiveram parecer contrario c as que tiveram parecer rilodiJicarJ(J para contrario pela maioria da Gommíssão de Finança~.
O Sr. Benjamin Bari:oso - Peçó a paiana pol~ ordein.

O Sr. Presidente -"· Tem n. pnlavt•a o ·nobre Senad_or,
'

'

O Sr. Benjamin Barroso - Sr. Presidente, desde que vac
ser posto cm votação o requerimento do nobre Senador, a
el!empJ.o do que tam sido feito nestes dous dias, nesta Casa,
peco rcs11lva <ia voLaoiio global para a emenda n, 72, solici~
tando de V. Ex, a bondrude de consultar a. J'espelto o Senado,
após a approvauão ·do 1'eque1·iment.o cln honrado Senador qu,1
mo . precode'u.
O Sr. Hermenegildo da Moraes

':,
'

'
··,.;

.·.\

~

...

·~

:.1

:o~ctem..

O Sr. Presidente •

'

'

'

Trm n palnvrn n nohrr, Rrnarlol',
,1

•

O Sr. Hermenegildo de Moraes J'OC/Ufll' que a emenda numero G2 seJa destacada do bloco das emendas que obtiveram
parecer contrario da Commissão de Finanças, jusLificando a
utilidade. que pllra o_ S1lryiço dos Correios das localidades
servidas por l inhus ,regulares de •aqLomoveis adviria, da. sua
arpprovação .
o Sr. Presidente - •Os senlwrr;; q_ur npprovnm o rerpJrrim<mLo com n. rcsalva das emenda~ 11S, GZ. e 72, queiram
dar o seu assenUmonLo, (Pausa.)
Foi. ' !IIPPro"~do.
.
.
'

. jt

)l
'::

~

••
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Von submetter a votos as emendas oom parecer eonf.ra:rio.
O Sr. Irineu Machado -

Peco a palavra pela ordem.
o Sr. Presidente - Tem a ·palavra ~ nobre Senador.
O Sr. Irineu Machado· (pela ordem:) - Sr. Presidente,
re'queiro que se proceda á votação com a resalva da emenda
n. 30, relativa aos carteiros.
.
· · ,. .
O Sr. Presidente --- Os senhores que concordam com mais
esta resalva queiram dar seu signal de assentimento. (Paúsa.)
Foi concedida. .
.
.
,··
.
Vou submetter a votos as emendas corri parecer contrario, com excepcã.o das de n~. 62, 72 e 30.
·
· Os senhores que as approvam. · queiram levantar-se.

..,•
I

m

1

1

(Pausa.)

· Foram rejeitadas.
· vou submetter a votos n~ emendas para a~ quaes foi .pe-..
di da resalrva.
.
'
. . ' ' .
Emenda n. 62.
·
·
··
Os senhores qut> a . approvam, queiram levant.ar-se .,,
(Pausn.)

.

.

Foi approvada.
O Sr. 'Alvaro de Carvalho (pela m•dem) - Requeiro ve·~
rificacüo da votação.
·
. O Sr. Presidente - Os senhores que approvam a emenda,
queiram levantar-se~ (Pausa.)
·
Votaram a faiVor nove Srs. Senadores;
Queiram levantar-se os que votaram contra.
·
Votaram contra 23 Srs. Senadores.
A emenda foi rejeitada.
Emenda n. 30.
.
· ' O Sr. lrineu · Machado (pela ordem<) - Sr. · Presidente,·
o Relator mantem o seu. voto favoravel â emenda.
··
·. O Sr. Presidente - Os senhores que approvam a· emenda,
queíram levantar-se. (Patt.sa.)
··
Foi approvada.
·
O Sr. Alvaro de Carvalho (pela o1•dem) - Sr. Presidentll, •
requeiro verificação da votar;lio.
·
"
O Sr. Presidente - Os senhores que approvam a emenda,
queiram levantar-se. (Pauso.) · · · ·· · ·:
'
, Votaram a favor seta Srs. Senadores.
Queiram levantar-se os que vo.tàram contra.
· Votaram contra 30 Srs. Senadores.
· A emenda foi rejeitada~
· ·' · · ·
O Sr. Presidente -- E-menda n. 72.
O Sr. Benjamin Barroso - Peco n palnVl'a pai'!\ oncam!,nIHl!' a v ol.noüo .
O Sr. PresidentP. -· Tem a palavra o nobre· Senador.

•

...
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O Sr. Benjamin Barroso (para encaminhar a votação) -

Sr. Presidente, dentre as emendas que tive o ensejo de apresentar ao orçamento do Ministerio da Viação visando todas o
bem publico e approrvadas pelo Senado, destaco esta que não
foi aeceita pela Camára óos Deputados 1l agora, neste ultimo
turno. o Senado tambem lhe nega o seu apoio.
Ha de permittir o Senado, mesmo com essa escassez de
tempo, ·que eu a leia o. o faço porque, um .iornal que se publica nesta Capital entendeu fazer, a proposito rlella. umas referencias desairosas ao seu autor, que sou eu, qualificando de
agenciMor c protector da Companhia LighL
O Sn .•TosE' MuRTINi!Io -Mas não é.
o' Sn. BENJAMIN 'BARROSO - A emenda assim (]jz:
"Onde convier:
Fica o Governo autorizado a adquirir pÍlra o servico de electrididade parte das linhas da Estrada de
Ferro Central do ·Brasil, que proJecta realizar uma insf.allação hydro eleotrica propria. que lhe possa fornecer com mais economia e energ-ia necessaria para a operação do trafego das linhas de suburbio.~ d.n Rio dA .Taneiro até a Barra do Pirahy ... "
.Sr. PresídenLe, esta emcndn, como se verifica do seu texto claro não póde autorizar que se .censuro o seu autor como
procurador e defensor· da I,ight. pois é certo que. àpresent.ando-a, visei dar a Estrada de Ferro Central, .toda a independencia ,possível quanto á possível dependencia que possa t~r
dessa Mmpanhia é cruel.·
·
· A emenda ó o completnento do pro,íecto ·que nu f,orfzavn
o Governo a eleclrificar o servioo da Estrado. de Ferro Central do Brasil.
· ·
·
·· ·
Revigorado agora a synt.hese desse proJecto, elle visa trr,s
objectivos, dons de ordem politica-industrial c nm ·puramente teohnico.
··
O primeiro ,; dar ú Estrada de Ferro Central do Brasil.
desde que transforme o Sl?lu serviço de traccão a vapo1· pela
electricica, a independencia neeess:1ria para não importar. mais
o carvão estrangeiro indispensavel o independencia da propria
I,ight ou de qualquer outra em1preza que. tenha usina ~QJJ'fi
cientemente grande e que se prof)on'ha a fomecer :i cidade do
Rio de Janeiro. forca o 1~1?.•.
O segundo é. ainda sob n ponto dn viAI.a da independenr;ia
da Central, dar-lhll energia suHicienlo> para .I)H. serviço.< Jlfll't'H
pelo .mais bai!X'o preço, transformando-a mais ·tarele cm nm
apparelho regulador do fornecimento de energia rleclricn a
esta Capital..
· ·
O terceiro objecLi·vo, puramente techn ico, é cvitnr quo a
Capital da Re<publica, .i1í .Lão po)Jinlnsn.. cnm uma g'J'Ullrln t•npocidade industrial em actividade, fique sujeita n uma ~6
1.1sina fornecedora de energia.
·
. ··
. Todos sabemo~ que, tcchnicamenf.r, não é possível admíltlr sem riscos altamente inconvenioi'ti.C'S cm uma ciàarl'l on1i1n
r.st.a qu~ uma .grando fabrica, por exemplo. est.oja 1\ merc•' r! c
nmn umca usmn fornecedora,
. Agora mesmo, sn mn nfio falha a momorin, o Seundn
·r~nnce.z acaba clCI nutm:izar. n nrrpui.~içiío dr autíàns d'nJ;tl!l a
1
~oJ0 )(!JomMros ,do Pur1~ para o serviço dn elecf.rici.:ladr dacruel la grande CJdade, nao por uma Jialln, corno. suocede aqui

,.•.
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com n, LighL, que transporl.a a energia necessaria por meio
de uma linha unica, mas por meio de duas, para que quando
uma se venha inutilizar por qualquer circumstancia, imm~
diat.amcnte os serviços, que não podem •parar, sejam attendJdos, fazendo-se a ·ligação necessaria.
.
Todos nós recordamos de fJU0 nesta CJdado, ha pouco
tempo, mercê de urn temporal que; nliüs, não foi dos mais
fortes, algumas· torres ela Light caihiram c a cida<lc se viu ás
cscruras, as fabricas pararam e o transito das ruas ficou paralyzado·. '
· · .
· ·
·
Portanto, sob o ponto de vista techniilo, é necessatio que
uma nova usina seja creada pelo Governo. a qual mais tarde
'poder~ servir para cont.rolar o servico ::lo fqrnecimento de
energ1a a esta C'apital.
·
·
·
Assim, longe da emenda favorecer a Companhia Light
and Power, favorece a Central e ao Governo que, se tiver honestidade na administração, ha de, .necessariamente, buscar
inclependencia para um serviço de tal )mportancia. .
Era o ·que .tinha a. dizer. (llluito bem; muito bem.)
O Sr .. Vespucio de Abreu - Peço. a palaVl'a pela ordem.
O Sr. Pres!ldente - TPm a palavra pela ordem o Sr. Ve1pucio de Abreu.
· .
· O Sr. Vespucio de Abreu (pela o1•dêml -Sr. Pr.esidente,
venho confirma!' o que acaba de ser asseverado pelo' il1ustre
Senador .cearcnsc. ·
. .
·
·
De fa.cl.o, n apresentação da emenda n. 72 visava ,justa. mente tornar a Central independente da Light. autorizando
o Go~erno a .adquirir quédas de 'agua para montar urr.·a. ueina hydro-elcctrica que fornecessfJ a força necessaria para
tracção. daquella estrada. .
.
.
. Portanto uma emenda nestas condições não pqdia ser
absolutamente apresentada por quem quer qull fosse quo so
interessasse pela J..ight e l>im por aquelles que. por escrupulos muit.o naturaes e nobt•cs, se interessassem pelo servi:..
~.o publico.
. ·
Folgo em declarar que o Senador pelo ·ceará, quanto a
mim,' pr.ssonlmonto, está acima de qualquer suspeição.
(Apoiado,q rwraes.) Todo o Senado conhece S. Ex. Administrador, por duas vezes. na sua torra natal, Deputado e Senador por varias vezes. S. Ex. tem pautado .sempre a sua
linha de conducta, quer politica. quer particular, pela mais
completa honestidade. o qnr lodo o Senado t•e.cõnhecP..
(Apoiados. :Mu.ito bem.)

'

O Sn ..B~;N,TAMIN RAnnow -.:Mnil.o obrignrlo a V. Ex.
0 •Sn. VESPUCIO DE Anrúm ~ , ApcnaR a Comm issf\.0 de
Finanças nã1o manteve o seu· voi.í\.::rorquc, ostarfdo rcvigo!;a:do o decreto que deu. aul.nt•ização .nn Govr.rno para electrtficar ·a Contrai do Brasil, .verificou .. qnr ·nliil·or rJcCJ·ntn. ,iiií. so

· contGm um r~ disposição semelhante. ·
.
Foi pm• esl.o motivo qur. n Commissüo r.•csoh·r,u cnnformnr-sc eom o volo da Cmnal'n n J•rspri Io dns~u cm onda.
IIDI'a 0 qun ou l.inhn n drcln!'nl' no. noh!'n i:tr.nnclm· pt'lo
Ci'nrú. (;1ht.ito lwm.)
·
E' rejeita~a a emenda n. i2 .

..

.
I
'
Ir.

••
i

.

.

I

I

I
'•

..

~J
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São munLidas as scg·uiuLes
EMEli/D.IS

N. I (H c 15, du St!'llado)

Verba 1o•, sub-cousignação - Pessoal:
E'ica i·esLabelcc1do o caego de chol'c do LabomLol'io da
Inspectoria Geral de Illuminução, do accõrdo eom o acLual
t~!S'~tlamenl.o, que baixou com o .decreto n. 12.020, ele 5 de.
abnl de 1\H6, arL. 7", para as 8uas attrrbuicõe.s.
N. G (Gií, do Senado)

Onde conviet•:
ArU, As diaJria::; dus . couducLot·~s de lretn,. dos pralicanLes de t.rem, dos bagag·eiro~ o dos prat.icant.es de bagageiros, da Estrada de Ferro CenL!•ai do Brasil, quando, em viagem no int.el'iot·, se~rão do 5$, iguucs ás· dos feitores dos te.:
legr~hos da mesma estrada.
·
N. :H (.17, do Senado)

Onde convie~:
ArL. Os servc1~les dos cscl'iptorius da CenLt·al do Brasil
terão direito ao preenchimento das vagas de conLinuos, sempre que as m-esmas se verificarem, tendo-se sempre em vista
as disposições que reg·ulam ·as promoções.
.
N. 31 (34, do Senado)

Onde convier:
Artigo. O cargo de porteiro I! de ·accesso dos contínuos
desde que tenham comprovada idoneidade para o desetm~enho
desse cargo.,
·

.''-r

. ,. t

''';

N. 56 (35, do Senado)

... 'tT-7
I

' •

,

Onde convier:
Art. Ao n. 45 do art. 99, accrescente-se wpós as Qala\rras ~ou encampar os contractos», a expressão: «e mod1ficar
o substituir as clausulas contractuae~.

.. ·;-

'

.·.·. ~.
, •.

· N. 58 (SO, do Senado\

Onde convier:
Art. Fica o Governo a~1torizado a alterar e !·ever o
actual contracto da Companhm Nacional de Navegação Costeira nas stlguintes bases:
a) as plantas dos navios que tt Companhia tivet' de construir para executa r o serviço postal rapido determinado neste
serão sujeitos previamente aos :Ministerios da Marinha o da.
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Viação c Obras Publicat~, ue/Vendo os uavlos a construir t-er
no mínimo 8.000 toneladas de deslocamento, desenvolver uma
velocidade minima de ·11! m.illlus por horu, ter ventilação electrica c apparell~os h~draulicos para carga e .descarga, app?ro!JJUgom de assislencm o salvamento, mnchmas do desmlect;.ão, apparelhos de Leleb'rilp~lia sem fio, \c~· lo.~~r aclequad<.'
para a~ iustullnçõos do canl!uos, cumarus. l!·Igonfwas com a
vapacidude mínima ele 24. 000 pés ímbicos p:ua incrementar u
/,ransvoi·te do carnes congeladas, Jructas o outros pl'oductü:<
agrícolas, ter ..poJo menos quatro camarotes de luxo, accomüdar.ões J)llt'a 120 ·passageiros de. 1"' classe no mínimo, camaroCes vm·a 40 pas~agciros do clas:;c intormedia!'ia, no ·mínimo
o alojarnento pam \YO pas8agdrus de 3" 1.\la,;tie /miL' na f61·m:.1
do~ regulamento~ cm vigor;
b) além das viagen~ determinadas no, cuulraclu, a 1!11111panhüt poderá J'azct· outras entre o Sul c o .Nm'lo a~u Belém
do. Pará, e, logu que seja pos:;ivel, atl: Manáos, com a suhvenl\ãO de oil.enta conlos de réis por viagem l'Odondo -posl.al
mpida dó Rio Grande' do Sul ao Pa!'á locando nos porto~ ac
Santos, Hio de' Ja11eiro, Bahia; Macoió, >lleoiic, Fortaleza e
s.· Luiz, ·sendo CJUC a subvenção para as linhas autorizadas 1.'
ooutractadas, terminará uinco mm os ·~pós a termina()ão ao
praw a que se refere o conlrado entre a companhia c 11 Ciüverno, de eonfomüdado com o arl. 160, 11. III §s i" u 2", w1
lei n. 3.454, de janeiro do 1018, abrindo o GoYcmo us ne·cessarios ereditos';
~
c) a companhia iniciará, desde já, uma 1inha de navcgaoao aLé o Parli com vapores mixtos de que dispõe o que ostü1:
empregados~ em outros servicos, de accôrdo com a Inspectorin
d~ Navegacao, ·.e upresentaJ•IÍ no Governo os planos, dos na ..
VIOS a construiJ', dentro do prazo de seis mezes. a contar du
data da assis-natura do contracto, afim de dar inicio ú. cor.slruecã,o das novas unidades c á. cxectH)ÜO da linha dent.H
do ma1s curto prazo possível.
N•. li O ( ·12, do Senadu)
A' verba 6' -· Estrada du ..FcrroGe~ll'lll do Brasil: ,· .

· O actual official da :I" divisão (.Secretaria) da 'Estrada de
]'OI'l'O C:cntral do Brasil passa a LO!' a denominação de subsecretariO geral.
N. 61 ( 43, do Senado)

•

Onde convier:
Arl.
Os bagageiros de ciasse da Estrada de l!'el'l'o Central do Brasil pass:;un a dehominar~se 'fieis de f.rem .
.Pnragrapho umco. Os pruticanlr).> de l:Jagagciros .passam
a ter a dcnomiuaoão de auxiliaJ'OS. : ·
N. ti7 (!1, do Sounclu)

Ao ar!.. 73 - Vorba ;3' ( Hupil!rllr;ão Gerut dos '.l'el,egm .
plJos) :
. Para o J'echmqenl.o. do .circuilt! f.c!cgruphi~~ de Santa LHzta em Goyaz, á cidade de Boa Vtsla no m·esmo Estado rói"
500:000$000.

·~

.

.

' ' .

'.
......

•

.

···-·~··.:.:...;:~:..! ..;6.tu.f.:'

,,

'·'' "•) D"',~;.•' .·\CO"'l'u·
lJ"~ ·[99.".
SB):jtiA-0 ,~J.ü
v
--

,,, 79 (68, do Senado)
Onde convier:
Art. Fi~a o Poder Exccul.ivo autorizado .n. abrir o credito do· t.\00:000$, sendo 100:000$ para alargamento c. dl·agu:;em .do canal de acccsso ao por~o de Macahyba, no r10 .lunclíahy, o 5'00 :000$ para a exccuçao dos ~raba1!1os urgentes dr.
que carecem os .portos de l\Iaoáo c Areia BmnDa, nç E::>l.ado
do Rio Grande do· Norte, de aceôrdo com o relatorw apresentado ;\ Inspectoria Fedc.ral do Portos, Rios c Canaes, pelo
ongcnheil'o i\Ianocl Carneiro· de Souza Bandeira, cm novcm~
hrn ele 1918.
(2~,

N. 8:0:

do Senado)

Ao a!'I.. 7lt - Accrescente~se:
Estrada de Fel'l'o Crallie.ús-'l'herczinu.
t:oustrucr;iio tJ,,
trecho cnl.ro 1'hcrczina o Alto Lonsá, a ,,500:000$000.
N. Str ( MJ, do Senado)
·Onde conviei·:

. Art. . Fica o Poder Exeeut.ivo autorizado a subvuncionar,. mediante concurreneia .publica, com a quantia de 30 :000':'
por anno, a navegação do rio Guaporé, de Gua,iarú-Mirim ü
antiga cidade. de Villa B.ella.
·

N. 85 (75 do.Senado)
Onde convier:
. Art(
Fica o Gwernó autorizado a auxiliar com a quantia de 24:000$ annualmenLe a empreza · ou particular que
montar . navegacão regular no rio Doce, Estado do Espirit.o
Santo, pondo em communicaoão a villa da Regencia (porto
de mar), com o Posto de Prophylaxia Rural de T.inbares e
com a cidade de Collatina.
·
·-·.,

··

.

· ·

·.: ·:;·)·.

··~··;"·

..... ., ..:.

·-.:-.,.r-cri'~m-··

.. ;-r"""'V'.l":.tr.'

·i······.-:"'~~.~···~~\~~.! .:1-"·.~cl:~;·p.;m~

N. 86 (88 do Senado) ... ··-

Ondê convier:
Art:
Fica o !Governo autorizado a:
a)' Jll'Oseguir nos prolongamentos da Estrada· de Ferro
Central do Brasil, de Santa Barbara a S. Domingos do Prata,
Sant'Anna ~e Ferros, Guanhães, Peçanha até o porto de São
Matheus, .no Estado do Espírito Santo; do ramal de Palmyra
u Mercês em direcção a Alto Rio Doce, Piranga e munioipio
de Abre Campo; do ramal de Montes Claros pelo traoado já
approvado;
"
· b) concluir os trabalhos do construccão do ramal de .São
Pedro de Anoantnro. <lo. Estrada de Ferro Oeste de Minas a
Araxá e Ubcraba cJ a 'PI'oseguir na construooão do prolon!la·
menta desta cst.rada em direcc;!lo a Itayutaba.

·,

11.
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N. 87 (73 do Senado)
Onde convier:
Pará cumprimento do disposto no ar,t. s~· ·do decreto numero :!2.VI.t3, de. 30 • de m.aN.fO' de 1018, fica. o Governo a:uto-ri.:.
~ado .a abrir o .credito necessario á construcoãà de ·um trecho;
de estrada de. ferro na extensãó maxima de dez kilometros;
Que J)artindo·du estàcão do L'auro 1\f!üller, na. Estrad ade Ferro.
'l'hereza Christina, vá servir ás jazidas .de car·.v.ão ·existentes
na pro\lriedado
· ... ·
·
.
'
'.
. de.nominadil.
,. .
. IRocinha. ·
'

'

'

'

N. 88 (24 do Senado)
· Ao arf.. 70 - .Redl,ia-se sim primeh•o periodo pela. se:l'órma:
.
.
.
«O Governo l'ica autori.Zádo ·a contr'actá.r a. construccão e
arrendamento: com a'·.CollliPanhia E. F .. 'Minas.' S'. · JeronymG
de um ramal d:a'ligaÇão da sua linha com··a· rêde da Viação
lterrea Rio-Grandense, no ponto mais conveniente, situado na
margem esquerda dQ rio .. Jacuhy e o prolongamento de sua
estrada de· ferro, a par'tir dQ actual ldlometro 22, demándan~
'rlo as bacias carboniferas e as de minerio de. ferro ,e outras.
na direct;ão da Serra do Herva.l, de· accôrdo com . os estudo9
definitivos e ~·Jantas feitas nessa extensão e approvados peJos decretos ns ..sss, de 30odemaio deJ892~··e·389,•de·6 de
maio de .i893,•:tudo, no regimen do decreto· n';:C::I.2.478,':de''23
rle maiQ de HH 7, que autorirzou o contracto· de·· o011strueção da
E. F. Tubarão a Araranguá, para servir as minas de carvão
do Ara.r:anguá, .JlO .Estado de .Santa Catharina, abrindó }lara .
esse fim os necessarios 'cl'editos· e emittindo as apolices den..
t.t:o da~ seguintes condições. · .
. .. , .:. !:\' . · ·
o Sr. Preside,11te ......,,Está conoluida, a votação das,emen~
das• 'ao oiÇamento da·· Viação~
· •·' ' . ; . · , : "
. ..
r' ·, ',
· •
•· .. Vão ser ,devolvidos á _oamara ·dos Deputãdos ·p~ 9rÇà)rieli~
Jos
.pom, :as~ emendas manbdl,ls peJa. :sena~o •. ·' . · · ··. · · . '· ·'
.;
'"·•li••' l ·i·, 1','--'·1~1-_: 1•1•·"1~;-_., .......
'l-; r•,-···'
;:- ,':_'r;o•,
_,_,·:,
.i;"' .
.Vem· í1' :Mesa:;' e é lidá seguin.te .' ri; .: . . . ; · . , .. ·
gu int.e

•• r

I ·, ·.

'
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•
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DEC'..LARAÇÃO t,,'.' , ..,
•• ,

0,

•

.

'

'

Declaro halver votado as emendas do ,:~enado,, rejeitadas
pela Camara dos Deputados, á proposição n. 1, de 0022, que
providencia sobre .a. effectUJaQão .das despeza8 de· todos os
mi~iste~!os, no _exercioio de ...1922; d.e:,ac~~rdo ;com os _l'B,!'eoeres .·dos ,respoot1vos, RJelatores, approvados pela CommtssaQ, de
Financas.. . . .
. , . . . ·· · . :, .
. .: .. , . '· .:. ·'
... ,,Sala das. sessões, 4 de a~osto de 1922.·- Sampaio-Cpl'·r~a .. .•

....

·

· ·

I
VotaQão em discussão unica, do'véto do Prefeito do i'Districto Federal n. 64, de 1921. á resolução do Con~~IJlo .Municipal •que eq~ipara ·qs zelad9res da~ mattas IT!~rtttmas,. sqmente ·{Juanto_ ~·· venczment~~· aos .pr,1men•os · off1cíaes · das. diversas· •repartlc,oes da Prefeitura.
· ·
..Re.ieitado; vae:
(levolv~ido ao S1: •. !Pt~ei'oito:· ·

'ser.

.

' .

...

,··,'

Vem, ú

mct~1t- l.l· ú -lida

n seguinte

I

,

,,.-

· UE\!LAI\AÇ}ÍO .DE VOTO

'··'·

Declaro que votd. contra- n parece11 relativo ao veto• numero 64, de 1921, ·não só• em face do ax·t. 28, § a•, da ·Consolidac,;ã·o n. 5.1<60, .de 8 de:marco de ·1904, 1 conio, ainda '-POl'.
ser. absurdo equi.parar ~encimentos ·de zel·adores ·dos"matt.as
máritimns aos JWimeíros officiacs das., 1•epart.i~ões· · múni-'
cipaes.
. :'
· · Sala das se~si.í,es, i. de ·ago;;to ·de 1922~ .,... Lopri~ Gónr.alves •.

·

· ' ··

.

' · ·· ·

... · ·E'·. annu'nciada ::1. vota~ã.o.'.enJ disclissiio..unica, dd. véto ·do·
Prefeito do DisLricLo Federal; n .. 27, do ·W22, á l;e~olucãQ:d.o; ··
I Conselho :Municipal, que' torna extensivo ás .pl'Ofessoras .c ad- .
juntas do Instituto Ot•sina da !Fonseca o favor constante. do
decreLo',tiÚinero
2.491, . .rle:·1•-1921. . · . ·' ·''
· · ~~ · ··
~':'< •'',::,'t;;:,~.',,,
. '' o··Sr'; Pi'esidente'·,;;.:.;i Não havendO·' lnais :mlmero·•liiJ··'l;e..:
· cintó,' ·voti" liiàndar proceder ã' ·cham~da:. · · · · · · · · · · · · .. · ·
,,;,P.rocedendo-90: ·á chamada, verictica-se. a:· au5cnciia dos
Srs.; Lopes.·Gonçalves,, Antoníno :Freire. Jeronymo Monteiro,
Marcilio -;:le··Laêerda,·lrineu ·Machado,.A:dolpho Gordo,.·Aifredo··
Ellis'e <:ai'los Bat•bosa>(7.) .·. : · · · · · · ··
.,., ... · · ·' · ·
·· o· s~. ·:P;e~ideite>- 'Responder~m á chamada apena&;à;t'·
Srs. Senadores. . .. · , · ·
· ~!iío ·h a numero; 1'ica -adiada a vo~ação •. ·
l'

,,

•.

1

:•

'1

•

l

•'-

,:·:'·

REFORMA: DO MON'l'EPIO .

,

3·" discussão do .pi·ojecto do Senado n. 60, .cre. ·1921, que
reorganiza o montepio dos funcoiouarios. publicos, civis a militares da: união :· · ·· ·
·
·
· ·
Encerrada adiada a votação.
" . O Sr. Presidente - ' Nàda mais havendo a tratal', vou levantai~ a sessão. o1
·•
•·
.
· ·•
•.
·
... ··.:
••
j.·~·, >·I
' ;
'
·
Des1glw par·n orderil do dia da seauinte:
· . Vot.acão,. .ên1 discussão uniea, do t,6tf)' do Prefeito 'do Dis. tricto Feaeral n; ·27. do·"1922, á resolucão der Conselho :Muni~·
cipai,;QUe•torna ,extensivo ás. professoras e. adjuntas do ·ln-·.
sf.ituto ·Or sina da ·Fonseca. o. favor constante do decre.to nu·· ·
mero 2.~911 ~e· '1921 :(co_úi parece!' contrario da Commissii.o
,

:

•• ,. '

.'•'•

• ' : . I . • ••

.,,:·'

e

'.··

,,

•

:

•••

'

.,

,JI.

'

,

,, . '

I

tle Consttttuçao, n. 99; de ·1922); , .

,

'

'

'.

..

•

·

•

, ..·

.

' '

,·

.

. ' Votação, em 3" discussão, :da proposição da. Camara: dos
Deputados n .. 12~ de 1922, .que abre, pelo, ~flnisl.erio da. Fa-'.
zenda, o cr.edtto ae 19:166$890, para pagamento do que.é .de- .
vido a .To~é ~~teyes de, Souza Azeyedo Junior, em vtr~ude de
.sentença JUdiCiaria (com parecer fa.·vo1·avet da Comm1,ssão de
Finanças~ .11. 88, de 1922); ·
· ·.
·. · .
· Votação, em discussão unica,. dO"vélo do Prefeito .do Dis-.
lt•icto Federal n:. 10, de 1922, á resolução do Conselho :l\lunicipal, que torna cxf.ensiYns. t\s .inspectoras da Escola Normal o
ás guardíãos das· escolas primai•ias as di posições contidas no
decreto n. ·2.• 491, de ·1921 (com· par(?CeJ; contr.a1•io da Commi.ssão. de Constitttiçtio, n.. 88,. de. ~9!2) ; ' · : • '
· ··
S. - Vol. :VI
Z1

1

li:NNAES DO SENADO

Vol.a~ão, cm discussão unic:a, do véto do 'Prefeito do Dis ..
'tricf.o J!'ederal n. 43, de 1922, ú. resolução do Conselho Municipal que concede aos. serventes ·uma diaria de 3$ (com pa-

?·ecer cont1•ario da Commissão de C011$tituição, n. 93, de 1922);

· • Vol.açilo, em 2• discussão, do pro,iecl.o do Senado n. 23,
de 1020, que concede ao· Sr.: Senador ·Ruy• Barbosa, sem prejuízo ·do .. respeotivo subsídio1 ·.como· recompensa nacional e. a·
titUlO ide indemnizaÇãO pelOS SeUS :serviÇOS, .Um I ~UbSidiO 'men;.
sal. de 5 :000$; ·emquanto :viver .• e .com reversão .aos herdeiros; .
que designar' mediante as condições; que estabelece (com pa-)
r~Cfl.,1', da qommissão .• de. Finanças, .offt:recendo um substitutwo, ''11, 69, de. 1922) .:
•.
. . Votação, em. djspus~iio d(\ projecto do Sen~do ,n. !iO, de
·:t~g~ 1 •qu,e' reorgam~~ ··o montep1o · dos.:funcoionat:IOS ·publicas,.
mvHr·'e ·militares da União' (Oommtssão Especial, parecer nn.- .

s:

mero

990 '•de 1922)' 1

'

1

.• ,

"

I

'

,; ,

·::

'

1

';

'

•

· 2' d!~cussão da' p'roilosiç'~ô· dt(Cairiara,.dds' tie~4tados,:nll..:·
mero 47, de 19221 que mod1f1ca :a tabella. de.venmmentos dos
me!llbros .. da mag1stratura. federal.:e-.local dal:Uniãb ·(com: ']J_a-

7'ecer. favoravel âa ·Có7Jt,?p.#,sao. ,d.e F;inanoas . ·n.!JI(J_B,; de.. I 922) ;•

· •,3• discussão da pr,oposioão<da Camara ·dils;Deputàdos

n ;.· 8, .. dei.:f922;:-;que· abre; pelo· ·Ministerio da Agricultura,. um •

·.credito •'de: 850:000$;· para pagamento ··de premios·•'estabe~e"''·
cidos. pelos decretos ns. 12,897, de 1918,-.. e .i3.~926,~de ·1919
(com pareccr{avoraval ·da Commissllo de' Fina~as, n., 64; da
IIJJ).:. .··,·~~::: ·:•···.·-.~_;,!·. · ,-;·(·· .::·.... : ··1:· .: ·:~_,_!~·~~:.i"'':;-·,\,·.···. ~-.. '.
'
-·
....
Levanta-se a ses~ã<t ·ás .·16 lioras.. :•: , :. · ,
~

....

'·
. I'

•'

·.

:>' lí9Y. SESSÃO, .EM; 6'' DE :AGOSTO ·DE t 922
"·
,
, , , :
. ·~:,.
I. ·,,
,'>/!
' ,.· . ;
•: '·~'I' .. ··.·
• ; lo~ r!:.
PF\ESIDElNCi.'\ DO SR. BUENtO m: PAIVA, PRESIDENTE >1 ,,
·,

.

.

.··.··;·':,····· ..... ,;_. .:/·;·:<··~··!.

:··:_···-!

. .

,

'

A's 13 e. i 12 horas a.bre~se a sessao, a que concorrem os
Srs: A.. Azeredo,; Cunha .~edrosa, .Abdi~ Ne:ves;:"Herm~negildo
àe Moraes, ·Mendonca Martins, Alexandrmo de·.:Aencar;: Lauro ·
Sodré, ,José. Eu?ebio, Costa R~drisues, J()ão~ T)10mé, J3.enj~in!n
Barroso, Franmsco ·.Sá,'·Eioy de· Souza, Joao Lyra,. Antomo
Massa,. ·Venancio•'Neiva;' Rosa e:·Silva/ Gracoho' Cardoso,•. Samraio. Corrêa,.· Alfredo •EHis,1. Luiz ,V.'dolpho, ; José' 'Mu1•tinho,
Olegario ,Pinf.o; .Carlos.. ·Cavalcanti;· ·Generoso· 'Marque~,' 'Felippe .,
Scbrni<lt e.V:espucio. de ·tAbre~ (26)..• '· ,·,·;•Jt..>:. ;.:· ' . '' ' ,' · .' · ·:
. n~~in\ d~' ·comvare:cer cioill~.q~~is~ .i~atlficâcta'.'cis-.
l::hlveriD Nery, Lopes Gqnçalves, ·.3usto ·. Cbermont, Ind1o r do
. Brasil,. Godofredo ·'Villiíila,:' J:'cliJ(·Paobeco,. Ari'llonin:o '·Fr;eire,
'l'otll~s Montcir?,' rCarnili~o .d\l 0\'íiiha,,·Eu.zebio . de !Atidra~~.
Ara.UJO G~es,'·Go~~alo.:Rol!emberg, Slquwa. de. ~enezes, *nto.nto':l\fontz, ·Mof!!Z' ~odt•é,~ J..l.uy Barbosa, BerJ?,ardmo. Monte1ro,
. oJeronylM MonteirO, MarctllO de r,;acerda,, -Nilo P.ccanba,. ,MO-•
desta Leal, Miguel <le Carvalho, Paulo .dê Frontin, JriiulU Machado, ·Raul Soares,: Berna1•do •.Mon.t.~iro,'' ',·.Franc:isc~ 1 ·:·.sanes,
Adolpho Gordo,.' Alvaro. 'de· Carvalho, llamos Ctuado, .. Lauro
alfüller, Vida! Ramos; Soarés dOS' 'Santos c Carlos Bnrbos'a· (36). ·
'..'.E' 'iíct_á,, 'p()sla em 'ctiscussãp,',:~.· ~~~fi.': d~bate; approvada !l ..
ac.~a· da Sessão anterior, y,,.~
,.ui., , .
. , ·· · ·

srs: ·.

.., ., .: .. ·.

•

·· · o Sr.

i' Soorot'arlo declara que nií.o Im expediente.

os~. 2• SOCl'Ot~rio declara que não lm P.B~008J:B8. ·:
,.··

·· ...

'.

ORDEM DODIA
:

I•

'

•

· • O' Sr. Presidenta - Não havcnd() liumcru para: as vota:.. ·
c6es· constantes da· ordem do dja, passa~so 11· malet·ia. ern .llc·
bate.,
··
· ."'' ~ ;
'· '' · ·'
'

·· ·

VENCIMENTOS. DA Mt\(JISTRATUIIA
'

'

'

'

'

r

~

'

•

'•

''

'.'

:

'I,

... • 2• discussão da . p1:oposicão .da .Camara dos. Deputados

n. 47, .de 1922,. que modifica a
magisb·atura. ,federal c local da
· · Vénl' á Mesa; é lida, apoiada
·.. · ·· · ·
·
guinte
"' I

r, r.

. -, '!

vencimentos da
·
discussão, aso~
'
· .
I •

•

',EMENDA

i:.'· •.. ;·":
,

tabella de
Unilio. . .
e posta em
· ·

.

.

,

~-

. . Accrescente-se.· onde ·convier: · ·
.
· <'·•:Respeitando 'o. direito á' eq'u'iparacãci 'de' ~encimento~. aos
jui.zes dos . Feit'os da Fazenda Municipal .. qesta Capital çm
cuJo goso Já· se ·encontram os actuaos ·audJtores da, 6' C1r-·
cumscripçuo. Judiciaria (Capital Fêdoral) e do Rio Grandé
do Sul assegurado pelas leis ns. 257, ele 12 de marco de 1890,
2;290, de :13 cle,dezembro de :1910; 2, 586, de 31 de julho do
:1912; 821, de 27 de dezembro de 1901, e 3.674, de· 7 ·de .ja~
riairo. de :1919, o pelo artigo das· disposições transitarias do
Código de Orslinizaciio o Processo Militar, tudo j(i t•econhe~
cido c garantido .pelo Congresso em varias leis e· decretos;
'" · Sala das sessões;- em . agosto de 1922. - Jriiw; Ma..
c1~tul.o. : .
· ·
)'!
·· ·
. Jus ti{icaçd.o · · ·i · ,
• I,;!;

.

',

,

.·

, •

·. As. fuuccõcs de puditor. de. guerra foram sempre exe~·
oidas. por: juizes de direito.:; No antigo regirnen eram taes
1'unccões exercidas •Por juizes· de direito das capitaes ·da~ an. tjgas Províncias. Proclamada a. Constituiçlio que ·estabeleceu
a. dualidade da ..-magistratura, o:. Governo baixou ·•o··;decreto
n. '257, de 1'2 de .marco de 189(}, creando os auditores J)riva~
.tivos c dispondo no artigo 2•: .o .auditor da comarca federal
será' um juiz de direltp de 3' intrancia c :terá' a graduação· .de
'maJor. Os das capitaes .dos mencionados .Estados um· ãuiz de
direito de qualquer: enb•anoia, com a graduaoão. de cepitão.
··· •Dahi as disposições dos leis ns,' 2. 290, de .13 de dezembro
do 1910; 25, de 30 de 'dezembro de i891:; .decreto .n. 2;586,
de 31 de julho de 1912;· c do decreto. ri. 821, do 27:de dezembro :de·· :19(}1, ·que· cql.i.ipar11m os vencimentos do auditor
geral de l\larinha e. dos. auditores de ~UCl'f!l- da Capital Fe~
dera!, 4• o 6• cllstl'!oLos nos juizes dos . Fe1tos da -Fazenda.
O 'Supremo Tribunnl''Militar, tribunal .de 2'. dnstanc.ia· na
J'uàUca ·Militar, ·está equiparado a COrte de Appellaciio;, tribunal de 2' instancia na justiça local, logo muito : logica~
;mente. os auditores, juizes de .1• instancia na. Justica Militar.
~~~v~m· coJ.!tinuar. ~ipara4o~ · ao~ · juiz~ !;te -~• 11:\~t~o!a A~

'.

,.,

·:.-

L
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.iusl,içn local. O dil'eilo. a óssa equiparar;ão, cm cujo go8o
estão os aeliJUes auàitoJ·c~. ,j:'t :l'oi reCOJ!hociclo c proclamado
pelo J•orl{'l' .rudiciario em ·varios accordãos, pel9 Poder J,egislativo u pelo Execul ivo. Quando os vencimentos. dos
Juizes· de dil•eito fOI'am elevados ele :13 pam 15 tJ depo1s de
1:J pai·a 21 contos, os audi!.ores gosuram desses augmentos
em virtude <la úquiparaçiio. Por essa occnHiãO; fornm · QU.:.
vidns . Ya!'ios. ;jurisconsul/os, enlre os quacs o , conselheJ~O
Ruy' 'Barbosa; os Drs. Alfredo Bernardes, Çand1do d~ 011voim e Alfredo Pinlo, o todos OJ)inul•am que essa equipara-:
~üo' constituiu um direito .iá incorporado, ao patrimonio dos
<tudit.ores, como 8e pode verifica-r doR pareceres que.. ins.l.ruil'am a pei.kão apresentada .a Camal'a :dos Deputados pelos
auditores -Ga!'cia Pires c Pirat.inino v di~ Almr~ida; · O' propz•io
:Poder Executivo f.ixantlo ·flll1 18 conl.o~ os :vôncimentos c dos
audj_Lores de;;l:a Capif11l, .. I'CSJ~eilo~J :o. direito a_,es~a ~cquipa
raçao, om cu,] o :,roso ·ameia estao · o~ actuaes ·auditores, . e
· assim, no arL 1" das dispo.Sicõcs transiLol'ias .elo Codigo de
Organizaeiio Judiciaria c · Processo Militar, estabeleceu:
"Aos aci.Üaes minfsLros, auditores, a'uxiliarcs de áuditores · e
máis servcntuarios da Justi~a MiliLai'. .·siio garantidos· todos .
os direi los, van tagcns, gl'aquar:(ies mililares Q·, ~·egalias; :as~e-·
guradas pcltls leis anteriores".
· .
:. · , · , . · -. :
. . Conü:a essa cquipara~ão ·J.cimos. apenas otÍvido-: a.. alle~
· 'g::Í~•ão tlc que .nil ,iuizes ele flireilo l.ecm inais· h•ahalho do· que
os atid.itores. · . . .. ·
._
. .. . ;
Ainda;· que verdadeira fosse ·ússa aHeg:w-ão, não ,justifica"
ria a closeqniparar;ão elos vencimentos .. ·
.·
• Os, veiiciínenots. não de-pendem da quantidade Uo trabalhó,
m:ts da. smi natureza, da categoria do emprego; dos om1s ·das
responsabilidades que acarreta.. Nfto hn. negar que os · audi~
tores e juizes de direito. srw e sempre foram funeciona.ríos da
· mesm~ ca!egoria; ·que 11s suas f~nc()ões. são d•a mes.mn.. natureza, · nnr1ucm os mesmos onus, a~ mesmas .respon.sabJ!Jdades,
exigem os ·m+Jsinos ·~acrit'ic-ios .. com. a different'a apenas de que
em caso do operação do A"Ucrra o atlditor. marc.ha. ·para . os
cfl!Dpos ,de: opei:ncões, o CJtic· não. acontec.e com o juiz de di.rei·to, e,. JÍOl' .conseguinte; .não ,h a sinão p-ara. que.·. se ·!Jstabelcça essa deseqúiparar;ão, em projuizo do auditor,. · · · ·'- , · ·
, ·.Quando, .•porém; :os vencimentos dev(lssem depender:. da
quantidalio dt{trabalho, ai·n{.la assim, · níío ·'se •· j_ústificnria a
desoquipal'aQãO., ·<• · ._. •.•.
.,_. .•, · . . .
. . ·
•. · A média r de processos qtir. cliti·ani::~iÍ#ualmênte na .Audi~
toria de .-GuetTa desta Capital: é apprôxiíníi.dalnentc de . · .wo·.a
500 !ll'OCCSSOS,, COrÍ10 ·SI\ póde ve.rj1'i\iat•.1'Jeli\il. e~t;ltistica~, . : .
. "' Ora. não ha ':iuiz d'e direito -nesta:'Ca:~iitai; que ·annualmimf.e
funoaiona 'em· maio~ 'iiUmero de prcicés'si:Js.·.Accresce ainda que
(J andit.or ncoini>nnha '•os processos 'eni suas diversas : p-hasés,'
fm~maçiio dt.~ _uulpa, plenario fl ,juJg·(\Jll:COnto, sendo ainda que o '
pr~aesso nulllm·, por ~ua natuJ•cr.a,"ucíarrcf.a, para o audJtor o
mal~!': l)'nhnlllo. rlo. que ·o .Processo .c.ommum para o juiz- de
dirmto, c· os nudito1•es accumnlnm ainda os T,ll'ocessos da .babilitat;ão de- hr,t-deil·os ao montepio · e meio soldó dos officiaes
. Ido Exer_cito. ·
.
·.
·
:· ·
.
·
. ,.
. · ·. -.Nestas condioões, 'pois, nada jusllficariui qualquer ao to do
1Conaresso, qu~, de~col,lllCÇin,da a ,dit:êito. mu cpja soso já- estão
) ,
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'os auditores. não habiHLassf! o Gorer11o com os ·r·ecursos ne~
·cessarias para pagar-lhes os vencime·ntoK t\ que Icem direito,
· .· Sala das. ses~1ies,
illl ti.gosto de 1922. - I1•iite11. JT~,~.
'chndo.

·

·· .

··

·

·

, angJ)J'J'O .PAliA 1\\(;,\M IIN'I'O DE P/1.11~1!08

3' ·discussüo da proJ)ósi1;~n da· Camlira rlos DapuLa(!os
n .• ~· de ·l9.22, qun ahre, pelo MinisLcrio da Agricu!Lurn;. um

· r•.rerllto do 850:000$. para pagamento {lP. prr~mios estabelecidos
pelos decrct.os ns. J2,89i, di!·HH8 e J.:~.926, dr HH9.' · ·· ·
... ,: , ~em• tí. ,mesa,. é lidae'.r•osta cm di;;cu~Hiina seguinte
~'

' ,.- ;

. j" 'f !''

',

] ' '

1

:; •

.

'. \ ·", i ':• '.' ~· •

HMI~~IJ..I.
o'

I '

o'

·,.'

o

Acere~Ci!nle-sc

onde COTI\'ÍCl': ~
·: -. . At·L · :b'iüa .ó .Go~·N·no autorizado a emprestàr á Car;:~;oiÍ'a Ac;t·i~óla q~!IJ sê co~stitti'ir no B.ango: do .B!;~sil; a \prazo .. o.
\'• .''

'•

• l: .

• · .~·

'

. • ·,

,

1'

•

I

,

·,; '

.

'

'

''''

,1\Jro que Iorcru. convcncwnados, ale . ao. maxuno de .. ré1s
· ,HiO. doo :iJOO$. orii .típotice~ geme" da díl'ida pr.11Jliea,. que emit-

',

..

t.ir<'r. . um·a e~.'H-: Jim .. · . ·
.. . .. , •
. .
.· .... h L" A ·.c:.ll.'tcira Agricola acima refel'ida podet'!Í. euúttir.

\

. leiL'aS hypolll.cca't'ias de .illl'O nfio cxcedenl.e lh! f1 % O na fi!'OpOJ.;Ci.iO m<txim:a de 50 %. dos. i\f!US l.ilulos .l\ypntlwcat'iM ap·provaclos 1i1~lo l'i~ça I ; rlo Gowrno. · ·· . · · ...
· .
· . ·§ 2 ."•• A mr.sma Cart.ilira; médiant,e a commisãtJ qLle .fór,
t'Mipuládn. enenrr·cgai·:..s·e~ha ele lau~ar ao. ,pJ.Jlrlico. as letras
hypot.IH).mn·.ias emittidas pelos. haucos. dc,.credit(.l. agl'icpla' que
que frínrl,arom no~ E'sta~os cóni garantia .dos respectivos Go. Y<'l'l!OS, um ::I , ve~ 'qí.üY, 'não ·.cxqeclam o capital r•calizado de
IJada rrm.
. ..
.
, ....
·. ·.. iât.. . '.A .r.lisposieão colJStantr) ·do· at•t.igo antci·ior e reo;pccth·os plihlg"I·aplws \•igoraT.'á, a. titu).o. provisor,io,. ntr.í que o
Con;:m~~so re~olva .. sobre n. organi~ai;iio definiti\;a do .crlldit.o
· .nll.r·jcn~a no 'pai~.
·. ..... ·.. ' , · :. .
·
Suln. das Commissõt.'s: 2 de agosto de. 1922•.. -··· :4.l{redo
·E Ui.~ .. · -4.. Sampa'i.l) :Cm•riJrt,, -· ·Ve.VllUCio d~ ;4b·l•cw: ··-' ·João
f.:ura. ·-.· José Eus~bio :· - Morl'i: Sntlrâ. -' ,ft1el:íppá· Sclimid.t ,,
.
'··~ ~
'
'~ '
.
,.
'
.
... O Sr· Presidute · - ·..Esl.a o1mcmda inriC'pnndr• de a.poianicnl.•i pm;. sr.r ·da. Coinmissiio de :t!inanças o, por csso mesmo
.:mótiYo, nfili çihl'ig·n a.'suspensiío da discuss~o do pro,ieclo ....
\ ; ', '

'

\

'

'

'

'

'

. , · .cont.inún a discussão. (Pausa.)
' ·... · . .
.
! Não llavondo, qnl'm queira usar da ;palavra,. dou. a discus;;üo pill'' encC'rmdn. l'icanrJr:~: adiada a volaçi\o, por falta de

lllllnero.
' ·
Nnda· mir.is havendo a t.rnf.ar, you levantar n sessrto, desip;nnndo pm·a .amnnhii a· Sf)!,tnint.e orrtcm do dia:
·
Votú;:ãn, 11m ·discussão Únicn. do 11No do Pr:oi'eito do D'lsl.ricln F'eêlei·nl n. 27, dr 1H22. ti rosoluçfio elo .Conselho Munir..ipul· Qlll' lornn Pxl.ensiyo ;is prol'cssorns o nd,iuntns do In\<tilulo Orsina da Fonseca o Cavm· coast.ant.e rln decreto numerc. 2. 4!Jf, de 1. 021 (com ~m·acer c(I1Jtra·l'io. da Oommissii~
de Ct)»st·ihâ(!rio, n. 9.'J, ele. -19.2); ··

.....

.'

'

.,,,

.·,"
·: ,.·/
,.

'·,

ANNAIS DO BiiNADO.

Votação, em· 3' discussão, da proposição dà Camarà dos
Deputados n. 12, de 1922, que abre, pelo Mlnlst.erio da Fa. zenda, .(I credito. de 19 :166~890, para pagamento do que ê devido à .Tosé Esteves de Souza Azevedo Junior, em virtude ,do
sentença judiciaria, (com pm•ccer favoravel da Commisillo' de
Finanr.as, n. 89, de 1922):
.. .
vôtaçiio, em discussão unicn; do véto do Prefeito do Dlst.riclo Federal n..70, de 1922, á resoluç1ío do .Conselho .Municipal que .torna extensivas ás inspectoras ,da .Escola. Normal
o ás guarnições. da!\ escolas. primarias as .disposições contidas
no decreto: n. ·2. 491, de 192t. (com parecer .contrario da Commissão de Const·ituição, n. 88, de .f9S2):
...
Votnçllo, em'·dfscusslio unica,· do .véto do'' Prefeito' do Dlstricto Federal n. 43, de 1922, á resoluç!lo do. Conselho Municipal que concede aos serventes uma diaria d'e 3$ '(com paref)m· contrario da Commis6.o de Conatituiç6.o, n. 9!1, de
1:122);

' ......

.

•,.

.,,

.

.

Votação, em 2' discussão, do. pro.lecto do Senado n,, 281
diJ 1920, 'qúo 1c'oncede ao· Sr. Senàdor ·nuy Bàrbosa, ·sem pre·.',iuhó' 'do rcspootlvo. 'subsidio, 'comq recompensa ·nacional à' •
· tilulo de indemnização pelo.s seug 'servl!ios, um ·~ub.slid'iomen
. qal de 5:000$, .emqua.nto ·v1ver e com reversllo àos' her.delros
que designar, mediante as condições que estabelece·' (com': pa. ;•cru•r da Cn'mmis~Mo'dc Finanças, ofterecendo ilm aubstitutivo,
·n • "9·de
.f9°Q)··
· '· ... · ·.' ·. .
-'· . ·. · .• ."· . · ' ·.·' ' .. ·
v, •
líitil ,
·votaç!l.o, em 3• diséuasllo do proJecto do Senado ·n; :80,' de .
1921, que reorganiza o m()ntepio dos.· funcclonarios .pubtic'os, .
. civis ·e rr.illitltres ·da Unl!lo' (Commi8sfló Especial; parecer nu. rrii:'rd/JO,' de·l9S~):

. · ·. ,
·
· · .'
."
: .'. · . · :
; . 9.' dJsoussllo da ·pr,oposiçllo da Camara dos ..Deputados

n. s; de 1922, que abre, pelo Ministerio da Agricultura •.uin
r.redíto de 850 iOOO$, pari( pagamento de preinfos estabelecidos pelos decretos ns. 12.897,. de 1918, e 13.926, de f9t9
,rnrnn parecer .(avor,'avél da Com,miaat!o de P,inrtnc.as, n; ·64,. de

/!JSf!, 11 emenda da mesma ..Comm{ll$t!O): ·,.· · ·· · . . . .. . 1
· · 2' discuss§ó do projecto do Senado
36, de 1922, (Juo

n:

abre, pelo Ministerio da Guerra, um credito da importltncla

do t :500$, · para pagamento ao i:lapltllo da · 2• linha .José Ji>n.- ·
quim Franco· de Sá, por servioos prestados .na qualidade do
aH:filiar do._ Departamento da 2• Linha (offilrec{do pela Commis.vr1o de Fmanças no parecer n. /06, de 19!!) : : .
, ·
· · ·· Discussão unloa do véto do •Prefeito do·Diiltricto' Federal'
n. 50, do 1922, d resoluc.llo do Consel~o'Munfcfpal que 8qul- ·
pnrn os vencimentos de .todos os' ·eontlnúos ··da Prefeitura ·aos
da ~ecretaria do Gnbineto do Prefeito . (com '{larccer contrarfli
· da Comrní.Ystio de ConRtitttição, n. 100;' de·. #9!!) , · . ·
LeYnnta-se: a sessliÓ ás i4 boras;: > .': · ·
·, '·

-
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.
· . ·s .i•. •s· 13 .. 112 horas. abre-se . n sessiio, .a que .concorrem OM
Sr
'
.
'
•,' .
· · Hermenegildo do Mornes, Menrloncn Mnrtln~. LopAs Goncal.ves,' Lauro Sodr.S, Ind!o dq Brasn, Jostl Euzeblo,· Jollo Thomé,
Pltlli!TDÊNCTA DO
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'
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DE AGOSTO DE

Benjamin ·Barroso, tFr'llncisco Sá, Eloy de Souza, .:João· Lyra,
..Tobias :Mont~irQ, Rosa e Silva,.,Buzebio ,do Andrade,, Araujo
. ,Góes,, .G!'accho Carclopo, Goncnlo )lollemberg, Siqu~ira. ,cJe Me- nezes, Bernardino. Monteiro,.·. Jo!'ony.mo Monteiro, .. :Mal"oilio. de
· Lacerda, Sampaio" Corréa, .. Irineu IM'achado\::-Adolp'ho Gordo,
j\lfredo Elis, José.· Murtinho,·· Olei;ario ··Pinto, Carlos· Cavaloanti; ··Genez•oso ·Marques, Lauro Muller; Vida! 1Ramos; Fellii>pe Schmidt, •Carlos Barbosa ·e Vcspucio de Abreu · (31}. '.
\
. , ; J?oiicaram de 'comparecer.' com causa justificada>. os Srs. :·
:;, ·.. A;' Az~redo;:· Õunha Pedrbsa, Abdias Neve~,; A.Iexá~dril,to
de· Alencar, Silverio ·Nery, Just'o Chermont, Godofredo Vianna,
· Cost,a' Rodriglles, Felix Pacheco, Antonio Freire;' Antonio Massa, Venancio Neiva, Carneiro da Cunha, Manoel Borba, Antonio
..•Monizí,Moniz ·Sodré, Ruy Barbosa, Nilo P.e.ç&nh~ Modesto Leal,
Migue de Carvalho, Paulo de Frontin, Raul Soares, Bernardino
Monteiro, Francisco ISalles, .Alvaro de Carvalho, Luiz Adolpho,
Ramos Caiado. e Soares dos Santos. (3!). . ·
.·
E' lida, posta em discussão; 'e ·~em debate, approvada a
neta da s~ssão anterior., ·
·, , ,
. : ·. . ., ,
' : ··o ''Sr. '3~ Secretario: (seriiirlda' de' 1')
conta do se~
~-~i;n~e' ..'. ·.:, :. :'-'·.r,:~ . ··~··;·.'.' ·.~. ,. .·. ·.: .. ,. . : _. ·· ·' .,'. ·~:· . ,;·,. ·
••i ... ,

. : ·.

'.

'

.··'

' •

·:·

.

';

:

'

' '

:·

'

'

a,,

•.· . ·,.Ex,P~~.TE· ..

,'~;,.<I.. i

,. '

•'

'

.. , ..,.

· Ol'ficios:·•· ······ ''.. . .
.,.:, ·
. .,
., ...Do Sr. Dr. ·Arthur· Costa, Pl'esidente ·da .:Assembléa Le·
gislativa ;.do Rio. •de craneiro, ~ommúniclmdo que fo.rBJD. instailados os tz•abslhos da.xeferida Asse!Jlbléa .no •. dia i do .corrente,
· serido na mesma data eleita a Mesa ·que tem,·.·de s.ervir na
..:t• sessão·de 1:1~. legi$latu~a.,,-:- Tntoirado .... :... · .... ·.: :. ·
. :::: .. Do. ·.Sr.~:PriJfeito dO:!Diatricto ,;Federal, remettendo ás. ;ra. zões. do ·~é(a ..que.oppQz á. .r,esoluc;ão. dà ,Conaélho Municipal:tor·
:nando. exten5ivas aos operarias, diaristas e.mensallstas da Mu.nicipalidade:,as .. disposiç,ões •:Constantes. do: decreto n, .. 2:·i90, .de
. 9.de setembro de .:1.921.,..,-.A' Commissão de ,Qonstituioão..
Do' Sr. Juiz federal na sessão da Bahia, accuaan,do llavei'
. recebido os. 493 livros .eleitoraes. que -.serviram no pleito. de 1
de ·maroci remeWdos·:;pela .;S13cretaria elo Senado.-·. Intei,·._rado• .·.-. :>. : ....... -·'r. ;
.~·
.··i-; . .
< . ·. ·:::·_ .. : . . :.
",: :, Do: Sr. ·Ministro. da Justiçá re·.,Negocios .Interiores, . reme.t~tendo cópia :do um.rtelegramma: do· juiz federal. do :Piauhy,.re- ·
. clamando· a.; remessa· ···i:le ·livros· ·elei.Lornes. que· serviram. no
.pleito·derFde mal1CO.'-· !.Jnteirado, . ;;;., · · · .,.·:: • ·
.. · ... :
· ._,,Do,,Sr... secretax•io_,,.cJo,·.Contro do ,Commeroio ·e Industria
-do Rio·· de Janeiro,' remettendo. um ,exemplar•,do relat,orio . ,.do
mogmo:·centro relativo ao excroicio.cor»cnte. - Inteirado.. ·'
r; Carta a Exma. · .viuva Serra :Selfort, agradecendo, ao Se~
nado as demon2.trações ..de pczar .r.POl' ;motivo, do. }a:Ilecimento
rlo St'U saudoso marido cx-directot,. da SetJt•el.arta do mesmo
:Scnàdo.,;.:... -Inteirado. · ,.. ''·, · · · ·. , .. ,, ·• '•" ,. ·
To\egr;~ri1as:
· ' · ' ·'. '
, ..
· .. ,.no Sr, juiz: fedearl na saccão' .ele Sergipe,; aoctisanclo 1mver recebido o~ livros elaJtoraes que servirJlm na ultima ·eleição . para um Senador: rea~i~uda em. 19 .de marco •. ,...., Intel~
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;\NNAES llci SENADO

Do :Sr. Vorgur.iJ'o S/.cidel, do Loôr seguinte::

' ·
"Presidente •Senado :b,oderal -. Rio -·
.· Liga Nacionalista,
usando rliroHo rcprcsontacão pede venia trazei' seu · protesto
contra elaboracão lei da i:mp1•ensa ·durante estado sitio ·e ·lamenta. .que prohibi.cão constitucional · nnonymato ~e.ia tentada
,por um projecto que não corresponda estado cultura jurídica
do .nosso paiz. Saudações. '- Veruueiro S~eide.l, presidente• .,.....,
A' Commissão de .Tnstiça •e Legislacão .: .
.
.
. :Requerimento de D. Francisca Fracione de .Pactua rela. l.ivament.e ao 1Jéto do Pref!lito n. 85, de f922 á t•e.solucão do
Conselbl) J\lunicipill que lhe· l'econhecc o. direito ú ·vercepcão
da .pensão deixada po.~ seu jrmão Ernesto. Frederico Francionc
de Padua, .professor prima1•io. ,..,._ ·A' 'Commissão de. 1Consti~
tui•c-ão.
·
.
.
·
· . O sr; 4" Secretario (8ervindo de 2•), procede á leitura do
·seguinte
. · ·
·
. · · ..
.· '
:. <· ·
,. P.:U\EOER

N• , .-l "'9.
~oo~
·.-:-- li"""
'V.o;~<J

~.

A proposição da ICamara dos Deputados n.. 267, db ann:o
passado, cqui·para no ar.t. 1~.·e no a• respoctiyamente,,.a. Es-·
cola de Engenharia "M'ackensie College"· de S.· Paulo' e··.a .!Escola Polytechinica de .Pernwmbuca aos estabelecimentos .officiaes; c, para que possam. 0 s.diplomas .iá concedidos gosar dos
privileg·ios e vantagens décori'entes dessas equiparação, exiga
no art. 2" e no 3", ir. fine, o regist.ro dos .mesmos no .M.inisterio da Viação, dentro do pr>azo. de seis. mezes, · . . .·
Tendo· sidc.i' a. llroposicãa stlbmettida ao voto· do Senado,
'independente de• pareeerr: ·l:i: Sr,.- Senador -Paulo de Frontin
otfereceu-lhe fluas emendas ·-uma', supprimindo· ·o art. 2•,
e outra,· o· final do a•.' ·· · '·. '. ·'·. . · ·. · ·
. · ·
Níio estando, portantoi em causa o assuínpto. prinéipal 'da
'Proposicãó n.' 267, ist.0 :.é,' a eqilipnraQão. ·daquelles 'dous: estaI!Jelecinientos ··de onsino ·superior·· aós'· offiiliaes, parece' .ocioso
encarecer-lhe a :justiça, para· recoinmendal~a á ·approvacão· do
Senadú, t!t1mprindo apenas á Commissãode· Instruccííó ·Publica
. o oxame·'uas alludidas emendas, .para. :is. quaes. ·foi: solicitada
a sua ~tudlenci'a~ ,, .
~
· Cét•to, essas· dlias escolas~ se merecem ·o favor· que' a proposi()ão lhes' r.oricodo1 não ·é senão porqufJ -'seus. antecedentes· o
jnstificam. · !!, assirn, .tão· meritorios ·devem· ~ill''' (lS diJ)Iomas
qno explldil•em depois •que'·entrarem no 'goso.do' alludido favor,
· Mm o os .'que'' antenim·mento ha:iam :expedido;.' a monos que 'se
·-pret.onda ·attribuir·'>á·"eq\.liparação'fo· .previlegio·: de; por si só,
lhes outorgar ,uma capacidade .qu!iriíão ·.tinham .até .en:tlio~ ·
E ilOmo tal' criterio .não· seja'.lt•as'oavel. é a Commissíío de
· Insf.ruc.11ilo. Publica' ·.do· parecer :ql.iéJ.as. ·.referidas· emendas seJam l'cjoit,adas, S<lguindo a J)t:oposlc~l)' os transmites l'Cgiment.acs·.
Salá das Corrimissões,''i do agosto 'de '1922 ;' -· lo.wJ ·Mu.-rtinho,
Presidtlnt:f!
. .:...:. ·Enzebio de 'Andrade,
'
.
.,. .
. ·'Relator:
l~MllNDAS Á PROPOSIÇÃo·· DA (',J\1\fARA' nos. DEPUTADOS .N,. 26i,: Dlll
J!l!?J. A QU.l' SE flllFERBM O PARllCim !-'IUPRA.
L• Supprima-sc o art. 2'.
.
2.' 'Sup,r,n·imn-so no · nJ•I•. 3", o. :final, ·a partir rlo ';sendo
t::unbem, e. te. " .
: ··
llio, 25 de çlezembro 'de· 192:1, ..:.. p'aulo de Ji'.1'on.tin, A imp;r.imir.·
·.I··
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,,.. E' lido, apniurlo e J•emeLtido á Comn1issilo dú ConstHuií'iío o sogu inle :
I'HO.TllCTO

');. 37 -

1900

. ·Se h a. asstJmpl.o fJUC esteja a exigil' illle o Cougl>·esso .NaciOnal se detenha· por alguns momentos no seu. exame, é, poJ:
som duvida, o das subvenções com que a União, coherent~
com as clausulas. fundamenlacs do .pacto }eaeraLivo. mercê de
verbas ot·çamcntn·ias annuacs, auxilia .nos Es.t.ados. varias ser.:Yicos de apparente utilidade naciomil: . .().mais · comesinho
. p!'in~ipio de aclminist,raoão publica. insta por que se dê a .ta~s
·subs1d10s nma garat,~tia de verdade. que se. est.abeleQa um criteria pelo qu:1t. se 'tlo~sa ··regular a convenicncia ·cm · concedei-os, verificar-lhes a justiça, a efficaida incol1test.avel. JE'
o arbitro usado !la concessão desses favores que cumpre
abolii: ;por uma :prévia ,justii'icacão da necessidade 1Widente
dns ·do tacões averbadas, cor.respondentes a cada: um um dos innumet•os estabr~lecimenf.os on associacões sdocorridos, ·E nenhum ou t.ro. departamrmto pede .mais .· expre.ssamente, . nesse
riarticular·, as vistas do :legislador,· que· o ··da AgricUltura, em
. · cu.io orçamento pullula numa ;;e1'ie 1Ie. encargos rlessa ·natul't1Za; positivamente illusorios, senão lesivos.
.· · . : · .
1~ão ·somos ,!ont.rarlios ús: dopLar,l)e~ que vimos assignalanrlq. obra que conside1•amos brmefica; apenas ·desejamos que
cm voz de rCsulf.arem ostercis ou em .detrin1ento rle servic.os
.qno .·realmente ·se recommendem ao estimulo da Nação,. não
tonf.t•ibuam comei .na actnali'dade· acontece para augmentar.
sem con11lensacões ou vantagens de quaesquer especies, ·os en- ·
cargos j(l. avultados do •Thesouro; em nm paiz CJll quo o defiCit
representa· um mal viscez·al, cnt.rotido no. organismo orcamenl.ario .pela chai·latanicfl e · frwQueza rios financista;;. . .
·
Toda.;·ia, interesses· snperiorns da administraç.ão repuhli,oana incnmbentes no poder penlral, quic<í .a prnpria ,;orlc• rio.:;
estabeleciment.os 'ou .insl;itutos contemplados nas larguezas do
m:cament.o da Agricultura, leva,ram-nos a cogitar 'em um pre·sorvativo capaz do · acautelar .tanto os· intuitos ·libcraes do
legislador quant.o ·os proprios ·interesses dos' estabelecimentos
ou associacões, cu .ia selecção estiver realmente feit.a. ''
. .Não se perca de vista .que a medida preliminar seria indagar quaes os servicos · agraciados pela · munificencia · do
Congresso,, 11raticamonte organizados e apparelhados em harmonia com os inestimaveis · misteres. qno buscam promover,
os programmas pol' que so retratam, os planos a que obede.cem; a orilmt.acão profissional ou technic.a para que rtimarri,
o mérit.o do corpo ensinant.e. a estimativa· flxact.a dos rendi•
mentos' n' a demo·nsl.racão rigorosa das despesas, quer no que
concerne ao pessoal, quer na parte Telativa ao material, em
summa, até cer.t.o .pont.o, avaliar do direito dos beneficiarias
aos' favores recebidos r!, por outro lado, a maneira honesta• de
applioal-os .. . .·
· . . .
. .
.
' Isto em ·tbeor.ia. Experimentalmente seria empenl\(1 yão
para. o temorario qnc a semelhante em preza se abalançasse •.
Nenhum elemento poncleravcl. á falta dA estatutos. imparoiaes
e seguros. aqui e nlli 'dados falhos, contradiotorios e insuffi- ·
cientes. E são cet•cu elo tantos contos ele róis como se evidencia
da lei do meios para 1920,. que dest'arte se dissipam nn in~
cer.teza e no mysterio !
·
·

'
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Parece até pilheria dizer~se que alguns dos servíoos oti
instituições subordinados a essa rubrica teem existencia méramente abstracta; foram creados mas não se organizaram;
são subvencionados mas nunca funccionaram l
Abramos acaso o Relatorio do Sr. Simões Lopes, o incomparavel Ministro, que desgraçadamente as miserias ín.. confessaveis da politica afastaram da pasta· da Agricultura,
·dO. onde descortinou, ·no· nosso . paiz, innumeros · horizontes do
progresso. .·
. ·. · . :
'
· . .
·. . Os minguados informes; .cirie a este. respeito, o referidd
documento offfcial subministra, pa~;ecem ·constranger á desconfo~tante illar;ão de ,que os auxiliares· consignádos pelo ·congresso Nacionàl. a um sem conto. de· instituiQões offJciaes ·o
.particulares,' 'nós. Estados,. áiio' sommas. glistas em pura 'perda,
com um imp'a'!riotismô que .não queremos qualificar. ' . , ·
., .,...Yanios transoi;ever .alguns topicos desse relatorio, os quàes
frizam bem,;er[iressivamente o ,que com extremo. desgosto'
tell!os ex:Pendiclo .. A, aclin~nistrac~o, nas de!llocrilcias; · não., póqe
. res1gnar-se .á. fals1dade ei á mentira, porquanto a lealdade ti. o
seu oxygeneo mais saudava!,. , . ·
.• , . . .
•.. , .
.DO' inqueríto rudimentar; a que com intuiçlio perfeita .das
'
. obrigações. do seu, cargo· espontaneamente procedeu o director .
geral de Agricultura, cujos,,excerptos se acham insertos ás paginas 285 a. 301, destacamos, as. seguintes informações:. · :
Em telaoão ao Ol~b-dos· Seringueiros de·.Manãos;'Escol~ ·
, de :Asriêultura Pratica em Bôa 'Vista, no Rio Branco; a Escola .de· S. Gabriel, no· Rio Negro; subvencionados () primeiro
com 20 'contos,
a 'segunda
com
10
e ,a terceira·
com .. •20:
•
· ·
. ,·
. ·
· .',. , I · .
'. , ' • ,
. •·
· : ".Aos tres ultimas est.abelflcimentos auxiliados •. annual.mente com o: total .de .so·: 000$. foram podidos esclarecimentos
sobre o modo por que se .utilizam dos favores pe;cebidos,
·guardando todos silencio absoluto.:"· ...,. · · ·· · · ...· :. ,·;
A' Escola de Agronomia e 'Veterina~ia do Pará, :auxiliada
por 20 contos•
· ~, ' · · · .l· , ,· : :. ·'· ' · · · h ' . ' •
"Não .lia culturas, A. escola, ,possue, dois cursos. de. quatro
nnnos: Por,ora nüo dispõe,.do terras; nem da anlmnes·.pqra, os
cursos.'!..;·... ,. ~::· .;;t:··· . . · ... ,:·::·.: ... <,.~!-:1 .. ,.., . . . . r:,-:
• ·Ao Campo' 'de ·cultura Experimental Paraense, subvencionado·com :lOcontcsderéJs•:'·· ···.:·I···· ' · .. :· · ·:1.·
·..· . "Não ten(sido' possível' sab~~~se a. receitá e despêsa::.dag
culLuras,. diz· o. respectiv9. direct;or, devJdo,..'á' v,ida. difllcil do
c~tabeleclmentp. ne~t,es nltJmos o,1f.o .:rnezes,. 1mp,e~lndo .a. acqui~
s1r.ão de pessoal idoneo e zeloso.".:.·
... · ·,:,···.: .· ·
' ."'
>
~-'
·. A' ~sogla Asro-Peouaria. . Colonia ..Ohristina, no, Ceará, •
subvencwnaíla com 20 contos:, , ,,. ·
· .· · "São est.as as declaraÇões do zelador 'deste estabelecimento·:·
":Peixe de dar' esclarecimentos. sobre R escola, 'por- ·n&:o "func~
c1onar ella neste proprio do Estado. 'Verdade é que em·. i9l5
foi inaugurada, mflS nllo fUnCO,iOnQU' Um SÓ dia •" . ' I '
... · A' Escola de Âgricuitura :Pratic'a .do Quixadá e á. EScóla
. ;Agronomica. ·do ceará, subvencionada. a ::Primeira .com H> e "
segunda com i2 contos : ·
·
·
.·
. •· ·••Ambos estes estabelecimentos ailenoiaram 'sobre ~-s queai
. · ·· . · . ,., , ·
····--tos.. .que. lhes
-- -- :toram
.. .
-·feitos.'!
--- . ·
~
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: - Ao Campo de Demonstração de Macabyba, no Riq Grande
do Norte, subvencionado com 10 contos:
.. -.· . ·' ,':- ·
·~Tambem este não respondeu aos quesitos."
A' Escola Agrícola Elementar BarÍio ele Suassúria, em Pernambuco, subvencionada com 20 contos: "Quanto ã receita e desp'esa, que ao assumir_ a administração. da escola, ha dois annos e ~i o, tentou estabelecer o re. gimen de cscripturacão agricol11. -mas que não pouclc,. lograr
esse intuito em vista de diffículdades diversas .."
·. ·
Ao Aprendizado Agrícola Samuel Hartmann, em Pernambuco, subvencionado com oito contos: ,
.
.
.. "Este estabelecimento não .respondeu a nenhum dos quesitos·."
· · · , ,, . , ,..... · ' , . .. .
A' Escola Agrícola .de Goyna, auxiliada com 10 contos':
"Não ha a menor referencia .á,. e:iistencla de'' uma contabilidade agrícola, e, portanto, á receita e despesa .." · ·
.: ' ' 'A' Colonia AgrJ~pla, 'de.. S. losé Cen~ro do, Cateche~e
Pontal do Sul, no Estado .da Bah1a, subvenciOnados, respectivamente, com 1O· contos de réis: ~
· · · ' ' · · ··
"As informações nada adiantam "acerca da· receita e des. pesa." .
: ,. . .. .. .. _•· _ :: · .
. . , :
A' Fazenda Modelo de 'Sapucaia•, no Estado do EspíritO.
Santo; subvencionada-· com 20 contos de. réis: .,
. . .
"Este estabelecimento pertence ao numero daquciies .que
ignoram as ·cifras- de, sua receita . e ·despesa, porquanto nada
informaram a res:P.eito á, Directoria Geral.de.,Agricultura." .
Ao Aprendizado Ágricola Borges Sampaio, em Minas Geraes,
subvencionado com 20 contos de réis :
"A receita. e deS'peaa deste estabelecimento· versam' apenas
. . sobr.é o ex.erci~io. de 1908. ·: . . . . . . . . .
. · .
· · Ao Anrendizado Agrícola Delfim Moreira, em Minas Gerae.s,
subvencionado com cinco contos de ré is :. . ·· ., . · . ,,.
· · "A eacripturacão é feita englobadamente de ·modo a não
se fazer um juizo descriminativo sobre o total da receita o o ·
· da despesa."
·
·
.Ao Aprendizado .Agrícola .mantido . pela Granja .Remanso,
.: em Sobragy, Juiz de 'Fóra, subvencionado com fO .contos: ·
. · . "Não respondeu aos quesitos iJa· Directoria Geral de Agri..
.· .
.cultura, apesar de, re,iterada insistencia."
.. A' Escola Agrícola e Pecuaria ·de Passa Quatro, Minas,
subvencionada com 10 contos de réis :
· · "Tambem nlio respondeu aos .quesitos da Directoria G:eral
· de :Agricultura."
· ··
·
.
·
··
. A' Fazenda do Thesoureiro, em Ouro Preto, Millas, auxiliada com 15 cóntos de réis:
•·
. · ·.
. .· "Por igual motivo não attendeu ás perguntas feitas pela
Directoria Geral de Agriçultura. "
.
.·
Ao Posto Zo'oteóhnico de Juiz de Fóra, Minas, dotado em
20 contos de réls :.
·
·
.
.
, "Segundo informações do · Presidente da Camara Munipipa! _c;! e J.:~i;t ~é ~qra,· Dr., ~oª~ ~rQcop!Q ~ei~ei!'a, á ;!2ir~ec1oriq

c(

:.,;,

.....

Geral de AgricnHuru, o mesmo ost.nbelcci!T!ento npo :poucJe· ser,
ainda insLallaclo, :í falta dfl terras convem entes. ·
Ao Posl.o Zooteehnico do S. Paulo, subvencionado com
20 contos de réis:
·
"Sobre . a rccoiln e a despesa, não lia esclarecimento
algum, nem no ponl.o de visl.a globaL nem especificado."
A' Escola Agl'icola Lu iz'" de Queirnz, S. Paulo, ~uhvencioJlada com 30 ccinl.os de rtiis-: ·
·
·
·
"Não respondeu aos quesitos llnviados pala Dimctoria
Grral de Agricultura."
·
·
.Á' Escola Paulista de PindamonhaJJgaba, S. Paulo, subvencionada com 20 contos de réis:
·
: •• As notas de· contabilidade compreltcndllm apenas as despesas rofer~ntes a. 1901Í-t909·."
. · : , ·· · . . '··.~ . · ... I
.
.
. . ;\' Escola .l~lmnenlul' de Agriculllit·a At•ancaJ·ia c• no Cànipo
de DemonsLra1•.õcs de. S. Pedro dn Alco.ntara. S. Paulo', suQ~
yencionaiia cniin qual com tn:eoritos de'J•éis: ·
,
":Niio responderam aos quesíl.o~."
A' Escola dr Ag·ricull.ura e Vel;eJ•inaria de Pelol.ns, suqvencionadn eom 20 eonl,os dfJ réis: ·
''Nilo fia no(icia alginn~, quanl.•.l rí t•e<;~it.a: e à despesa desf,a
· :mscoln."
, . r ·•Escola de Ag!'icultura c Gurso. de Santa R.osa, subvencionnda com. cinco contos de .ré is carla qual:
·'[dem, ide.m."'
· · · ..
·Da .estranha conr.lioão cm que se .encónirarn ·os estabelecirnrnl.o,q i) :'f'l•viens, alguns rsladun•J~. •mtro~ ( parlienlarcs,
pecuniariumentro assi~l;idos pelo :Ministerio ela· Agricult.ura.
não hn dúvida r,' A nusencia dfl I:O!lll'Ole ..,, uhsolut.a .. ·.'Ra7.ÕCS
. ordem moral, rle orrlem cconomica e l.cchnica, impõem a .oéganização ele um sysJ.cma permanont.c. de . fiscaliznQüo por
Junccionaz·ios capazes, do .ponto de vista .pedngogico e que .ao
mesmo tempo, r.stc,hiin ao correnl(> da situação da .agt•icuHura
e da .pecuaria, de· . seus progressos e das suas nP.cessidades.,
Reput.àinos iEso um complemento 'indispensaveL .· · .
:
·Alius, essa1 aspiraoãQ, do ponto de vista finarlceiro; está
per:l'eilamonte asses·llrada com o disposil ivo ·legal qur autoriza a applicação do 10 %, da importnncia J•!!lnl.iva <Is sub~
vencões, eom a .inspec~ão rr.gula!' dos insl.ituf.os altingidos por,
:l'nvorcs scmelhanl.es.
.
. ..
. . :.
O remedi o niio estti, .pois. em suppr,imir as subven~:ões,
mas volar por seu emprego aef!rlaclo e proveil.oso. 'Esta•. é a
nosRa convicoiio. TJl'ge til o s6, qt!li encat•emos deliberada·
ll?Onl.r> .o ns~umpto. I)Siahell~cemlo mol~~s. donJro !los. qnna~ a
h!Jrl'ahdnllo rlo Cong·resso possa ser etfwwntemcntc exercida.
, 'remos a· r.sl.r. J'cspeito icléas lJa muHo cornmunit:aclas a
vm·ws mmnh1•os do Podo!' Lc!;'islativo t• altl a um do~ ...depularlos, que com melhor llOIIlJH'eltmt~ão . de sou ·.pape!, 1.. r.m l'f)lalltHlo, nos ult.imns l.nmpos, o or(;anwnlú' da A'gr,ieu!l.ura .na
out.t·n. en~n elo .Pat·Jamonto Naeionul. · Siio estas · idéns 'que
collstJtucm o nlano formulado no projecto que· oru Pl'OI)Onllo
no Senado ']lOl' se me afigurar cligno,de estudo .• ' ' - .; •
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· O' Cong'l'osso Nacional t·e~olve:
. Ai:r,.•. 1.".'.'J~ouos .M aoxilio~ co1~c~didoti _lJClo i\finjsterJO da

:\g:dculLuha. ~onsLantcs de dl~fJOSJt;oes Ol't;amenta.r!a~. seriw
í·egu!ai:los .p'chi pres.ente leL
· .
.
· ArC' '~." Para que possam ser su~1vepcl'oua!los. o~ esL~
Imlecimentos, os syndicatos ou as. assoc1açoc~ to~lu~JC.as, agrJcolas; ou pt•ofissionaes,. dcveUJ opcdecer a~s .Pl'l~C!plos · est~
llolecidos .pelos respectivos scrvJÇOS' do M1msterw da Agricultura :·
·. · · · · '
·
· · · AJ•t. ·3:• Nãó será concedida nenlluma sulbvonção que n~o ·
se de'stinc; rwlo m~rios em 2/3 de sua importancia, a custeiO
de material.
··
Pa.tiagra}lho '<!llico. Incluem-se· sómenle como material a
custear: obras novas, obJectos do laboratórios, alfaia agrícola,
instrumentos e machinas para officinas, produotos biologicos,
dt•ogas; ·adubos, livros; sementes, ovu1os, mudas, reproductores
puro· ·sang·ue. ·
:
.·
·
. .
Art. 4." Nenhuma subvenção sel'it eonceilida sem prévio
relatorio que a justifique, elaborado -pol· funooionat•ios idoneos, par'a -esse fim designados pelo Ministro da: Agricultura.
§ :!." A elaboração do relatorio deve ser feita dentro do
prazo·maximo de-tres mezes, · ·
·. · '
:' · § · 2.0 Apt•esentacto o · · x·elatorio, será immediatamente
submoLtido á apreciaf;ão da directoria teclmica t•espectiva,
que, sobrfJ , o . mesmo emittirá· ·parecer dentro·· do prazo ma:ximo de 15. dias, subindo, entiio, ao julgamento definitivo do
íninistrq. · . . . . .
·
· , Art. 5.• A inspecção o1•denada pelo ·Ministro para yerificar si a subvenção póde ser concedida, syndica1·á: .
'.. -.·"-I-.Nos estabelecimentos de ensino agron(}mico:
.. ' . a)' ,qual
capacidade techuica do corpo docente, as escolas pelas quaes sé diplomaranl, ou· onde estudaram os "cliyorsos pr:ofessot•es, o ·numero. destes, de accõrdo com a uaturézt{ do· cstabeleeimento, ·a .seriação de suas ma terias;
· · li) · si a· matricula ·· 6 superior a dez · alurnnos em cada
curso, bem corno as condições?de i'requencia dos ah.J.mnos, dos
professores, á vist,a dos mappas respectivos e_ ·do livro de
·ponto.mensal; .·
· · _· . · · .·
.. _·. • .
.
· c)' si existem, convenientemente apparelhados ou regularmente frequentados, Jaboratorio.s de .botanica, de physica e de
· clümica, .blbliotp.eeas,' co!lecçõos de~ plantas c semente~, galer~aa
de machmas .c mstrumontos. agral'!os, museus geolog1cos e mi-.
ueralos'icos; · · · . . ·. . ·.
. .
·
d) si os indispensaveis éampós dê denlCinsLr-at.\lio e oxperienéia são effect.ivamente cultivados. c si. nelles são professadas linões praticas aos alumnos;
· · ·
.. •. e) . si, ·uas escolas de g-rão médio ou superio1;~ exi$tern,
couyeml:!ntemente apparelhados ·e regularmente i'requent,ados,
gabt'!etes. c labo1:atoríos· de mecaníca, topoSTapbia, zoologia,
phys!Ologm e nSTJCultut•a.
·
' .
·
~·II -·Nos est~belecimentos de m.1sino vulcrinario, a inspe-·
cçao ·a qu~ se ro!ere. o pt·csento artJgO, além do que estabelecem as ahneas a, b, c e e do numero· precedente, exceptuadas
llS galerias de machinas ag.ricolas, averiguará mais:
)
a) . si existem; conveuienteinonte appat•elhados e l'egular. mento Jrequontactos, S'llbinetes e lnboratot•ios de microbiologia
· hi~LÇ~login, salas de disseoçiío Jlara anatomia descriptiva ana~
Lqmm topographica, anatomia pathologicu, clinicas medica e
cu·m·gica, e o!'ficinas de..ferradot' ,. ·
··

1
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m- Nos institulos do ensino profissional, .além .~ó quo

ror·csor·evem as alineas 1!-• •.b .e c. do n. ~~ :no que !ll~s iór peculiat· a inspecção. ver1f1cará .s1 as off.1c1nas · estao mo~taí!as
de wlneira a p1·oduzir o max1mo rendimento com o ·mmimo
ctispundio, de .accôrdo c,om os. modelos .mais aperfeiç~adost ou
meJlJOl' adaptados ás .respect1~as· cond1ções lOCf!es! · ·.
. 1 v-·· Nos postos ·zoo~echl).lcos, .haras, estacoes de, mo.nta,
·:raiendas-:modelo a insp~cção syndlCará: , , · , . · . . ·. .· ·
a) si existem reproductores em numero sufficiente; Lodos
·cte mca: pura. de peàigree, .de .accõ.rdo com os typ.o~ e raças
que, .para cada zo~a ao .pa~z, tenham s1do .precomzadas•.· pelo
serv u;o de Industria ~astor!l;
_ . . . ., .
. · b) si os pastos sao abundantes . ~ estao ÓIV1d1dos;. . ·
c) si ha pastos ar;tificiaes e apparelhos para ,a coJlSGl'•.
va~üo das :rorrll&'ens;
. .·:-.: ., .
. .
,;· .. , . .. . .
· .,., d):• si os diversos. abrigos dos ammaes estao. fe1tos .de
accôrdo com os modelos estabelecidos pelo Seryiço: lie ;tndus~
tria ·,pastoril;· . . . . · ... , ,. . ..
.,
· . e) . si ha banbeirp ,.carrapaticida;
·
, . . ·.
..
, f') si.. !la .Pessoal .habilitado. tanto em zooteotiutca ~uanto
om veter~nar~a;
\ .·· .. ,. . .. .·... . . ; . . ' . .
ol SI e:x:1stem as necessar1as dependenc1as .para o .serv1ço
de . monta, pesagem dos animaes, tratamento , medico ·.e cirurgico,' isolamento;:. .
·
· . . . . , ,, .. , ·.··., ., .
,... ·h) si· !la habitações )lygienicas para o pessoal.
· "
· v -Nas escolas: e academias de com'mercio; a· inspeocão
se cerLificará da existencia de laboratorios e gabinetes,. con-"
forme forem os cursos·· e as · especializações, ' conservauas no
que lhes disser respeito; as alineas a, .b ·e ·c ·do· n;• I. .
; :.
· VI-Nos institutos de chimioa, além das. :verificações
presct•.ip~as, no _que lhes 1'0r Pellt11iar, nas. ~Uneas a, .. b. ~· c. do
11. I, a mspeccuo se. fará com o maximo v1gor, no sentido de.
averiguar si os diversos gabinetes para os estudos··d'e chi-· ·
mica, de physica e de electricidade, ·estão .montados :oôin .'todos
os apparelhos necessarios e.são assidua e proveitosamente
~·requentados .. ·.· · ·
· ·. ···· ·... ·
·
.
·· .
·. 1
.. · VII~.Nas associações ·e nos syndicatos ruraes, a ill!lpeccfio ordenada pelo Ministro 'para verificar si a subvengão
póde ser concedida, syndicará si os 2/3 desse auxilio se des~inam,:.de facto; ao:·cu~teio de· matel.'ial· estrlctamente agvario.,.
··. Jlo.ragrápllo unico .. ·Em ·todos os estabeleotmentos a que
s~ ref.ere.f!l.OS ns. I .e VI do presente iirtJs:o•. deverão ser :vel'Jf!cados, com espec1al ·cuidado, as cond1ções de salubridade
dos trabalhos e estudos que nelles se . realizam, sem o. que,
inesnio satisfeitos·.· os outros·. requisitos, as ' subvenções ·· nlio
poderão· ser concedidas. ·
· · ·· · .· · · · .
· .., ·
Art. 6.~ Os estahelecimentos, ou socledad'es sub;enclolladas
pelo Míni~terio 'da Agricultura serão .inspeccionados, nos. termos
ao ·ar.t •. 4 ,,pel!J. m~nos dua~, yezes por anno... .· . . . · .···
· ?arl!grapho umco-:. YerifJCa~a qualquer irregularidade na'
appllcacao da subvencao .conc!J.dida, o estabelecimento OtL socJedade que .nessa ,falta bver mco~rido, além. das outras penas
ao .~J.relto, n!l~ ~oderá. d~;~r~nte: mnco. annos reoe):>er · nenhum
.aux:1ho pecumar1o ·'do .Mm1ste1~1o da Agripultura. .· · . , . .
. . Art. 7.• Revoga~-se as disposiQõea· em contrario: .. ·
Sillll das. sess~es, B de. agosto. dé ~922 . ...., Gracclw CarilO"lo. .
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..: o Sr. Lopes; Gonoalvea..:..Niio ha, Sr;'•'Preeidente ileste ·
paiz .e além ~as n9~~as !ron!!l)r!!,s; ~pt.J,:e Pª!l !l :no .Dl!l!!l~~
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internacional, formado. pelàs. naliõcs amigas,_ quem,. analysando, ·
com·· impiU'cialldauo, os :factos .e oc_coL·rellcLa~ pollt1Cas, deu:e
"ué'' reconllecer ''OS :VD.l!OSO~··.C; meJVLÚQVOLS. Set':VlÇOS · pi.'~SLD.dOS
ao nosso pL·ogresso c á · civLI!zaoao, ao nosso dese~~:voLv;mento ·
u ú.. llumallidado pelo. 61·. J)r•. Wencesla\1 ~raz .Perell'l~ Gomes.
l'resideute da .!:lopublica .·no· período. de 1!114 a :il118, .l::l•. JJJx.
ao . assuma· esta alta ·investidura, .encontl·ou,. no acenaria do
muw.lo;' uma •te1•r!vel· e devastadoL·a ·guerr.a, · 9ue ·se' convei·Leu,
1.f~pu1si ••em·: conrlagt·açao universal,·. a ·:mais Inclemente que ·11'
)1'1stovia •.i'Hgistt•ou e ·e~creveu- •em ·capüul~s de 1sangue, em •pagwas . de ·mortic!DiO. As · nossas ·cond~çõ.es economlcl)~tman
cou·a~;· a tranqul!Jidade·:aa.·nossa Vlda mtev.oa· e especialmente
as~nossas. ·rala~ões com as· potellc1as bel!Jgerantea, começaram '
a. :&otfrer•· as·•maís gr·aves e .. serias· cousequencias, resultantes·
aessa -perigosa situação, atém .aos ma1·es, em· •terras, ·:onde
ouLr'ova, $8· erguia a JJandeira•da OL'de~··e pnde predominavam
o,.1mper·io. da· lei •. e a mllgestade.·da ·Justlca •..:•~ -· ,: ·:• .
..~, · t;onsciente :das .suas. :enormes., e prementes. . responsabiJi~
dades.: pez·unte .os povos . conflagrados .e. ante o' bem estar·. ae
t;Ua; 1J:'at~·Ja1.> o, au~igo, l'z·esidentll, ·nesse .transe .doloroso, ·soube
gu1at' os nossos destino~ .com justeza, moderaQão,..largo. 11es~
,cortino. e-.a• ;llÜl!S .. nítida ~omprellensão .ae seus. devet~s. ,. ·
,~ .. !L'I'alllPendo ,.nesta, cidade a .·epidemia da grippe;•,que·. se.
al<l.s(l'OU,;P\ll'.. t~do .o l'aiz, e .ao mesmo :tempo. encai·ecendo'·os·
~;~>uet·o~ ue pr1Ine1ra necessidade, Já po1· !orca da volumosa,
vxportacão, Já por etfeita de ct·iminosa e indeiJlta especulação·
l'ommprciat,-.med!d~s ·. completlis. ~ energicas foram tomadas.,
.No pl'lmeu•o caso, ..Xez ~. Bx. ol>r~r:,lloapltaes e postos de. ass1a:..·
tenc1a, ·.prov·idos .de, Lmedicamentos · ·indispensaveis e pessoal'
competente, :, :.No ,segundo ..caso, interveio nos · mercados p81'a
estauüiàaào . dos .precoo~~. e prav1mento âo.s mercadorias neces- ·
sal'laS á· .alimentagiio publica" ·; ',; .. · ·
. ,·.solicitado. mais de· uma vcz·por operarias e patrões para
,dh·inlir conflicli.O$ entre am.bas as cJaoses, l::l. l!:l:., examinando ·
Pl'OV'lS· e. àooumentoa,. proferia• sBJDpre laudos e decisões arll.itr~es,. que, satisi'aziam.. as partes interessadas • ' ·.
. · .
·, :Culmino,.o,. administracão-àe s. ~.. na.intervençãolbeoe:.
i'ica, que te;ve .n~.luta-arinada travada entre povós ·ao Piram~·
e .~~nta. Cathtu·ma a respeito de um territorio litigioso nas
ll'o.nte1ras, cons~g\lindo, qu_e no, Palac1o do Cattete~ séae do .ao..
:v.ernQ .c. ;r.es)di)DCia ·' ot1'1c1al ..de. S. Ex., foss~ :Cirmado :um
a~corq~. ,um c_onyen1o bonroslsstmo. para os do1s Estados •..• ·
, ,·:~e~e-se. aos seu..s .conselbos.e. â· ef!iciencia dos seus ·act.os
administrativos ..o maximo · desenvolvimento, que passaram· .a
.ter. a: p~quepa .e ·'!lo grand~ layo~ra,. · o augmento :consideravel ·
da. pro~uccão ,agr10o.la 1,1 mduãtrlal do pa1z, comeQando a ser
conneclda~ no. estrangeiro produotos o . artefactos, até então,
dcsconhellldos,, - . . . ·
.
·
··
. Realça, ·aiiula, Srs•. Senadores, á administraoão de s Ex
a,.~;pnclusão,,do Codiga.Civil .que, atravessando dezenas 'e de~
zenas fie an~o~, .obteve de suas mãos a promulgacão ou consagraçao deflll1t1va.
· . ·
·
. O!Jtros: e outroà mai~, Srs. Senadores, ali cercados· com a
m~1s fund~ment~l bonestlda.de,~medi~nte trabalho metbodioo ·e
:reneotldo, depa1xo da ~a1s. ,InLang1ve! a.usteridadll, aão . os
Jl?m:oos beneftcos e pro,vcntosos desse ..eminente estadista bras~le.lro, nobre orgulbo da nossa raoa, edificante exemplo do
CIV!emo ás. geracões, do presente e ás geracões do futuro . . .
. : . E' po~ ·isso, .Sr, Prbsidentll,. Srs. Senadores, que ohe~
~OJe; a esta. cidacle o )l_enemC)ri~o prasileir.o, qlle f.oi ,PresJdQP-~q
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tia Republica, S. E~. o Sr. Weuceslau. B!·a~; vunlw soliciLal' do
~emu:lo a nomeacao de uma Comrmssau para . que •. om seu.
nome atn•t•Henl.e a S. Ex. cumprhrwntos de .llua vmda c ao
m~,;mu tumpo de feliz permauencia nesta Capital.
. 1!:ra o que tinha a dizer, pedindo desculpas ao Senado por
ter abusudu de sua aLtencão. (MuitQ bem; m1tito bem.)
O Sr. João Lyra ·-- ::ir. Presidente, solicital'á a V. Ex .
.que me insc1·evesse na hora !.lo expediente com a intenção ,de
propor a l!omeuagcm que acaba de sm· requerida pelo .nobre
1'f.lpresen la nte do Estado rio Amazones.
.
O cminen!e. brasile.iro que, pela pl'imeira' vez depois .de
haver deixado o. supremo posto polit.ico da Republica,. o.hega .
Jw,je a esta Capital é um dos nossos mais perfeitos estad1stas ..
(lrlulto bem; apoiados.)
·
· o~ inapaguveis· servi~:os e inexcedivol espírito de ooncordia que nssignalam a administração exemplarmente l10nesta ·
e operosa de S. Ex., rlão-l•he o direito ao respeito c á gratidão dos hmsileit•os, cujos .representantes no Parlamento ·
aLLemlem.portanLo a opinião naciona·l, t.ributando-~he as mais
o:x;pressivas dislincções.
·· .
AJ)p!audo, pois, oom sj.n1m·o jubilo, o J·equel'imento que
esLà submetl.ido ;í conside!'llção .do Senado, pedindo. que seja
de sete membros a commissão ue que se trata.· :(Muito bem; .
.m.ttUo bern.)
Ô Sr. Tobias Monteiro - S1·. l)residenle, estou de pleno
accôrclo com as calor·osas palavras que acabam de ser proferiçlas pelos nobres Senadores. pelos Estados do Amazonas e
do Rio Gl'anrlc do. Nor~te, a respeito rlo ex-Presidente da. Republica:, que hoje deve .chegar a esta Capital. E exactamente
como expressão de reconhedmento: ·das suas ,virtudes ouso·
,/.ornar uma iniciativa 'que .peço ao .Senado não considere ex-'Lranha.
..
.
. . .
·
E' .uma fdiz o[J·portunidade que, me· d'epa1:a;"• ser essa
homenagem proposta a tal cidadão. Confio t:anto uo seu bom
.~enso, 11as sua~ gmudes qualidades pessoaes, infenso á vaidade,
á ostentac;ão de turlo q'uanto paJ·eca deslumbramento do poder, que estou .certo elle será o primeiro a conMrdar commigo .na inicial.iva que ouso tomar neste momento. Aoho que
o S!'. ,Wenceslau J3raz serú. o IJrimeiro a extranhar ,que, ,chegando .á Cnpítal Federal por motivo de natureza meramente
privada, unconlre uma manil'estaoüo de todo o povo brasileiro,
representado pe·la Cnmam dos Deputados e de todos os
Estados da Republica, . l'eprese"qtactos pelo Senlldo Federal,
como f'C voltasse granctp triumplíador de um campo de victoria,s ptu·t~ rcc.eber os applausos da Nar;ão agradecida, depois ·
cJ!f um serviço momoravel que acabésse de prestar.
.. Os ~cJ:viços prestados por .s. Ex. e a que· se ·1·efm·irrun
us nobres ScnarJores, se.rfio em· tempo devido 'apreciados· ·pela
Historia.
·
Contrasta co!ll eS8•~ I!Xagget·o !'las nossas manifestacões
(JesLç gener~ !l proceclimenl.~ do Con~olbo :1\!unJci.pal, que
c;on~Hlcra l.rmal ~em necessa!alle de consagracoos a chegada
·. · ·
-.
a c1dado dos. seus llos-peclos rllustres.
"\ppJ'OYeil:o esla opporl.nnidadc, Sr. •Prusicfeul.e, llal'a fazet•
algumas obsBrva~ões a resfpeito rio quebramento dos moldes
rlc discreção, rle rlignidade, de .iusta medida com que o ConBI'cs~o Nac,ional Q o a~tigo Pat:I~mepLo do Ir:Operio sempre ·
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procedera/li . na; ::i lias man i l'e~l.atjÕU.i, Lunranw-nus du::iue algum tempo f!m exaggcros que po·d'em uLtingir ao. ridieulo; não
tanf.o entre nós, que a ello nos vamos !Jabil.uanclo, mas solll'l.!l.udp lá f6Joa, pr.rantc.- o mundo que no:; julga. Ao demais, em
g·eral, esses excessos podem parecer lisonja aos poderosos de
boje o líquellcs que o vão 1 set· amanhã.
.
.
Isso eontrast.a com a frieza e injusLicu com que, muitas
veze~. são ncnbirlos grandes servidores da !latria, quaúdo uão ·
~ão bal'e,jados pelas situações dominantes.
·
Hecorclo-me de que, qtwndo o Sr. Rodrigues Alve~ voltou
da ::illa viagem :í Europa, se propalava o boat•) ola sua lll'Ovavel canrliclalu.t·a ':i pr·esidencia da .Republica. Desde logo
consliluiu-se commissão para recebei-o como um hcroe. na
praia d•~ Hotafng·o; com escoltas ele canoas e hàreo3 empavesado:;, ele onde sahiria cm trilnnpho pela avenida Heiral\lar. l'oucos annos depoi~. vi:Jilando de S. Paulo e ~cndo Presidente da Republica n marechal Hermes, contl'a. quom ~e
tinha pr·onunciado aquelle Estado na campanha •Jivilista, nãq'
encontrou na osLaçiio da Central um simples capitão ajudant<J
di} ordens do Presidente ela Republica, que tinha sido commandante da l!l'igada Policial no sei.! governo. Até os Ministro;;· de ·Estado, entre os quaes havia. um que se ~entara 110S
8eus conselhos, não se sentiram com comgem de visitai-o,
para não desgostar o presidente .ele então. Créio qua S•) um a
.
.
tanto :iiJ animou.
Qu:melo não ;;c l'eceia magoaJ• rJs governantes, as mani!'t'o;i.ações dcrrarnan;.:sc ~m· excessos inflOncebív·~ís.
·Do facto de ser·en1 malbaratadas essas manifeslarJÕC::i, ·decorro a falia dr• sígnil'ica~ão que devem ler em momento op- .
portuno, sem t'allat• de quanto ai leram al•\m do mais, u simplicidade dog {IOl'ol.ume& republicanos.
·
·
Nos primeiros l.em;pos da· Hepu·blica ··~ C'llefe~ uo Estado,
'viviam ao aiJ!'igo desses exlrageit•os .
. necordam-sc todos de que Dcodoro, PJ•uuent.e tle 1\lol'aes,
Campo~ Salles, Hodrigur!i> Alves subiam o :l•!scíam do Potropolis como quaeSICJUeT: mortaes. Rc(J()rdo-me de CJU!l. um dia,
o Presidente Campos Salles pediu ao então 1.1hefe de Policia,
Sampaio Fei·raz, que o nüo fosse J'OI!ebr.r 1111 Arscnill de Marinha, onde cJe,;;cmbaJ·cava quando vinha sernanalrncnttJ :i ci. dade, para 11üo all.eJ•ar dn JWnhunJ modo ttm facto commum
do sua vida.
D:esele u eo1iteco de 1\llli, pm•t'm. a ~ul1ida t• a dnsdda 1lo ·
P!'esidcnle ela lh.•puhl ica, dt). P•Jlrupol i,; pa;;sal'arn :1 set· acou. Lecimenl.os publicos.
·
Foi na Pl'f'Sillo'JW.ia AI'J'un~n Pt!lllHl t!ll•' :;n inaug-liJ'IHI es~•J
.,systertla.
.
ReeuJ'd0-111•', •.le l]lll', l]LWmlu voltara u l.umat• u hiaLt• ll'J
Arsenal do i\lal'inila. passa1•a Pt!la ,\w•nicla Ct•nl.ral, um scquil.u
de Ctl1.'L'ttu:;ens, nn llli'Ío elas CJilt\e~ S('guinm as rle todo~ e:; seus
mi·nisl.l'os.
··
PciJ·opul i~. acoslnmncla Íl Sil1lplicida.fle ria vi:la dl:l n. Pedro ll, que pas.,earn eunw ~implr>s JllOt'!:tl nu~ alameda:' ela
cidadf•, e in l'SflL'I'Hl' a ehegacla c!u I.J•ent eomn r[ualquct• bul'gw'z, pa~~nn a s:~1· tWili'dolla, de l1a I!í unno.~ a I!Sta purl..e.
poln~ lnnltu'l'as, pelos l:nnhorrs c cornol.ns do uma companhm
d•!· f:ltleJ't'a,. que ~t\BUtl PU I' a ali i afim LI e fav.cr guarda no Pre~
· sidr.nl.•• dtt Jlopuhlira.
c
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uuanrlo o l'l't~siduJiic.• da llepii]Jlka .l.il'ill~t:ezu sn!IIJ lie.l'al'ÍS
]Jat·a -Jltt~sat· o estio um ltamboui!M oa en~ gaalqu~:·. ·vtl.l~ ti?
alu;;uol, não se mexe um soltl.ado das guarnt(iocs. As:;Hu acontece na ]•~urcpa com os JJ!'oprws 1:cu;. .
.. ...
.
As villegiaturas dos soMrunos al1 Jlassarn clespcreol;tcl,to,
so.IJrctudo aus mil! Lares.
.
.
.
.1
:h pro•JH'ia J~OJH/rc:; o palaeio do J'eJ é guardado pelos sodado~ 'c1u policia· o uo Príncipe do C:itllcs é guarcladcrdo mcsn1o
mo.do. Sú no v~IJ1o palacio do Sn:int. ;lame~ se eon.sm:vrt un ~~
gtmrtla militar, Jlf.ll' seJ"WlJUC!lc palac.ao a sede LrarJ1ccwuuJ d. t
nwnardlia in.:;lcza.
.
·
.
. .
Se o Jlresidcnl.c .l\11!1 crand se 1crnbmsso ao vol/.ar de J\UJH)JOuiUot ou de ([Ualcruer e5tar,;ão de camp~J, atravessando os
bo'l.tlcvanlb.· ck Paris, acompanhac.Jo. ~e. seCJu tl.o numeroso como
. nqni se pratica ha 15 annos, cahma c,erl.umen~c no dorn.mJO
dos canoonctistas c dos autor~s de rev:sta e mw escapar!:.\ ~
um 1·id ic.ulo nsmug;ado1·.
.
,
·lvlas wCJui o culto do Carnaval cducpu:..nos o gosl.o para
compt·chew.lcr estas o oul.ras extravagancias do gon~ro.
Lurnont.o, Sr. Presidente, tor· de fazer .publwas csl.as
oLscrvaev•cS. E' indispcnsavel que algucrn consumnm esse
. sacrifício.
·
·
·
JDstas eousas roprcsenLam ·urnu: J:cvlveccncia das vol'llaeaJ'Üls sul~amcl'icunas, qno cspaHnl!'am Lmil.o ridículo soLre a.~
Ucpt!Liicas dcstê conLinenLc. E! las se prestam sempre a serem
apro·vcitadas pelos .homens buLeis.
.
Conher'o urn caso do urn genci·al sul-americano, elüvado
ao supremo mando por um desses golpes de audacia dqs Pt'unl!'uciamcntos miliLurcs, .que infelizmente ainda não se exl.iaguiram nom nas licpublicas quo se consideram as mais at.!ean. taclas do continente, o q·ual g-eneral io.dos os dias ia ao :palttcio do Gocvcrno, acomp~mhado de um. grande- secJuiLo o de soldados emplumados. Um ministro plcnipotimciario. que enLão
l.inha pretensões de negociar um tratado de grande imporl.ancia, para o seu p:J:iz, ia todos os dias vêl~o passar da s::wcarla
do cdificio da Jag·ação, com o pessoal da toda ella fomHHlo,
vestido da grandes uniformes, cllapéc.Js :irmlldós, peitos constcllados de insi:;,"Uias para ter n honra, quando o dictador passasse, de fazer-lhe reverencias. O e:llpedianlc valeu urn tra..
tudo dcsc,iado pelo paiz desse ilabil ministro.. .
.
. !Senhores, cu vos far;o uma SUJJP)ica: abandonctnos tal · ·
caminho, Amanhã vão cilcg-a.r trinl,a o l.anr.as cmbaixmlas de
pai7.cs estrangeiros. Ouso esporar que o Congresso nilo se dcsmaneh_o Cl!l cc~mmissões para. rccchcl-as, c.:arnmissülcs. ·q•ucpasscm. dws mt.e1ros nos eaes c nas plataformas das esla•·i.íes do
cammllo. de ferro, privando-nos do trabalho' que' devumos faze10:
. Muitas cç!Iegas não cxtr~·nharão CJUO OLl me.·expl'ima de~r.o
mod~ . .A mmros te~ h~ parlwula.rmentc Jal'lapo nesse H()nUdo.
{:or:_c!Lando-os a l'OS!shr n essas p.rnl.icas, que eonLinuamoH/.C
csl.ao abasLardaJJdo o nosso J'e~;imcn. ·
·
·Unm vez fallci no nosso esLimndo Vicc-.Prcsidenl.o so)Jt'IJ
~ ]ll'axe que lenho noladp. d_c cerl.o /.elllii!O. a csl.a. 1lUrl.t~ c fll!U
vpm. de~dc. alguns >r]uatl•Jc!llos, de 110 ·::lnr em que se alll'c n
Congresso Hem. t~s Meo.a~, . J·cprcscnt::mdo . cada uma lias Cal!1<U'~~·· faZOJ' YlSJLas oll'wiu~s ao Prosidci:JL~ da llcpublicu.
Nos cst.amos em um J•cgmwn da soparu.çao de lJOctercs ..•.
. O Sn:. InTNt:u MACHADO • :.elo su!Jo~dinação • do po-
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O Sn. ~l.'omAs l\10N'l'Emo ,....., . . cm que o Presidente da
· Hcpuhlica só se communicn. com o Congresso por meio. de
mensagens. Abre ú'ma excepção a <J. de maio, quando· confia
a um portador de maior categoria a que dirige ao. Congresso
Nacional nesse dia. Mas não é motivo para retribuir-se a
presença nesta casa .de um empregado de gabinete do Presidente, ·com a visita de toda representação nacional, expressa
pela Mesa do Congresso.
No passado regímen o monarcha vinha ao Parlamento
al'im de abril-o c pronunciar a falia sobre a marcha dos ne;;ocios a cargo do governo de que elle era· chefe. O gabinete
era uma delcgar~ão do Parlamento. Era, portanto, uma homenagem devida: a rcLrihulçiio do outra homenagem prestada
pcstioalmente pol o soberano ao Pal'lamento. Era natural que
o voto de gra(,as pronunciado a esse respeito, que ::.. resposta ·
;í 1'alla do throno, lhe "fosse levada por uma commissão parlnmcntat·. O caso, port.a.nto, não tem paridade com o de
agora.
O nosso estimado· Vice-Presidente disse que· se teni basoado no exemplo de Prudente de Moraes, que,: depois do
golrw de estado de. 3 de novembro .c. depois de restaurada a
lcga.lillnde de 23, linha ido com ioda a Mesa fv.er visita
pessoal ao Více-l)residente da Republica. Mas o caso era·
oxcepci'O•nal c ~m dàas taes •comprehendo mauifcsf.a(lões
dessa natur·cza. O Congresso tinha sido dissolvido violentamente por um acto dictatorial e tinha sido rP.staurado por
mna revolução ·militar, a que se ti!rha associado o novo chefe
'llo Estado. Nada mais natural que nesse dia, quando os dous
poder-es se encontravam restaurados em .face da Constituição,
se realizasse essa mauil'csLa~fio, que l'epresentava o reconhecimcul.o de scrvi~os que haviam sido prestados ás instiLuiQõcs.
:msses excessos, Sr. ·Presidente, não se praticam só com
os vivos, praticam-se todos os dias coni os mortos. Eu não
sei si por causa elas minhas preoecupacões de historiador
osLou sempre fallando do passado; mas no tP.mpo do Imperio
eram raríssimos os votos . de pezar, cxtranbfls á morte do
membros do Parlamento. Havia quem os impugnasse, ainda
llUtmdo pure~iam muito procedentes.
. · Quando o conselheiro Martim Francisco propoz na Gamara dos Deputados um voto de pezar pela morte de Victor•
Hugo, que era um gonio da humanidade e tinha exercido so".
li1·e a:; nossas let1;as a mais fascinadorà da~> influencias, houve
quem impugnasse essa id1ía e quem contra clla votasse. Hojo
nii1guem se recusa a dar s·eu assentimAnto a votos de pezar.
Basta ouvil-o propor; de sorte que as manifestações do Con.o
g1·osso Nacional, ncssD pat·.Licular, as quaes ~c,veriam ter ex(lepcirmal t~ü;nificação, tornam-.se rnerlida trry1al ·e tanto podem ser dUJdu.s a gr•andos servldOl'OS da patr1a como a qual-:
quer sujeito desconhecido. ·
.
,
A invm·são dessas boas praxes cot;~eçou no Co.ngresso ·
Consl.il.uinte, quando se pronunciaram vmte .e um discursos
no dia cm qno mor1•eu ~enjamin ConsL~nt,. cujos serviços á
impluniaçfio do novo rcg1men sou o prlme1ro a proclamar.
:mssa Lorrenle foi-su alastt•ando desde '1801 até a. da.ta do fal"·
lndmenl.o do Dcputa~lo Sabino ,Barrosq, em Ql;!e se pt·~nuu~ ·
~iarum t::unl.Jem ~i dJscmsos. Eu receiO que hque obr1gato~
1'ia oss'tt 1'órwa de vinLo c uma orações funebres, quando morrer qualquer membr~ .do Coqgt·esso O!J. .qualquei· homem de
certo relevo na pollt1.oa nao1onal, ã 1.m1tação da!! ~ommls..·
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d•· :!.1 lllumiot'U>', 1.]1\l'. são l\Olllt•adn~ pur chi eü aquella )JUllta, K•s;'·' enm111 i.o;sD1·~ J'uzc m me lemb1·ar .as :Jú Jonzcllas dw;
antiga:< r,•,.;lns, q11u St! a[JI.'O$U!ÜUI':.tlll vesLidus ele 'branco e com
JisLir'"" r1~ t•al•cr:n.· ou í.'rll :!'i la a l.iracolo, cada uma dando n
nmnr ck• umn lJI'OVincía.
.
Oul.r'ora, quando a Nação tinha a desg·mr;u do perder um
vulto dos mais omiuunLcs do sGu serviço, essas homenagens
eram lJI'esladaR de modo discreto, exactamente. com a sobrieoade e a •compunf}ão qne o momento devo ter, Quaudo
morreu Hemarcio do Vasconc.ellos, que foi r; fun.:iador do regímen parlamentar IH~ Bra~il, ·o w•t·lladeit•n crcadm· rJas insl.iLui~Õ1'8 dn lmperio ...
O Sn, l!m;J<;u !VL\CHAJ)o - .Bem ardo Pereira,
· O Sn. Tonw; MoN'l'ErHO - Bernardo Pereira oo Vasconcollos - lwure, nesta Casa, dous oiscursos que se coníeem
cm cineo linhas do .Tm•1wl do Comme1'rio. Foi nomeada
uma eommis.~ão de cinco membros pura acompauhar-'lhe o
Clli.OJ'J'O.

'

. . Quando, seis annos depois, morreu u 1\Iarquez do Paraná
que, flH.Ide-se dizer, l'oi o seu stwcessor o então enfeixava nas
mãos o nmilll' poder dn Impci'io, pois havia Jeito a. «conciliaoão» dos dou~ puJ•I.ídos e manobrava a incxpe.l'iencia do im-.
pcmdor, !'oram J!Oillcado.> cinco membL'OS para acompanhar ~
seu cnl.eJ'l'r; c J'orarn ainda uronunciacJos dous discursos, igualmonte de cinco linhas do Jo1'ual do Corwmm·cio .
.Pegunt.o e11 : Si cuntiúnarmos a desprezar a sobriedade ·e
dignirlade tias fôrmas ..si contimmrmos a malbaratar as nossas
manifestaei:>P,; por factos som significação, que reservamo~
nós para os gmndtlS dias da Palria?
· .
Qt,n Deu~ consnrve o ,inizo dos homens de todos os lados
da terra, para que nunca o Brasil se,ia envolvido em guerra
oxterna: mas si nm dia l.al. desg'l'U!)ll occorreJ· o um .general
salva!' o Lerrilorio, que honra havemos nós do tributar-lhe'!
NomeaJ• 2! membros do Coni,l'l'iJ\•so para re[li'CStmtar os Estados da Republica.? '
.
. . ·
O R11. lRlNIÚJ MACHADo Dar~llw-hemos. uma peusão de
mil Wl)t.ns annuucs - nma •roensão perpeLnn, {R'i.w.) ·
O Sn. 'J.'ollTAs MoN•rmno - Trá todo o CongJ•osso Nacional,
incoipnr•af!O. reccheJ-{l UD çíws ou ít Estrada de Ferro,
O 811. llllNJ\U MACTMDo - Bastam os mil contos peJ~pel.uo,;.
ú Sn. TómM; MoN1'Jmm - Estou convcn~ido de que haVel'Íl~ lcm!J.J•:mea de cm·regnr ·cada Depu ludo· c cada <Senadol'
uma cnnia nas mãos, -JlRt·a depor uo~ pég do vtmcedor. Havel'ia q1tem f<J~~·· mai~ lnng<), iTUem st!'ggllri~se a icléa de prodamal-o semi-deus e de se lhe prllst.arem honJ•as ele scmideu,.:. =ió u,;sim ;;nat'llat·inmüo; a ,iu·sl a ·pt•npot·\:·ão eOilt as munifesl :11'\H),; <lOS JlOHSOS rJia5.
.
'i.'enl111 l"'cl/'nndu ;.;:,-nJpal.llia, comn dissri, · pelfl Sr·. Woneetiltin H1·nr.. n l.anl n ennl'io no seu hom senso ({UI!. eslou IHJIIvcncidn de mor·ecer a apprnvaeito dr. S. Ex,, quo .'iCI':í o priIJWÍl'" n l'l•cnn!Jcl'"'' a [II'IIIJr•rlf!Jwia ril'sl.as :observn(:ües.
.
O S11. TlltN'BU MAcrrADn -- O Sr. ,Wenr;r;sÚo BJ•nz 6 a simpli<Jídadn J>ersonil'icada..
.·
.
O Sn. 'l'u!HAS .Mn:o;•t•twto - O ea;;o é apenas um pt·ot.osl.o ''
~a.ou-o .•nt llollt'u a '8, Ex., eonfiado nu sLta t.olnmucitt, na sua

--

,o

~n:1~a LP r., na ~ua
111n irL~/JÍI'fll'Íarn,

sinec,ridadr• r·rpu bl icana. Rnrissi mos homen$

ero/1111 S. gx., a conl'iullcn dr: fnllar· ne;;tos
/rrrno.'. a j)I'•Jt•o,.;i/.11 do fae/o ifiontico. Qua~i todos me grwrdar·;am •.•dio ol.orn11 /JIII' !amanho s::tcl'ilef:'ÍII. O mr•IJ di~c11rso é
rmrn. hnrnenag-em ;ís suas virtudes.
. : .Trrlgn que S. J~x. pr·rd'erir·ia se~· •·ocebiclo pelos serr..; ami~o~ dt.' lorln~ ns i.P.111!10s, nas do~uras dessa intimidade em que
::; . fi:x. l'rnonlwre aqu~Jios qrrr• sempre so npJwoxirnamm da
,;rm pc~soa, rpll'l' nos dias bons, quer· sobrct.uorln nos m<i.os, naff!H?llr?s r.m ryne a genle é apenas aquilln qne vale por• si mesmo. tmh:o ,·aloJ• que as posiçúcs não diminuem.
:-l'ãn po1'ir1 I'Ü'I'rnos c,1sa sensação deliciosa a que me refiro

'' deixornoR u Sr. Wmtcosltín Hr·a~ dcsamllarcm· cm ·paz, pois
8. .Bx. I'C!ll awmt a e.4a eicladr nol' moti1·os rln natureza
muito privatla. -TcriamnR llf'iiSO casõ dn discordar· ela Camara
dns Depul.aclos. IIIllil.as ve~es o temos fcil.o; creio, porém, que
n1mr•ú " fadamos eom mais mzão.
81'i que as nrinlias palavr·as não serão J•rl'rr·•mdaclas pelo
v~tl.o do Sr!Jtuclo; .que a osAas proposl.a.~ ningnem recusá o voto.
'\las Cfllrl'fl .;,mm·dnr a illusfío ele que ao menos srja esla ·a ultima w•z t!m qn•~ sr~ oxaggnram manifesl.açõos desta natureza.
fJ!uilo IJem:· mu'ito IJrrn. O ornrlm· li enmp1'im.cntadn.)

O Sr. Irineu Machado. (•] - Sr·. Prcsiclcnl.c. os pl'Opr·ios pr•ocol]l)n/.es invocados nn br·ililanlc e Jorra· orncfio do
homnflo represr•nlnnlc rlo Rio· Grnnrlc do Nortr.,' nos col!ocar•nm muiln mal. a nr';s, e não no Sr·. Wcncrslan Braz. se recusasscmoB n"~'o Yoto· no .requerimento que acaba r.le ;:;rr· rormnlado.
O Sn . .TnRr': Rmmuro - Per•feif.amc'n/.e; niín podemos rccusnl-o.
0 SH. JniNim MACHADO - . Ainrla ·POI' occa5ião do l'O!{I'CSS~) do Sr·. Marechal UerrnPs a?' paiz. na sna qualidade .de :mJ.rgn oltnfc de RRtarlo, dr. mars ali a pat.en:to do Ex crer to, eu
pr>di ao men honrado c qum~irlo an:oigo, ::\enador por S. Paulo,
St·. Alfredo Elli;;. qnc alll'isse mão da rcsist.cncia, da impu~nncfio que S. Ex. fazia~~~ um requerimento de nomcacão de
lima r.:on"imiBsãn para !'eprcsrntar o Sonarln no momento do
dQsombarquc do antigo Presidente da Rcpnbliea.
· . Vol:\mos. ainda, r por proposta· minha, a nomeação· rle
nma ComrrAssão para recebCl' o Sr. Nilo Prçnnha quando
S .. Ex. vnlt.ou do norte, Acceit.ámos ainda um requerimento
do: Sr ..Teronymo Monteiro. quando e-s~e me~mo Senador pelo
Estado do Hio regressou da .Eur·opn. Nnnca o Senado rerusou
o seu apoio a. rnqMr•iment.os dnsta natureza.
·
Seria curial, sel'ia mesmo· .iu~l.o e nccossnrio que adopt.ns·
somos 11() Regimento .uma provkloncia, cohihindo esse ahuso
ou, molhor, restring·indo moçúrs com e;;tc ob,iccl.o. !Mas,· só
r:!c.pois. que t ivessen:o,;; asscntar!o pôr t.nrmo a ('Sf.os precocndontos, é que podnr.inmos· dnr nm vot.o contra l'O!JllOl'imon·tos dessa ordem.
O SR. GnAccr-ro CArwoso- l\Iuito hem.
O SH. InJNEU MACHADo · - Por.· cnnsognint.n, não dnvflmos
rec1rsai-o nosl.o momcnt.o. E·. si ru I ive5sr rlA prnst nr· liorilfl-

( ') Niio foi revist.o pelo orador.
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na>:en1 n. um chefe de Estado, pelos seus serviços à .causa pu-

blica o.u. inclividualmentc, a elle proprio, pelo conJunto de
suas VJrlndcs pessoaog, ctl nunca poderia encontrar melhor
occasilio para rendei-as r!G que . no meu emíncnl.e amigo,
Sr. '\Venceslau Braz, qno foi na P1~esidencin dn Repuhlir.a um
espirita equilibrado.

0 SP.. GRACCHo CAHDOSo - Perfei f.amentc,
O Sn. IJ'!NEU MACHADo - Sem osl.enl.nfiÜO rle porfcr. sem
a vaidade da autoridade (m.nito IJem), prototypo da honrlarlr.,
rl:t conciliar:ão, da. floncorrlia n rla ,iustiça.
·
o· Sn. GRMCHO CAllDOflO ;_ TyprJ po.rfeil.o de ostnrli:il.a.
O Sn. In!NllU MACHADO - Voto fl voto alcATemente o rc.querimento, tomando bôn. noLa das pondernçüe!i luminMaf> do
honrado rcpresflnl.anl.e do ftio Grnndr. do NOl·tc. pam qür providenciemos de um modo. cscriplo, reg;imental. sobre a cxf.ensão (jltlO o abuso dessa;; ·homenagens vnr tendo entre nós.
·voto. pl'llo rcquorimcnt.o. nom l.nnto mn.íor prazllr nuanf.o ~ri
quo as homonngon~ rlosLa natureza· constrangem profundamente o meu anf.ígn eomnanheiro dn Awdemia. n ~r. 'Vnnre.qJnn
Braz. ·CJUc é a modestia sincera, real, cm pessoa.
Conheço o sou espírito cheio drJ bondade. a. sua Micnt.nr,.iío, buscando sempre ncerl:nr. resolvondo as que-stões, não
com despresligios· do Parlamento. com a suppressüo rle outros
poderes, com a absorpção rias fncnldarlns c n.t.tríhuiçües dos
out.ros ramos do poder .publico. mas praticanclo. corr:o prnt.icou, uma vorcladcira poliLica de harmonia·, do conciliação· de
t.odos os noderrJs. Ello não qui :r. ser rnl,ro nós nm El-suprcmn.
S. Ex .. foi um exemplo de simpliaidadl\' de lJOndadc. dn nmizade. de consirlerar.ito n estimrt pm•a ~om todos os sons ant.i;:.\'M companheiros.'
·.
Era com cxl.raordinaria ~lc!tti~. que S. Ex. rnoobin o~
que o procuravam Rl)mprc mostwmdo Quanto o constrimgia a
Ril.uação dli Prmiidcnl:r. r]n. ncrmbliNt. pOSil;iío que flllll repnl.on
mnis como nm :favo!:' da Rort.c do /llllC como um nl'cmio nos
RCUoS gerviç.og r, aog sem rlircítns. nfnif;n, ao contrnrio rlo f.orJos
n<'is auc sempre vimo~. com ç:rando alCI:\Tin. no· Prr.siclentr. dn
nopublicn. do nntíio, 11m rgpiri!.o perfeito. cquililwado. um
nxernplo dn hondnrle n morlf'stin. smnpl'f\' disnosl.o n l'fiSolvnr
antes f!Clas nnce~sidoflcs .rl~ ,iusti~,a do qne pelos ímp11!sns rla
ena Vl\ld(ldo on hO scn od10.
.
.. .
.· .
·
Rendo, nois. com o mon votn. nma. homrmng-om lnmhnm
n um 'pa.Rsndo de ([1.10 tenho snnda.dc c·.. dQ. .QUO () Parlnmcnt.o
nfio ~r, pMln onvnrgonhar. (Jfnitn Tu;rn;, Jnu.itr!' 1JI'~m..)
··
O Sr. João L:v-r a ( •) - !'r. PréRidenf:e. ns cnnsirlcrne.õos
fnilas pelo nosso 11onrar!o cn!lo:;a, mou ·illustrc companheiro
do bancntln. Rr•. 'l'ohins Mon Iniro, n. nroposit.o do r'nqncrimrn·l.o dn nnbJ•o Scnaclnr pnln Amnr.onns: as rr.cordncõc·s r.ruc S. F.x.
.inlgnn nppnrl.nno fnzor sohrn n nsqur.oimont.o rios nosso.~ :::-r·nnrlrs ]Jomnns quanrlo nsf.iío nfasf.aflo elo· Poclcr. oont.r·asl.nnrln
Mm o rnl.lmsiasmo rlas homnnngrns que lhf\R siíf\ fril.afi no
soront 1nvcstidos cln nlf.ns posir,íit'~. olwi~:Jm-mr. a rli~rr' mai:;;
n.lg-nmns pal:nTns.
·

(') Nli.o foi rcvis!.o pêlo orador.
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E' a primeira vez, Sr. PI'cs.iàenLc, que resolvo tomai· a.
inici:ltiva de scmclhnnt.r.s ~JnmenagcnR o· frlír,menf.e nfio so
.re1'crc csla n t11•1 nome fJtW osl.oju escolhido para exercer o
Governo cln Dcpublicn.
.
·
Nfio sou, nem fui ,i(tmais coi'Le.indor rlo sol nascente. Sem
·rrue causas imperiosas. mo aconsel~1nm npplnnclir os flUO so!Jcrn, prrfiro· manter-me silencioso ..
Qunnf.o no Exmo. Sr. mr. \V•~ncesln.u Draz. sabe o Sennrln 11 Rabo hrm V. Ex .. Sr. Prosirlont:c, que lac.os t.radicionars pl'rnrlrm n. 8. :Ex. n pm·l:ido a fJUe pertenço . .c essa snlírlaJ·icrlnrlr nuncn Mmnrreeu nem mesmo dnranl.c o longo
osl.rnr.ismo n. {flW S.· Ji{x. volunl.nriamnnt.o se submctl.m1.
·
. O Sr. Vespucio de Ahrev. -- Sr. Pr·csidonlr,, . qnando.
rlo~ln. l.rihmin. tive rmsr:io de clor,Jrll'::tr, pnr occnsião de al.tcn-:
rlilP ao nppr.llo a mim fril.o pelo íllusl.rr representante dcsl.a.
Capif.al, n Sr. Sampaio Corrt•a. para que fosse rle~tacarla, do
pro.i ccf.n r! e mncrg-oncia .relativo ao amparo· '6 nrnducofío 'ilaí;.ional, n parl.n ({Un dizia respnifo :í crcn.ção dos Bancos Rur·acs
I' Hypnthecarios. nfío tinha. illusiic~ a respeito_. qunn~lo affirme.i nnr., al.tnndrmrlo no- nppollo qnc mo era fm. nut.r1a a certeza rlc nnc nssa part.O rln pro,jccto idá dormitar por longos
annos. sinfio pela r.l.crnicladc. nn. nasl.n. de alg'llrna das Commissões rlrMa Ca.oa rln Congrcs·sb Nacional.
Nfín flllr:·o com isf.o dizer· quo a culpa rJeqt.a. demora possa.
rin rrualqurr maneira. rrcahir sohrn o meu iJlusf.rC' amigo, rcprcsr.ntnnf.r. dest.a Capital.. Nfío, pO!'que S. Ex. ,iámais demonst.rrm intnitos prot.olnf.orios. antes, o desejo sincero c real
de ·collnbornr no . nro.iccto que se formnr.in .com o clcstacamcut.o da parto relativa á creação rlos Bancos Ruraes RYllO!hor.arins constantes· do pro.ic·ct.o de protecção tí prqducoão
nacional .
• ' Sempre notei da parto rle S. Eo::., como disse ..o dc~c.in de
rio llribornr n r.ssc. pro.i ccto. apr·csen tnndo emendas qrw con~·nnsrnnciassem as iMns flUO a rrspcitn S. Ex: Bsposavn.
Mas. nnhecedor dos anf.cMdent.cs do nosso Cong:rcssn,
eonlwccriOJ• de m1tros proJectos flnc cm outras épocas snrr.:iram, rpwr nrstn. rmer na out.J•n Casa elo Congresso. auc nfío
lo.!:!'r·m·nrn rapirln anrlamr.nto. temi rrnc a parto dc-!'t.nrmcla pam
fnrmnr ppojccto 0m separado viesse 'l tct• nsRll. mesma sorte.
TI nfín me illnrli porque. rlrsf,ar.ndn a ]Íartc a que mr refiPn. niio vo!l.on r.lln mais n. .plenarin, rn1.ão por que não tivcmr1s r.nsr.ojn rlr discut.i.J-a. · .
. ·· ·
·
· O mcn nnhre mnig-o, Sr. Sampaio Corr<Jn, não conseguiu,
pori.nnlo. nccn~ifín rlc :1Prcsentar emendas qun cnnsulJst.nnciassnm ns suas irJrlas ·p a pr.cum•ia 'c a agricultura conl.innaram a
rlr.•vnl' .ns srus brnrlos. para qnr. chcgás~mn at,ó o conheoimr.nJo rla Nn~.fío, l1radns supplicnnl:r.s de rnr~m nsncrn nmnnro. c.
i.~f.fl P0J'CfllO :st.:í cm tlJTIIl situncão nrH.ica. insnstontnsol. que
rx1.g"r> unnwrli.nl.o 1·r.mcrhn rln pnrt.r· dos no cleros nuhlicos.
.
F.ni.rrl.anlo. ns nnnollos rrnc, rln inrln. n .pn.rf.t\ lorm snr~.
uirlo nfín f_nl'nm nm·idns ~nmo rlnvrriam f.r.r sirlo pr.!n r:nniJ:I'r>~sn N:W~Jnnnl. ([JW s(, cm parto p1•nr.urnn al.l.rncli'P, rnm n,
nn1·rsnnraoan ria :H'Innl nmollíl:l· rln Commissiín do Pinanrps .
. ~i hmn rJ_no nfín lrmlia nma fr'íl'ma. r.nmpiPI.a, r.nhnl iimn.·
sai.Jslnca ns · .IUSI.o.~ npncllos rla prcnnl'ia r· rln ag·J•inullnr·a
n:winn:ws. pr1i'rp.ln Stí rl:í prrrnr1111 nmrwro. nr.rtnr.nn nnxPin a
1•s!ns ra1nns dP PI'Nlnr·r,•fín nnr-innnl. rn1nn 11ü.n ·snn rlns mni~
amJ.>it)josoS, )liil.l Silll tlníJUf'IJC:< i.lllf! r/1101't'lll [,1.1(]0 Oll lltlll:i 1 •

..
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1Jilllntlo nfio Jlosso oJJln1· l.wlo, eonlunl11-1110 com a.lguma ·:~ousa
snhs~rnvi a f\11lrnrln ffll'mularln pelo Comrnissfio rll'' Finanças,
~obre a qual 1.iw énsn,in fir. t.J.'ne:w idéas com n mr11 r•nJiurnt.e
~~o!legn, SI'. Sampaio Clll'.1'11a, f' eom oui.l'O preclar·o enmpanhoiro rln Comrnissão, 11 .quem foi rlnda a incumllconr:ía. de ela-

horàr comnosco essa emenda, o Sr. Francisco S<i. ·E · drJ
accórrlo com SS . .I~Ex. _subRcrevi a PnWnrla CfUO :l'oi apr-eson-·
tncln pela Commis~fio de Finan(;as.
.
· Es~a emenda, muilo longe est:í, Sr. Presidente, de satisf~zrl' nM drRo,ios da pr.•cum·ia e da agricnltm•a nncionaes. Elia
v•.•m crear nma r•.oprr.ir dr ~~!iativo, vem trazer ao ,iá muitõ
cornplir,ado mel)anismo do .Hnnco do Brasil mais uma depenlii'JlCia, qlle (' a Car·teira do Crer.lito Agrícola:
·
· Ainna agora. om recrmte congresso reunido na capital du
meu J!:stado natal, os érindores, estudando .a questão do Banco
rio Credito llural Hypof.hncnrio, Jivcram · eriscjo de formular
divc·r~ns conclusões para as quaes pediram o apoio do poder
pnl·li~o. encaJ•r·egando uma com missão . con1posta
dos Srs.
Dr~. As, is Ilraai I. Simões J.. opes e Carlos Corrê a, de \'ir
pernnt.• t~lle pleitear a consecução 1lessas conclusões, a que
havirun cllegado, no est.udo rla sihmcão crit.ica em que se r.nrontr·a. neste momento, a pr.cunria élo ·nio Grande d'o Sul. .·
f(obJ•e o assumpf.o recebi o t.el.egramma que passo a ler, ·
pn ra c1nr. conste dos nossos Amw.eR:
·
"Congresso Criadores, J>eunido domingo ultimo, acr.lnmou commiR~iio composta Assis Brasil, Ildefonso
Simões Lopes c Cm•los Corrêa afim plliitear alli seguinte• . mrdida~: rm:s~lio prtpel-moeda conversível, !'êtH'e-'
~Pnt.ada hiNJO/.es u:lentiros no.o dr. rurso fm·çnrlo. al.é
mn:o;nno fixa!' pu:··~ cmpre~Limos cria'dores mcdlante
•hypotiH:!rH terras; autorizar Banco Brasil realizar taes
om•l'<I•)ÕCS e tmgmcn!.ai' filiacs regiões pastoris ptua
csw fim: emprestimos niio podr.riio excc<ler valor duas
.ft•rçns pal'Lrs t.rrJ•n liypothccndn aos prazos t.rt!S, SElis e
nnvr nnno~. com faculdade amort.í1.ação parcial .nu total
qualquer. tempo. .Turo sufficient.e cobrir despezas adrnin!stl':).\~ão r deixar peqüeno lucro para baneo- ~m
pt•est.arlor·. Som mas ]Jngns pelos devooores com., amortização nu Jiqnidaçíin Arus r.I•editos bem as.;im fon~m
apuradas mediante exccn~:'ín~ hypothecarias, ~crãll · in~
e:ncradas, inc.orpol'ando-sn activo banco sómente lucros
operações. . Affect.uosos abraços. -· Borges de i'tfedeir·os."
Vê, Y. Bx .. St•. Prr.sirlentc, qne. comparando as· conclusões do CongJ•r.sso, aR quacs acabei de ler ... neste telegramma.
cmn o~ al't.igos e paragTaphos da emenda .apresentada ao pro,jr.cto cl1l c.rl!dit.o, esses artigo~ e parngrnphos não· voem sal.it::l'ar.er intciram~nl.c aqnill.o que foi alviü•ado pelo Congresso
rJo Ct•indores. :~~nt.J•et.anto, c.omo n emenda está concebida em .
linha~ g·cràcs 011 como os termos dos arpgos tl'Seus paragJ•aplios sfio apenas elo fórma gomwicas, pcrmittindo a CJ'eação
da Cartmra de. Credito Agrícola, no Banco do J3rnsil, pnrmitt.inrlo a nmis~ão de letras hypo!.hecarins por parte 'Ciesse estallelocimQnf.o d<> m·cdil.o c o lançamento rio met·cndo dessas letrlls hypntlwc:ll'ius, utt1 50 po1• eent:o do seu valor, com úm
• jvl'o modit~o. !nnto quant.n possiyel. r ainda encarregado de
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lflni,!:H' na PI'U1;:1 ii:IJ•a;; hypol hct:arias, que fm•etn em it.tídns por
uliii'M htiH~o~

ltypotltecul'iog,

fundados

c

garantidos

pelos

isso vrm ele algnmu ft'n·rna allivi:w a Rituaçiio al'l'li.eliva em que se Anr.ontram a pecnaria ro a nt;riculb.n•a nal~~l.:rllos,

monaos.

· l'io sm1 arL. 2" se estnbelecr~ que o.ss(J l''-'<rirnen pe1·duraeá
l!llifJlWnLo não fôr .insLiLuido, de fórma dr..finítiva, o noAso re~·inwn de bancos hypothecarios rumes.
·
Nflo tenha moi ivos para negar o meu assentimento c para
nüo collabot·:n· na .r.on!'eeJ;iío I! apresentação clessà emenda,
Jlerln dr• q11P. '""n 1· ·, :' ·. ;,';;l!ma ft\rma amparal' os interesses
i!lll .1ogo, não "<'> 11u Hiu G1·andc do Sul, como no Brasil inteiro, cer·l o dr. quH venho do alguma fórma attender aos reclalllo;; Dlllil.o .iustos, muito dignos do pondr•rar;ão i'nit.os pela
no,;Fn peeual'ia c pelos nossos agricultores.
i Sr. Presidonl.e, a cmcncla, comn o dizia a pouco, não· sa[.isJ'ar. po1· completo ús jpsf,as aspirações dos nossos criad~rcs
"'c elos quo S[\ entregam aos arcluos labores agrícolas, asp!rabõ~~ qun eram melhor amparadas no pro,jccto que Jaz na-pa~to.
[la Cr,mmissiío .dr. Agricultura. Este é muito ·mais amplo,
muito mais completo e muito mais compativcl com "n n.ossrJ
~·eginwn polit.ico, pois insl]tne a federação llancaria.
i Quando so 'discutiu aqui o projecto de lei do emcwgcnciu
:paL·a amparuc n Jlroduccão nacional, tivemos cnse,io ele trocar
iopiniüf.'.', eu c o mru illustro collrga !'Cprcscrrl.anLc ela Capital
·Fcdrral. caria um tr.azendo ao conhr.cnnen to do Senado o seu
modo de encarar a questão,
·
.
·
Bi me não falha a memo.rin, o mnu pl'eclaro collega .l'n7.ia
1 ver ao Senado que preferia que a questão de credil.o rural e
,bypo!Jher.:l!'io l.ivesso uma soluoão r.m marcha. inversa da- ,
1quel1:1 que S. Ex. lobrigava na emenda que eu havia apresen' t.ado ao projecto de protecção {l pt·oducçãó nacional.
I
S. Ex. entendia .quo a for'mação do .credito rural devia
I proceder da periphcria para o centro, crue tivesse surto semelhantc ao -· landschaften, - adoptado lor;o aptí' as campanhas de F'r.cdflr·ieo II, na Silesia. como n'\cie dé amparar a
producção nessa região tão cxpo~ta nessa. épocn e nas scguint.es .aos furor'es da· guerra.
.
·.
Ne•se
momento
tive
o
clnBI\ÍO
de divergir elo ponto de
1
! · vista de S. Ex., ponquanto, ost.udando a no~sa situaÇão de ca/ pitaas, observei rque niio' era semcl'hanl.e áquella em que teve
· inicio essa foPrnação de bancos l')l!'nes hypot.heenrios, por.: qunn!.o o cnpílal do interior dos nosse+s Estados ·não ·é tão
abundanto· que. por ~i só, sirva para a formMãn rles~es esl.abelecimentos de credito.
Pensava eu cnlão que o problen1a no rnoment.o devia resolver-se do centro para a peripheria o na nmonda clcsl.acada
para consl.ituir proJecto lá pa1•Le, adnpt.avu~se a J'ormn~.ão de
uma banco 'de CI'cdih rural hypothecario. formancln com capitncs fornecidos JWlrt União f\ prlos put't.icnlnl'r~. c· a po~~
sibilidnde da rm·maciío r.lo banco~ oslncluac~ ou do bancos regionaes eonsl.ilnidos ·pelos · capit.ar.s l'orneciclos pela União,
pelos E.•l.ndos, pr!]os pnrticulnrcs. nu pelos Esl.nclns. municípios o pnrl.icnluros. do fórma a fnvorr.ecr o mais pnssivel o
. orcnoão clossc menc:uü;;mo dn l'·l'lldito l'l1rnl l!nwl.hacar•io.
1
Sr. Presidrnte, essa seria a soluciio mais plnusivel. En\ tretant.o, _a. l'llll'ndu· ~fio attend!' n es~a. parte .da quest,f\o: a
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emenda apenas faéiliia o 111cio dn nndosso, a collocaçiio no
morcarln, dns lr:Lrns mnil.liclas wcl(l~ ll:tnoos IJypolhocarios.
creat!os c g-arantidos polo:i J~slndos, por meio do uma carteira
de Ct'ocliln "\t:Ticola, rio .13anun do .Bmsil.
Dose,iaria muHo mais. clescjari;t que desde logo foss~
possível a forma(;üo elos h:uwos ro;:;ionaes 'hypothecarios com
n auxilio da União c dos .Esf.aclos c oom capit.aes parUcularos
p:n'.'l. a formnr;ão do ereclito agrieola J:,ypothccario, ou. rlirci
ltntos. hypot:hccarin ruJ•n!, elo fórma cstavel.
Ou3o, entcrtanto. esperar que, embora approvacla n!;ol'a
n r.nwnt!a pelo.Srnnclo. i.mnsitanrlo pela Camnra, consiga que
fmnbem essa lhe dê a snn accr.it.aefín c, cm dias que niin r.s"f.ll,jam li1nit.os remotos. sr. possa dar anrlamcnto :í. emenda rlestncnrb para onMtituir. projecto ú parlo, om na Commissií0
rir. /lgrienlf.m:n.. c rpw c.~t.a vnlt.e ao plcnario para que pos~n.~
rnns n.qcoinml-a rlo rlofeHo~ qun pnss:1 conf.er. ICTtW ccrt.mncnf.A
r,onf.én1. nnrn. filiO inst.itnnmos, rir nrnn fórmn definitiva.,~
Dl·Niif.il llnral c Hypn/:l10earin on/.re nrís.
1
· Enll'rf.nn(.n. como disse ha nnuen, nfífl amhicionnnc!r. r.urlrr
para nii•) obf,cr nada, conformn-mr. no prrscnl.~ momento. com
n r•mrmrh lwnlrm aprr.sr.n/:vln o qno vne ser llojr. votada pr.Jn,
R0nnrln .. rsncrnn;ln •(]111' rm l.rmnn pr·oximfl JlM~amns r•r.l.n-'
rnar fl nrnlllrmn para rrsolvel-n dr nm:i manrir'n cabal. ntl.enJ ·
,J.r.nrlo :ís .instr:s .nqpir~r.iie~ rln nnssn pcnnn.ria r, cln. no~sa n~ri~
r.nHnJ'a rMwilo l1r.m; muito ·bem.) ·
O Sr. Presiclc.ntA - Esfnll']0 ic:rminnrln a !Jorn rlo
vnn pnsRn.r :'i nrrlrm rlo riin.

dirnl.~.

Pnen a p:llavra poln orrlr,m.
O Sr. Presicl~ntr. - :\ ]JOl'rt ·r]Ji C\xpeclicnf.c j:í. rst:í. f.crm i- I
nnrh.. E;:f;rrtnntn .. V. ~Ex. pnrl0r:l.nsar rln. pnlavrn. n. f.ít.nln r!11\
•''l:p!u•nean prRsoal.
!
O Sr. Vidnl Ramor. ·-·-· Enl.nn, pren n pal:1wn pnrn nma
0Xplicncfín pessoal.
·
·O Sr· Presidente --· ·rrn, ~~ pni~\T:l, para uma rxplicnr:íín
pessoal. n nobrn f'cnndot·. ·
· . O Sr.'Vidal Ramos r11rrrri uma r.rpl'irvr!'fí.n pegsnal) - ·Sr.
Presidnntr. n.~ ponrlcrnoõo.~ 'feitas roln eminente rl)preAen/.n.ntc rio !li o GJ•n.nrlo r!n Snl. mr.n nnrf.irmHtr· amigo, Sr. VMplicio clr. t\hrcu, cujo nome rooo licr.non pm·i:t declinnr. ohri~nm-mr a ·rlnr uma nxplir.aoiin no Senado. na qnnlirlnr!o r! c
Prrsi.rlrlit.o rln Commissfí.o de ·AI~ir.ulf.um':é Comm(!rí)io.
·
Snho o Rnnndo ouc, n'n mesmo rlin. cm :qnr.. r;n virt.urlo· rlo
1illl :wrnrrimenf.o
nprcsenJndn noJo rminrnf.r . Rnnarlm· RI'.
Rnmnn.in CnrJ•{•a, mrm nrczndo amig-o, 'foi clcsf.ncnrln rio lli'O.ir'ntn
rln ]Pi rln, pmt.rp~.no :í nrodnroíío nncinnnl o· on\'iacln' :'i CommiA- ,
~~n .,;~,. !\~J·ir·nl,'urn n. Clnmrnr.r~io a Pi111)Jllla r.l(l quo S() tl·al.n para ·
r·on~J.ll.n 11' prO.IOcf.n 11 pnr/.1), nu ]Jrrli n. V. Ex. r1 nomr:wfio dr•
nm mr•mln·n para a rofrrirln f:ommissiín, (JIÍO ~n ar.rmvn. '1.11 mo- 1
mnnfn. dnsfnr.nrla. sonrln nonwarln o R1•. Srmnrlor• namoR C:aincln.
· /1 nsl.r mrn nohrn. ·col!ng-n., no mnsmo din., ·fiz ·n rli,;t,J•ihni-.
(:.fín rln. mnrnrln.
.
· ·
. . i0 Rr. Ronnr!Ar nnmnR. f:niar!n ri um rlos ,Rcnarlorns mais ·
JnfeJ·n:ssnrl\ls no r•aso,.cnmo.. digno l'f.'prcscnlanl.c d" nm ,],.~:r~~- .·
· O Sr. Vida! Ramos -
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tudns. c1·iudoros. V. Ex .. Sr ..Presidente.· póde dar testemunho
rlo in{.c\resse que tomei pelo assumnto pois fui, umn. vez ao
Grande Hot.cl, entender-mo com o Relatot', afim de apressar o
andamonlo do pro,iecl.o, occasião (;'H1 que LiYo o cn.w,io rle fnzm.'
uma consull.a n V. Ex. sohrn o mesmo as.qumpto. ·
. O Sr. ·Senador Ramos Oai:tdo àeclarou-me que tínfia os
seus est.udos muif:o adiantndos - estudos que liãvia feito com
rspccinl attenção, dada n. importancia da materia .. Depoif\
disso. ainda. rm uma conferencia que tive com S. Ex .. fui
Rn.bodor elo quo o Reu t.raha.lbo ·osL:wa quasi 'Wompto c qu~ rlr.nJ.ro r! e pouco IAmpo SIJria · nprr''''lnt.arlo ;í consirlorar;fi.o rln .Snnarlo.
I() Sn ..HllRMENilGILD!l DP. MORAl!.R rinfelizmento S. E:\::.
fní ohri>:ndn a. pari. ir para o seu Esta'do.
() Sn. vmú, R.AMOS .._ Tnfclizmento o nobro rSenador partiu para o E~tudo elo Goyar. e· srmpnnho - porque sei que
S. Ex. I'Cunin todos os olr.montos indispcnsavcis para bem dcsnmpcnhm· o RO\l eneargo .- r.ontin\'1~ a ~s 1 nclai· o pro;iec.to. arim
fi!) 11prcsontar a.o' S0nado 11m !.rabnlho :i. alf.tira rln. r.omnrfenr.ia
. I! ílo l.alr.nf.o · au~ !h~ rcconhccr.mM.
· ,
·
..
S. Ex. áinrlo. nfío voHon rlr. Goynr.. E' este o motivo pelo
qual nfío t.nmon ainda a Commissfí.o r.mihecímeneo do seu pa. reccr;

.

.

·

. V•i o Srmado. poln r.xplica~.ãn !]110 1'\Sf.on dando, qnc· n[ín
r:nho nenhuma culpa ao Prosirlcnl.o rla Commissão (apo'iorl.o('·
no onso, o tombem ao Sr. llamos r.niadn, qur. cst.urln., comn posso
aff.irmar é V. Ex:, Sr. Presidente, sabe. com todo o interesse,
r•om f.orlo o cal'inhó. cssr a~urnpl;o CíllC ri rio grn.nrl() imporl.nnnin.
qnr r·nclnmn f.odo o cuidndo.
·
F.rn. r, que t.inhn. n. rlir.e1'. '(Mnitn THJm.: mnito bem.. )'
o Sr. Samt~aio Corrêa - Pe~.o a pn.laVt'n, !)n.rn \1mn. I'X~
· pliMçíi.r:i prssonl .
·

o· sr.
.

Presidente-.,Tnm
' .

a palavra

o nobre Sennd•w.
·
.

O Sr. Sampaio. Corrêa (*) ('Pfl'f'a uma c:r.pl·icnr;úo peNN>al)'

- Nfin sC'i, 81·. Prcsidenf.o, do nuant.o tr.mpo posso disnôt• fn. Jn.nrlo om !1:\."])licnGiio ·pe~~onl. En pPr:liria. mesmo. a' V. Ex.
' rJnn snpprisso n meu diRClll'RO {]O tempo de que ello nccnssit.a.
O Sn. Pll!i!RTD1':N1'E - · ~v. Ex. occnnar;'t o.' tribuna pelo me.
.
nnr cspo.(:.o rle~ tempo possível.
O Sn. SAMPATO CrJRmh - V. Ex. concede-me, portanto,
J.cmpr. illimit.ndo?.
·
' '
O ~n. PnR>HnBN'l'E -.V. Ex. é Mnheccdor do Rcgimcnt.n
c, pnr conscgn intc, a,iudar{t a Mcsn a mantel-o.
·
. ó Sn. Tll.INJIU MACH.1DO - · A Mes:t é sempre liberal.
O Sn. S,\MPATO Oonnt::A - Preliminarment.e. Sr ..Prcsirlnnl.r. r.n1 irntnnrlo rio nssnmpt.o ono ora prcnccupn a aU.cnr,i[n rln. Rr•n1Hln, r! ovo. muil.o Rincor·nml'lnt.fl, ngradoccr ao. mr.n
mnr.nrln alnl;::o. RI'. YoRmwin rlP Abreu; aR pnlnvl':lR 110111 rrno
L1wr. a hnmlnrlr. rle se l'Cfcrh• ·à minl1n ncoão qúanl.o ;úi ngsnn1pl.o .crn 1lebato.
"'·
( ') Niio roi revlst.o pelo orador.
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.Ji'ui 1'11, l'ealrt<l'fill' quen1 sn!icilnu rio 'se·MHir.• l'o8:ir• tlel'-

l.auad;l ii
n. .Bmwn
bre cliu
:'I~ o !.I v~

l'iaLw'rada il"'' ~. Ex., 1.\l'e:n~rln. ii .Feclct·aç;to
Hlll'al ,, Hypnl.lleeurin en1 no~so _JJHJ1., para. qur ROfula~sr.. ucvidttlllC,!ll.l!, a COIJ11lliS:iHi'l f)r, A;.rru~n)lill'n •'
o S. R:c nwsrnn assiJn o reeonllccr.n ...
1'1111'/llla

O Sn. VEiiPUCTo m; ,\llln:P -- P.r·onlpt.nmcnte.
o

Sn.

s.\.i\!PMO

ConllllA -- ... nenhum intnito protcln-

i,OJ'io, senão o clcsc,io rle Jazer eorn que o uspUI)lPI.o fosse. eOJ?venientemcnLo c•sLud·acln, jtí. pela sua p1·oprw JJllporl.anetn, ,pí
Lambem pela. granclr. rcspon~ahilid~clc elo nome CJUC' a havw.
suhmet.l.irlo uo estudo c f!nnsJclel'a~uo cln Sena.do.

Ao contrario. Sr. PrcoíclcnLf:. ru enf.cncha cru e este·. us5umpl.o deveria :;c1· <!Sicndado enri1 o maior .CI!i~lado pos-s1vel.
dcsdo t'(llC, se /J•al.a~Re de far.e·t' Lrahalho. deflmtJvo, que pudcssr vigorm· pnr lal'g;os annos. l\'faR, .nmguem póde contesLar - c if't.n roi affirmado._ pelo meu !llu~trq collcga - que
as rcclamaçõe~ yinrlns .. ele· .nortr. ll· sul do ya1z, c:-n11 J'C~pc1to,
i1 dll-l'fieiencia de . appm•nl hmnrnto do ül'cdl1.o . agrwola, cn!re
nós. tem. sido cada ve:r. mais .crrscente. nxH::indo snluçoes
· rnpicl:!!', que nfin poderiam· nguaNlar 11m c·stu.clo nal.uralmentq demorado, de assumptn de l.iio nll.a l)Ja.::;mtude. nas' dua~
Casns do Pn!'lnment.o. . ...
:JTistnu emlV.cncido ele que J'oi antes o· intuil.o do af,tcndcr
a estn~ ,iustn~ recln.mnf]õcs, a todos os. ~uxilios de caracl er.
g-ente, ·Como S. Ex .. mesmo os clnssJfJr-ou, que u CoJmmssao
rlc Finanr,as l.omou :.~ iniciativa. rlc apJ•escntar a omenrla. que
vac ~er ,··ot.nrln pelo Senado, que· a. acceitar.it ou a re,icitilrá,
J~e~nlvendo em sua ,,abcdoria, como melhor. r.ntendr,.r.
Mas, SI'. Pre~idcntc, J)reciso desde ;i li declarar ·que ·a·
cmPnrla cm q11est.ão apresentá, sohl'e -qualquer outro pro,je-.
· c/.o, a vantagem inostima.vot de permitt.ir um auxilio imme-.
diut.o tl. lavoura e (t industria a.gricola do paiz ...
O .Sn. Vmsrucw om Ammu - A pecuaJ•ia tnmberh precisn: com urg-oncia, desses nuxilios. · ·
· O Sn. SAMPAIO Cnnnl~A ..:.... .'. inclusive a pccuariá, como
~·ou mostrar no Sennrlo. E bso. pür.que a emenda dispõe, pri-.
moiro, quanLn a um auxilio quó eleve sor eludo pelo Governo ·.
Federal. em sonmta bastante yult.uosa. para at.tendet• a essas ·
nocessidados de DN>mpl.n; cm segundo,<porque a . emimda
cnida íle pôt• ryssos auxilios :i disposição da indust.ria. dó paiz,,
JJ_5H' inll'rm~cliQ do ,Banco elo Brasil ..isto· t\ d~ uma institui-'
!)ao hanoar1a .1.11 'ex1sf.ento. já r.rn pleno funccwname-nto, çom
(f seu appar·elhumento completo, embm•u não se possa dtzer
perfeito, pOdfl'lldo com muito nu1is · Jacilidade desenvolver o
serviço do credito agrícola. oom o auxilio ·'do • Governo, do
rmc qunlql.!Cr. ouf.ra. instif.uicfio que se viosse fundar com o
mesmo. ob.JeC~Ivn. Accrosc11 ninda. que G.. preeiso quo fique
de·scle .Pi aceonlunrlo qut! a Commissão dil, Finan~.as, entende
•lnc este.! assumptb mcJ•cce umn organizaÇão definitiva o que
clla• foi .connuzidn á n.presentaPão da emenda, porque sente
a 1\0CI)R~i_.rJade: ()IJ llÇUdii' tiio rajJif!amento qpan!,O pOSSÍVel lÍS ,
r~;e!~rnn<;.u_r.s da :tf;rwult.ura, •que . está senr" cred1to J'Ural, sem

ur-

errei! to [ll!l:llOI'UtJCHJ (l som crod 1to hynot.hoca;rio.
Ora, a emenda, Sr. Prosirlonte, não determina que seja
c:re~cla no .Banco do Brns.il uma 'Carteira do -Credito HypothecarJo, pnr1l111, uma Car~eira de (.lrodito Agrícola, comprehendenrln, RO]l r~sa ctonommaciio gorra!. todas as varia~ modalidadr~ (lP auxilio peJ() ·credito :'i industria ngricola.
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A' U:wteü:a que o Banco tlo Brasil é uufmi'latlo '!:. el:elll'
lJilla clllcnda em ·debate, JlUt'a desenvolver as operuvoes d!\
cr()diLo pessoal com os agl'iculLores, vist> 01peruc;õcs outra;;
que niio as que o banco póde :J'azcr por intermedio de. sua
cartcir.·a commct·cíal, pHrq1w nsLa csLit subot·dinuda lt .lescontar os l.it.uloR que sujam do acceite ou de· endosso de negociantes.
. .
.
.
·
Como póde a Cat't()n•a do J:lauco do Brasi-l dar credito sob
penhor agrícola, aos «1\;arrants), descontando «warrants:~~ de
mercadoria ou a fazct· emprestimós sob penhor de gado, por
exemplo, que é cousa que tanto preoccupa c devo preoccupar
. o Estado do Hio G1•ande do ·sul ?
Como póde tambcm a mesma Carteira fazer operações
de credito bypothecarío, emprestando mediante hypotheca das
propriedades tcrrítoriaes ou das industrias mantid!lS existentes ?
· Evidcntenwnt.c, St•. llrcsidente, conforme se trate desta
.ou daquella outra modalidade de credito pessoal, de credito
. pignoraticio ou de .credito hypothecario - os prazos variam
e o Banco do Brasil não está ho.ie habílitado a realizar nenhuma dessas · opera~-ões.
.
Vê; V. E~., portanto, assim como. o ·senado deve estaJ·
oomprchcndendo que a carteira ag·ricola ·do Banco do Brasil
permittirá realizar, se for fundada, todas as operações, quaesquor que se,jam roclamadas pelo. lavador, pelos que cuidam
de industt•ia agrícola em nosso paiz.
Mas, St·. Presidente, h a mais outro ponto a considerar
e que ,justifica a acPão que te\'e nesse particular a Commissão
de Finanças, Nôs, da Commissão do Finanças. sabemos que
ha necessidadrJ de organizat', em definitiva, um instituto àe
credi-to a~n·icola nas suas tres modalidades. Entendemos que
llSSC insf.ituto dcvP- ~er organizado. de fórma a caminhar du
poriplwria pura o. ceni,I'O, para que as associações, syndicatos ·ou. bancos· regionacs, possam encontrar os grandes mercados f.\ por int(wmedío desse banco effectuarem então o lanoamento de seus ti tu los hypothecarios. ·
·
E é por esse motivo q'uc a Commissão do Finanças di8puz em um dos parag•raphos do a1·t. l." ela emenda qne o~
bimcos que sr fundarem nos Estados com a garantia c rosponsabilidade do Governo, podem encontrar da parte elo
Banco dn !JJ'U'il o apoio fndisponsavcl, porque o .Banco do
Brasil f.icarli nrwarre:;udo ele Juncar nos grandes mercado::;.
assumindq, pnl'tanto, a soli~ari(ldadc llil!S o'peraçõcs que o
banco reg·10nal executa dos tltulos hypothecarios se por esse"!
hancós vie!•om a sér laneados ao publico esses titulos ou ol'ferecidos aos tomadores: · ·
·
Encontra~se, pOJ·tanto, no PI'O.i,ect.o, Sr. PresidenLe, un1
S'Ct'n}cn, uma somente dn desonvolvmwnto .da federac1ío agl'icolu. caminhando ainda da pcri/'íheria para o centro' cm!JOl'11
na· d!srn~iç-ão rla lei se l.enha partido do centro para a periplwt·t.a, .JSfo (1• se l.c:nlm asseverado :iquol.Jos quo quizcrcm
constJLun· bancos, J•egtonnos, quo so rllos VJé-rem fundar tar~
tlSI.ahcleoimnnl.os o Governo Pmloral esl:í rfi.on .. :dn a :wxiliul-o.'·
O § '1'" do Jll'lljectn deixa Yf't' el:ll'ii'" .. 1.. ' qun n iuLtüt;,
:roi o c!P nt•gwlir.at· _n t:rocliln na ~nu. l.l'iplit'e JIUlf/alidarJe. Jll)t·qur.l
ossn § I" t'P[!'I'n-sr• apl.'nns ;\,; /(•LraH hypof.Jl,war·ius, lindl.nnrJ'l
as Jpf.r•a., qLu• pris~nm sr•t• nrnif.Lidn~ P!!lo D:uwo rio !l!·usil. a
50 "/': d11 vn lt.ll' [ln~ fif~tlns lty[)ol.heont·io;;,
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Vt\ V. Ex., Sr. 1Pl'osülcnlo, que a reclaccão do § 1" indica
qu a forma .acJotlinda. não é a mesma ele quo·se tem Jau(;aclo at~
hoje nas varias tentativas do organizuçüo ele bancos 'hypoLhecarios. Das ienL::l'Livas anteriores, os emprestimos eram Jeitos
ac agl'icultor ql,le bypol.hecassc a Rua propriedade em l~Jtras
J}ypo/,hecarias, que esses a~l·icull.ol'es cnidavu enlüo do <JOlloeur ·
na pl'aça, lutando com a enorme dil'fic~lclude de conciliar a
all.a cota('fi.o dessas letras;. uom o typo Jnfcrior do ,iuros, porq!lanl.o a lavoura não póclu Jlll•gur juros aHos, quo são iucompaLivcis entre nós, como em ~Jualquer outro paiz, com u vida
~conornica agricolu.
· .
, .
J~ntl'lo, a org-auizaoüo que .se pretende dar á carteira ag!'i-.
cola elo Banco do Brasil, uo envcz de autorizar o banco a realizur ompresLimos cm letras hypo!Jwcnrias, determina que
ossos ompreslimos sejam J'eiLos a dinheiro, c o banco, se disso
houver uecessi·dacle, por qualquer circumstancia de diminui.r;fio elos seus encargos, podcrú, quando julgar convcnic!lf.e,
m1stmHanrlo o mercado, wnhcc.enclo das convcuiencias do lan•.:amcalo. cmiLtir •Lilulos Jlypothecnrios, mantidos em sua c.urtojra.
Vô V. Ex., Sr. Presirlenle, ·que a

emendá ·apresentada
pela Uommissão de :Finanças, ao onvcz de clifficultar mais i.arrle, a cullalJuraçiíu •clcJ:initiva do Cont,'l'Csso sobre o instiLuLo do
ererlilo agTicnla, f:worecr. esse estudo. corno se vô, c atú o provnen. pOl' isso qno o ar!..' :.J" manda que as disposi(;õos ela emenda vig·oroJn a liiuJo provisorio, di~posil1ão essa a que. a Commissão de Fin:m(;as recorreria pàra attender aos l;eclamos dn
m·guncia u que alludiu o illusLrc Scna:clor pelo llio Grande do
Sul.
·
J~ram essas, $1'. I•rcsidCJ1i.c, as cxp.Jicaçücs ·quo deve !'ia
ela!' snhl'n o as~nmpl.o. (~h.tito bern;, mnito' iJ("Jn. ),
'

ORJ?EM DO DIA ·
O SI'· Pl'esidento - Nfío ·havendo nmnel'fl para as. vol.a•;ões,
eonsi.:J;JIJ,cs da ordem do rJia passa-se .'ú mul.eria em discussão.,
CltEDI'l'O PAllA

PAGAMENTO AO 'C:APJ'l'ii.O l'IlA).'iCO DE SA

1

2" discussão elo 'pl'o;ieeto do Sen::Ído, n. 30, .cl~, 1!!22, cpJO
pelo 1\IinisLerio tia Guct·rn, wn credito . da . imporLancia
de' :1 :500~, para pngamento ao capitão da.'2'.' ·linha· José Joal]uim 'J!'raiwo rlc Sá, por scrvi~os presLildos . na ·qualidade. de
auxiliar elo J)epartamenl.o ela 2" J~inlla. ·
Jl:nccrrai.la c adiada ·a' vot.ur.ão.
:1lH'11.

Diseus~üo lJJJiea •do véto do .PreJ'eil.o
~.le :l!122, á l.'csoluoilo dei Uonsel'ho

do Distrielo :l!'cderal,
Municipal que eq:ujpnm OK vencimentos de todos os contínuos ela Prefeitura aos
da Secretaria do Gabinete clu Prefeito.
·
Eucerradu e acliadu a votação.
!L
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O Sr· Presidenta - 'J.'cll! rt palavr''\ pela ordem o nobre
Senador.
O Sr· Jeronymo Monteiro (pda rn·d···,n) -·.Sr. Pt•e:;irlenLu,
Livo opporluuidado <te ULH'Ci:itJJJLur umu emenda :10 orvamcnlo
. do Interior a ,(Jual Leve parc()Cl' ruvoruvel -da Gommissüo IJUl'U
coHsLiLuir pl'ojecto eíu ~opttl'ado •
.Agot·a. venho requerer a V. JJ:x. se digno incluil-a na
ordem do dia de amanhã, afim de quu o Sanado possa delibe~
rru· a seu respeito.
.
A cmuuda a que me refiro tem o n. ·l(l6.
O Sn. 1l'HESIDEN'l'E - Opportunurnonte V. Ex. será :.iLteuditJo.
.
N1uda mais havendo a· tratar, vou lcvaaLar a sessão.
Desiguo pai'u ordem do dia da seguinte:
'voLwailo, em disCUSi:iil.O unicu, do véto do Precfeito do Dts~
f,l'iulo J.!'ederal n. 27, de :l922, á r·eso!úçil.o do Conselho J\luuícipal que torna extensivo ás professoras c adjuntsa do In;;ti Lu Lo Orsina da Fonseca o favor· cons tanl.c do decreto nu·. nwro _2,,/r!H, de :l9.21 (CO/Jt: parecer co1tlrm·io da Cornudssüo
tlc. Cunstil'll:içüo, n. !.19, de 411:!.:!.); ·

Votacilb, cm 3" dis~ussão, da proposicüo da Canmru tios
IJopuLudos n. 12, de I!!J22, rcwc abre, pelo Ministerio da J!'azcntlu, o credito de :I!J ::lGG$890, vara pagamento do qttc tí
devido a :rosé Esteves. de Souza Azevetlo Junior, em virtude de
sentença judicim·ia (corn parece1· {avo1'avet da 'Cornrn-issüo dr:
li'inança.1·, n. SiJ, âe 1922) ;

"

·

Votnvão, cm discussão unica, do véto do .Prefeito do Dis'. Lric:Lo J!'ccloral n. 70, de :I!J22, (t resoluGão do Consellw Muoiuipal que torna extensivas ás inspectoras da Escola. Normal
c ús ;;uardiães das escolas. Jl'l'imarias as disposições contidas
llü decreto n. ~. A91, de '102J (cu·rn Jlu,·ccc ,. contmrio da Co·mnâssão de. Constitaü;ão, n. 88, de ·f 922);
Volwc.ão, cm discussão uuica, do véto do Prefeito do Dis·trielo l<'edern.l n. 43, de :l922, á l'eSoluçúo do Conselho Muni()ipal que concede aos sel'ventcs uma dial'ia de 3$ (cu'IIL
parr:cer conlrw·i.o da Oornm;issão de Constit·ttiçú.o, n. 93,
de .f922);

·

VoLac;iio, cm 2' cliscuss:1o, elo projecto do S:enado n. 23,
rio J.!l20, que coneedc ao Sr. i:lonaduJ' H.uy Barbosa,.. sem J!l'O,iuíw do. res[lcctivo snb~ic.lio, como recompensa nacional <l a
J.íLulo ·de ínclomnir.aoilo pe)os seus SüJ'VÍQtJô, um subsídio mensal rdc· 1í :000$, em quanto vivo!' c com rcVüi'SÚO aos herdeiros

qnc r.Jc,signar, mcdirtnl.e as comliç.ürss lJLle estabelece (com. 1letI'Cr:ur tia Cmmn'isslio de Piw.t'ii~'LCS, vj'(crcucrulo 'urn substiluli·ou,

n.. Iiii,

r[c· </922);

.

·

·

.

Volnçúo, mn 3' disc:ussilo t.lo p!"o,inoto elo Seuado n. Oll,
t.le JU2'1, qt1c t'tJtlt·g•aniz<t o monl.epio •los Junccionarios pu!Jiieo.o;, eivis c militares, da 'Unifio (Uommissâo Espcr:ial, 1lll·-

1'ecc1' n. 950, de .J !!22);

Voladin, t)llJ :>" •rliseu.ssúo, ua [JJ'UjJOSição tJa Gamar·u clo.i
IJeputaclos n .. 8, de ·I !l2~, que abre, velo Miuisll:lrio da A·J;riculLui•a, um credito ele 850:000$, pat·a pagamento de premi os

;·

•
~

,..

.

pL;IfJ,,; dee.r·utos u~. 1~ .I~H!7, ele 1!1;18, e 13. !)~6. de
!!JJ!J (com pm·ecur f'a.1•orrmel da Com1nissüo de Pinan(JHs, unmeto 11.1, de .J.?22,. r! r:rnrNtda da 'lnesnw Comm.issiio); ·
Votação,
:!' diSCl'l:loí'io, do pro,ir.ciu do Senado n. 3li,

••,;t;rbele~iril•d

em

de J\J22, que ubrc, .pt!lo IIIinisLerio da CrtJ.CI'ra, um Ct'edi!o na.
imporl.ancia de :l :500.$, jJara pa.gamenl.o ào capitão da 2" linha
JosG ·.roafiuim Franco rle Sú, po.r sm•vi.cos prestados na qualidade de auxil in1• do Depnrtumonto da .2• .Linha (o{fm•ecido
pela Cmmnisstio de Finança.1.no parece·r n. ·10'6, de .J!J22);
Votwcão, cm discussão unicu, do véto do .Prefeito· do Di~
tric!.o Ji'edr.ral n. 50, do t922, ú resolução. do Conselho Municipal cru~ eqn ipara os vent~imonf.os rlc todos os conl.inuos da
I'r0feit.m·a aos •rla sem·ciaria do Gabinete do Jlrct:cif.o (com pa1'eCC7' cont·I'CI.1'io da Com:m'iss!io de Constitnittío, n. ·I 00, rlc HJ22).
Levanta-se 11 sessão tis 15 lloras rl 15 minutos.
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llUJ;No DI~ P,\1\'A, PllESfiJEN'J~"

'
A's UJ ~~ :I/!! IJot'uB abre~~() a ~t1,;são, a Utle cmwr•J•rem
cJ:;
8J•s. A, AzerNlo, Cunha Pedrosa. Hermune!{ildo do l\Io!'lles,
· Mendonttt .Martin~. Alexandrino dr. Alencar, J,opes. Gonoalves,
Justo ChurmOJlot, José Euzcbio, Costa Rodrigues, Antonino
Freirt!, Benjamin Barrogo, Frane.isco Sá, moy de Sotwa, João
Lyra, Mt.lonio Massa, Vcnancic. Noiva, :MaJll'ül Borb:1. Hosa t!
Sjlva, Graecllo Cu1·doso, Rernal'(!inn Monte i rQ, .Tcr.onymn Monteiro. Sampaio Cot·rêa. Irinen :\Inchado, Adolpho Gordo, Al1'redo Ellis; .Tos,\- Mnrtinhn, Olegal'io Pil}.Lo, Carlos Cava!Canti,
Genernso Marqun~, Felippe Schmirn e Vespucio de Abr,;n (31).
. Deixam de compm·ctwr com causa JusLificada. os Srs.
!Abdin;; · Ncvr.~, Si)verio Nery, Lill.ll'Cl Sodr1!, l'ndío dCl .B!•asil,
Godofredo Vianna, J?e!íx Pacheco,· .João 1'/Jorné, ~l.'obia,; Mon-tE·il·o; l:al'lwiro da Cunha, .l!:uzc,bio de' Andt·adc, Araujo Góes,
GonQalo Rol!embei'!l', Siquoim .de .Menezes, Antonio Moniz,
Moniz Sr~tlré, HIIY Bar·bosn, Marcilio do Luccr•da, Nilo Peoanha,
Mode$lo Leal, Miguel de Carvnlho, Paulo. de Frontin. Raul
. Soures. nr~J'll!ll'dO Il!ont.ci!'O, FranciHCO Salle~. Alvaro dn Cnr~
\'aliJo. 'Lu.ir. At.lolplt'n, Hnn.Jo:' Caiado, Lam·Q Muller. Vida! Rumas. Soare;; í.los :3anlo~ e Carlos )3arbosn ...(31), ·
'
]f !ir/a, pnSi.U 0111 diSCI!S~flo. e scni rJi~J'iak•. :lPfl!'f•Vada a
acta da ~es~ão anterior.
. ·. ·: .
O Sr· 1" Secretario dà 00ill.a elo seguii\G.~

•

· EXI?lllDIEN'Jl.m
· 'l'0legt·aJraJHL do iir. ,\IIJ:tr:lr:l! .\rnnrul o rllll.ros, d!J :C:. Paulo,
do teor ·:<Cg'llínlr.: · ·
· '
«PJ'rJsidenl.o ~euado -· Numo,·o~os iukJllectuuc~ jorna, Hsfas, •.:~!.tJt.lun!e~. ••pe,·at•ios, mais eidadi'los· livres, :·eunídos
uesla capi l.al. pro'l.est.n.m coni.J'a pro,iect.o lei imprensa, que l'Cr•rcsouul Yf!!'i:lOilliüsr) f'CLrocc~;;o hiSI.O.l':iu poliL!OU .p~iz ..ProLtJstam, Ol!Ll'OSJm, onerg'JC(Unenlc OI)U(ra :l'aoto CIJSCUSSal), dQ. m:.o.'"'
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tjccto vigcncia e,;tado de sitio, o qtt•J tlon,;tiLnti violencia nominavol. - Amadeu Amaml.- Gçma Rod1'i({ues.- illoacyl' ['i;e,
-A' Commissiío do Just;iça' e Legislação.
O Sr· 3" Secretario (scJ•vi.nrlo de 2") pJ·ocode

{t

leítur.a do

SCf(U inte
PAitECgR

N. 130 -

1\12~

. Tendo a Commissiío de, Justiça

{l

Lc:;islaoão examinado

a . r..ropo~ição da Carnara dos Depu t.ados n. 6·1, de 1922, que

considem dr. utilidade publica a União Caixeta! dos Viajantes
fio Rio Grande do Sul c a Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Limitada Associação Predial ele Santos e vcrificodo que
as mesmas estão em condições identwas ·as que tem merecido
do Congresso os favores honoríficos de. tal Utulo, é ·a Commissão de parecer que a proposicão seja approvadl'.
Sala das Commissões, 8 ele ago~to de 1922. -. Adolpho
Gim/o, Pmsidenlc. -· Eusebio de Andmde, Relator. - Marcilio 'de Lacrn·da. ·- Je1·onyrno :llontei1·o. - hineu Machado.
P!tOPOd1ÇÃO DA c,~MA!l.~

DOS

DEPUTADOS

N. 40,' DE 1922,

A. QUE 'sE

REFERE O PAJ\ECER SUPI\A

· O Congresso Nacional resolve:
· ArL ·1. • São consideradas de utilidade ptl'blica a União
dos Caixeiros Viajantes do Rio Grande do Snl, com sé<le na
. cidade de Santa Maria da Bocca do Monte,· e a Sociedade CotlfJCJ'aLiva ele Rcsponsab.ilidadc Limitada Associação Pr~dial
de Santos, na cidade. do·mesmo nome, no Estado de S. Paulo.,
. Art. 2." llevogam-se as disposiç\ões em contrario.
·· Gamara dos DepnLa'àos, 10 de julho de 19~2. - Arnol(o
Rodrigues de A:evedo, ·Presidente. - José Augusto Bezerra
de :Vcdeiros, 1' Secretario. - Costa Rego, 2• Secretario ..
O S1·· Hermenegildo .de Moraes - Sr. President.<'. pedi n
palavra. para communicar a V. Ex. e ao Senado que a Commissão nomeada por V. Ex. para representar esta Casa do
Congresso no desembarque do illustro Sr. Dr. Wencesla.u
Braz, cx-Jlrcsi.dente da Rcpubl ica, cumpriu o seu honroso
dever.
O Sl'·. Presidelitc - O .::;~nado fica iul!'!rado. · Conlinüa. a.
hora do expediente.
~rem a palavt•a o Sr. Senador A. Azeredo.
O Sr·. A· Azcrcdo ( · ' ·- Sr. Presiclenlt'. venho penitenciar-me dt~ um peccado que commetti, pedindo perdão a minha propria conseiencia pot• 'havot• guardado sil~nc.io durantt:l
a discussão das omendas du Senado que não conseg·uiram o
assnnl.imotlto ela Camam dos Sl's. Derput.ados.
Si Olt l.ivessn irnagoiuado que o t•osultado C!t'a. a· rejeí(\ií.o·
englobada de todas a~· ornendas (JUO o Senado entendeu apre~
sonl.at• au or~:amonto de urg·eucia wbmeLLido ú sua üOnsido( ') Não foi revisto pclu orador.
S.- Vol. VI

29

4!!0

ANNAJilS DO SJilNADO

ração, declaro a V. Ex., Sr. Presidente, e a esta Casa do
Congresso que não teria concorrido de fórma alguJ!!a . para
que o Senado, ainda á ultima hora, procurasse !oduz1.r o seu
pensamento, acccitando não sómcnte as observaçoes fe1tas por
aquella Camara, como, depois, deixando de votar o parecer
da Commissão de Finanças para rejeitar ainda o maior .numero passive! das emendas, que· o Senado havia approvado no
primeiro tlll'J10, quando se discutiu o assumpto nesta Casa ..
E' certo que o Senado enviou tí Gamara dos Deputados
um grande numero de emendas,· centenas dellas, e que aquella
honrada· Casa do Congresso entendeu do acceitat• sómente 60,
devolvendo-nos. tresenias o tantas; mas não é menos certo
que a Commissão de Finanças do Senado, estudando novamonte essas emendas recusadas· pela Gamara, reduziu a menos da metade as que aqui tinham sido approvadas.
No dia da votação, li. ultima hora, por combinação, na qual
entrei, ficou assentado que se redtizisse ainda mais o numero
das emendas que a commissão de Finanças· ·.tinha. julgado eleverem ser man,tidas pc,Jo ~enndo. E n.ssim. da~ trosentas e
. /antas emendas, que nos 1o1•am qevolv1das, manttvemos apenas
65, acceilando; portanto, cm mais do 80 "1", o voto da Camara
com relação ás nossas emendas.
.
.
Si recorrermos tí historia do que se. tem passado entre o
Senado e a outra Casa do' Congresso IJ\1aciooo!. veremos que
grandes injustiças t.eem sido feitas ao Senado Federal, e é
.iustamente por essa razão que agora tomo o precioso tempo
dos meus il!Ustres collegas, fazondo, não um protesto, nem
mesmo o menor vislumbro de crHica ao procedimento dos illustrewmembros da outra Casa do Congresso, mas uma justificação do procedimanto deste ramo do .Poder Legis!rativo.
· Recebemos da Camara um projecto de emergencia, con~
tendo as disposições que tinham sido vetadas pelo Poder E-xecutivo, e não fizemos observação nenhuma, não impugnámos
esse proccdi,mento, acceitando, .como tinham vindo,· todos esses
m'tigos, accrescentando QUtros. em que cuidámos principal·
mente de interesses pessoaes, nos quaes talvez possa ter· sido
exaggerada a .concessão de benefícios..
: Mas a verdade é que -·e ahi está o motivo da reclamação
. que neste momento estou j\azendo c que, acredito, merecerá o
apoio :dos meus illustres ao !legas ....-. esta casa tem procurado
attender om tudo, absolutamente cm tudo, 'ás ·reclamações da
Gamara dos Deputados.
.
. Assim é, Sr. .Prosi•dente, que a Gamara, quando deseja
augmentar, como lhe cumpre, de accôlrdo ·com as attribuic119ill.
que lhe são conferidas, o numero de. séus funccionarlos. os
seus vencimentos·, os gastos ele. material' de que necossita, tem
recorrido ao Senado, {I u!l.imn hora, para que seJam incluídas
no orcament.o tio i\Iinislet·io da Ju~Lioa as verbas ele quo procisa para. não .ficat• dcsfn!cacln, sem os recursos precisos par:.t
oJ'l'e~/.uaJ' os pag·nmentos clov1dos.
"
. Tonho aq~1i diversas· nn!.ns a esta resnoil.o. Quero, porénl,
c:hantnr r1sp,emalmentc n al.lençüo •do Senado 'pnra uma clol!as,
mn que so dnmnnslrn quanto o Sr.nado tem .sido solicito cm
·ai./ on!lcr tis reclamações da Cnmara principalmente no ·CJUO se
relaciOna com a sua Socrel.nria, COJ;l1 o seu pessoal e mat.crial.
Assim 1:, Sr. Prcsidonto, que em HH9, trcs dias antes do
~c cncci'l'lll:. u Congresso; o Presidente dn Camara dos Depu-
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Lados, que .era então o illustre Sr; Dr·. Julio Bueno Brandão,
actual -laader daquella Casa do Congrcs~o. enviou ao. Senado
um p-edido no sentido de ser votado, sem exame. ú u!L1ma hora.
quando se estava díscutin<lo o orç.amento da Justiça, a verba
<!e 425:000$, destinada ao pagamento do augmento de vencimentos concedidos a alguns desses funccionarios. Immediatamente, procurei entender-me com a Commissão de Finanoas.
que promptamente attendeu á justa prctenção, 'incluindo na
rubrica- conveniente a verba citada e. reclamada para o fim
que o ·.Senado já conhece.
.
.
·
Contrastando com esse procedimento, a Camara entendeu
agora. em .sua alta soberania .-e independencia negar cnglobadamente,. Sleu assentimento, á verba, que o Senado votou para
.o augmento· de vencimentos -de dous ou lr% fur..ccionarios da
'sua.-Secreiul'ia, o, tambem,. á vel•IJa- material, sendo que .o Se... nado. liaseado na. verba votada, já havia determinado a impressão de dous livros: - A conferencia feita pelo Sr. Sena:.
dor Lauro 1\fullcr, na Bibliotheca Nacional, no dia 15 de no-. ,;cmbro de 192i, e outro referente _tí vida politica dos Sena-dores doimperio.. ·P'ergunto: a Gamara dos $rs. Deputados an·ctou correctamnn1.e recusando 'o. seu voto a uma . providencia
que é exclusiva do Senado, tanto mais quanto nús temos sem,pre;procurado .satisfazei-a om todas as suas determinações.
quer relativas a a"Ugmcnto do vencimentos, quer ao augmcnto
da sua verba material? (. Pausa.)
.·Não. Sr: -Presidente. Foi. um -aclo que não podemos dei-.
xar passar, sr não com um protesto, ao menos, como uma manifestação do magua .· ·
·
·
Uma providencia solicitada '!)Or este ramo do Poder LegislaLivo: não· póde o não deve ser esquecida· pelo outro. Fal-o
com·-tahl.o mais razão quànto é certo· que ·eu não fui patrono,
·nem, n ACesa; dessas providencias que a: Commissão de Finanças o o Senado, em sua alta sabedoria, entenderam promover .
., ,O Sn.- JosÉ EusE:ato•- De accól'dol com V. Ex; Sempr·e
.ouvindo :V •. Ex .. -· · . , : ·
· _: ·
.' ,:, o'sn, .A. Azlif)EDo ~ Perdão; nest'e ponto, não, senhor.
O -SI\, :J'mní EUZE!l!O - ..Sempr-e r.Je, accôrdo com V. Ex.
,.: ,.O· Sn. A. Azllnlloo- Perdão; V. 'Ex.'devc I'coordar-se
ÔíJ que o anno passado, quando V. Ex. ouviu a Mesa, esta,
por meu inf.crmcclio, lhe disse que esse augmento não devia
ser feito: . .
. ..
·. .
; _,. '"f~~:i.'i~~~~:~u
:... O, Sn. JosE EuSEBIO ...:... E. rejeitámos as ~mendas.
O Sn. A. AzrmEoo - Mas, as-ora, não.
· · · · C> Sn :-' .Tàs1~ EUSEBIO - Re jei tamol-as nâquelle · tampo.
Agora, ouyinclo n V. Ex'" croi'o que V. Ex. a el!ns não so
oppoz. . ..
.
.
. , . ·
.· O SÚ. A. ,úmt~llo,..... .l~crdão: V. F.x. esLtí eq11 ivocado.
· • o. Sn. ;T ol'lt Evzllnro .:..... ' llojoitámol-us do ncoôrdo com
V. JTix. o Ul\llo passa tio.
·'
·
O Sl,t.' A_.' Azrm~J:oo - Mus csto · anno, niío.
O SR ••TOf:IJ.oÍ Euzrmw - Este nnno voltamos a. ouvir a
v·. Ex. c V. Ex. não. se manit'oslou u- ollas infonso.
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O SR. A. AzEREDO - Quando V. :Ex. mosLrou~m'as, disso
creio não estar em erro - .que a Commissão de Finanças
já as linha assignado .,
·
o Sn ..TOSJt EuzEBIO-:- Sim; mas.essas eram as mesmas
r.presenlaclas
pela Commissão de Finanças o anno passado,,
.
'
O Sn. A. AzEREDO - Mas V. Ex., disse, si bem me re~
corda, quo cllas tiv·cram o meu apoio ..
O SR. JosÉ EuzEmo ·- V. Ex. a e!las se não .oppoz. Si
o tivesse feito, eu não teria dado parecer :favoravel., .· · ·
O ~R. A. AzEREoo- Pei·dão: V. ·Ex., quando .procuroume, disse que a proposta era ·feita ;paz:a funccionarios da Secretaria, com exercício na Commissão de Finanças. A Mesa
do Senado, qu.e havia recusado o anno passado, não podia es\ar .ele accõrdo, seis mezcs depois, com essa mesma providencia... ·
'
··
Si cu e a Mesa a· acceitámos, foi 'porque v. Ex.:' ~os intormou .que a Commissão de Finanças inteira. estava . de
nccórdo. Só por este motivo foi que a Mesa não lihes foi con,traria o o Senado as approvou.
..
·
O SH. JosJ~ EuzEmo - V. Ex. não me disse que estavà
cm. desaccôndo.
·
· · • .
· · . · :. ·
o SR. A. AzBREDO .-. 1\>l!is 6 cousa cliffer:ente o' cstaL' em
desaccôrdo com uma providencia ou desobedecer· as ,injunc,-~
1\:Ões do Senado e da Commissão de Finanças. ·Quando Y .. Ex.
mr consultou cu disse que não estava de accõrdo ..
. o: Sn.. '.rosB EuzEmo -· . Si .V. Ex. · me tivesse d~clarllld'o
posit.ivamente que estava em desaccõrdo eu não daria .parecer
l'avoruvcl, tanto mais quando .a emenda não é assignada pol'
mim o sim por outros membros da Commissão; ·.
· '
O Sr\. A. AzEREDO -. 1\fas, senhores, está· o honrado
Senador de accôrdo commigo. Quando S. Ex. solicitou·a opihiõo da Mesa sobre essas emendas ellas já .estavam assignadas
pela Commissão de Finan~.as. 'Deveria a Mesa contrariar uma
ueliltcração da Commissão de Finanças? Por que razão?· ..
O Sa. JOSÉ EuzEBIO - Sempre ·procuvei . estar· de a()cô])do
com :v. Ex.
'
· · O SR . A: .:~zEREDó - Agradeço muito a gentileza de
V. Ex.; mas a verdade é que quando V. Ex. me fez essa con~ulla a emenda ,iá estava assignada pela, Commissão de Fin~n~as.
.
·
·... ·
E foi por isso mesmo, que votei de acéórdo com o. Senado
1 o estou defendendo.
·
·
Que mais quer V. Ex. que eu faça?
·
O SR. JoSÉ EuzEmo - Como V. Ex;. deixou transparecer
que tinha rel\usado sua approva~.lio ás emendas,· dizendo qul!l
nfio tinha sido ouvido, eu quiz significar quo só daria um pa~
recer fuvoravel do accôrdo com V. Ex.
·
o SR. A. AZilRilDO- Gentileza de v. Ex., repito. Mas, o
nobre Senador naturalmente niio levará a mal que eu não tllnha contrariado toda a Com missão de Finanças, o que se daria se mantivesse minha attitude anterior.
.
·
·

~

.

'

'

'
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. ,0 Sfi, JosÉ.EVZEBIO.- .Mas quero·deixar aSSib'll!llado qut,.,
a V. Ex. essas emendas, ol!as nao tinham:
mmha as·Signatura. ·
·
. ·.
.
·
r
0 SR. AI,JlXANDRINO DE ALENCAR - ·' V. Ex, não as asaiSUOU, mas as acceitou.
.
O SR~ A. AzER.EDo - Como o ·Sena-do inteiro; e é por isso
mesmo que, ocupanao a Lt•il:Júna, wnho d.ze1· que o· Senado,
pJ•oc·aCiendo como proceaeu, aglU no uso e gooo de suas attri.l:luiçõe~ . .Podia e póile, nos termos. do arL. 1:.8; paragra.pho unico
da .Constituicão, :elevar os vencimentos 'de seus 1'unccionarios,
ass1m como augmentar a sua verba .material.
· ·
.Do voto da. Camara decorro, Sr. Presidente, uma outra
circumstancia. Tendo sido vétada a l.ei da Despeza, que conSlgnava,o aug-mento da verba material, o .Sr. Presidente .da
Republica rlet.erminou .que os pagamentos relativos a essa
verha fossem effeotuados nos. termos do oroamento vetado.
Assim é que, nsLando consignada na verba. <Secretaria do 'Senado - .M11tcrial» a quantia de 2G :000$ para impressões, de
accôrclo com. a. dispç.sioão re!)1imental da Secretaria desta Oasa,
já o Sr. Director da Secretaria recebeu seis duodecimos da
importancia. votada, com ·autorização do Sr. Presidente df
Repu:blica,. que, nesta :Parte,. não vétou a lei da' Despeza pa~
I) exer.cicío de 1•922; · ·· . ·
·
. ·
· Pergunto, Sr. President.e. qual vae ser a .situa•<ãO, um•
\'r.z rc;,ieit.arla pela Camam dos Deputados a emenda referent11
:i Yerba «Malel'ial da Secrelarin do •Senado»?
.
O Sr:; Jo,\o 'I.YrtA ·- Esta emenda vinlm a panas lega.Úzar
nm neto rlo Poder .E.xec-u ti vo.
O·Sn. A.· AzEREDo - ·PerfeitnmenLe. Essa emenda já não
era. do Senado, · rra antes g·overnamcntal. Entretanto, a Camara; dos Srs. Doputados, •não querendo attender, nem siquer
examinar o voto do Senado, resolveu rejeitar, en.globadamente,
não. uma, mns todas, principalmente as que interessavam directamente a t!conomia· interna desta Casa 'elo Congress'O, tanto
na parte rnatt>rial como na parte do passoal.
Eram estas, Sr, Presidnnl.c, ·as observacões que desejav\
fnr.er, para deixm· bAm patcnto .que, si porvcntQra eu· soubess'
qno o J•esultado seria esl.e, leria tambem sustentado a emendll!
J·elativa <l ·MagistratUra Federal, e, conforme disso no honrado
relator. nãn mr. tnria rescrvncto para di~cntir a propoRioão
cnvinda n11. Sr-naüo pela Olltra Gamara.
·
· 'O mnn ~ilcncio, Sr. Prosülente, Otl Lra cousa· nü.o reprcSI:'nt,oú sinuo n d1\~Pjo do tudo conciliar, de modo a que o Par-.
lnnicnlo .•~ ri· Governo pudossc.m resolver n .caso de commum
nccôrdo.
. ··
.
.
.
· Nún 'tenrln sido as.sim, porém, profercria t.cr votado, como
fez 1) meu illúslrn amigo, Senador .pelo Disl.ricl.o Fcdcl'al, deixando· tí :cnrnul'a dos· DOJ)ULados !.orla a l'r>sponsnhilidado do
se11· yolo ·sobt>r' us emenda~ que o Senado apr·csr.n Lou ao \)!'O·
.iect.o <laquolla Caca do Cong'l'Csso. 3$ q~t<W:~ não l}leT't>Cer·am <1
seu assentimento, nem meRmo .om rclnf;ao as qur 111Lrrossavnm
rl i J'ocl uin~nl.e :í Sccrctm•ia .elo Senado.
.
A Cnmtii'U, ·Sr·. Pre~irlrnl•\ cnmpr·iu o HCu dcvrr·. Tnmb<'nr,
111'>;> eumpl·imo' o JliiRSO. l~ si niin ctunpr·imns complrl.nrncnl.tl
foi r>•WC!ll<' iii innc,yieR ·polil.icu;; <'. int.nri.'Hsns Sll[H'l'!Ot':~s ~up~
ptanlnr·nm "v"lo do Srmudn. Ar;·mws dr!nll·o do~ Imutes d:1~
q~ando. m.~slre1
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altribuicões que nos são conferidas. A Gamara, porém, nlio
quiz rcspeil.nJ' ou at.t,onder o voto do Senado. Que fique a responsabilidade a quem elia couber. Era o que Unha a dizer.
(Mu ifn bem;

m.nito

bem..)

·. .

.

O Sr· Alfredo Ellis - Peço a palavra.
o Sr: Presidente -· Tem n palavra o St'. Rcnnctor A1frctlo

Ellis.

OSr· Alfredo Ellis (') - Sr. Presicl!.>ntc, o hfJnrado Viceprosiclcnlo do Senado, l11ou nobre amigJO, acaba de fazer dec!arações taes que mo obrigam a vir, como Presidente da Commlssiio de Financas, a esta tribuna ·núo, Sr. Presidente, para fazer
um protesto, nem para defender a posição .que oooupo; mal e
indevidamente (mio apoiados oeraeN), como presidente da
Commissão do Finanças, mas para ((Ue conste dos Annaes a
parto que tive na organização, na dofosa e votação das emendas, devolvidas pela outra Ca~a .e aqui acceilM,. em nu moro
de 54.

.,

Sr, JlJ•esidento, jamais, occupci a tribuna. desta Casa com
maior scntimen/,o de responsabilidade c maior peso na consoiencin, attenla a minha situação elo velho republicano, um
dos .raros evangelistas do .regímen, que ainda, por um ncaJo,
palmilha as estJ•adas desta Yida, e que devia já ter entregue
aos mais mor;os, aos mais competentes, a posioão que occupn.
(Não apoiados).

.

..

.

Sentimento de responsabilidade, porque a minha principal preoccupução hoje, como sémpre, 6 a do respeito, .não só
ú Conslituicão· da Republica, Mmo ao seu prestigio e á harmonia dos poderes. Sem essa harmonia, sem o concurso do
todos, som a collaboração ele cada uma das . .instituições quo
manteem a Republica, que fazem e devem fazer tudo para o
bem geral, nua é ppssivel que o rogimcn entre em franca prosperidade.
. .
. ·.
,
. ·
. . .
. Quero, com n·s palavras, que. vou proferir, di:z;er que,. si
fosse consullada a minha conscicnoia, preferia soffrer a cxnulornoiío .que soffri, mantendo-me silencioso, para que .não
tiv,csse necessidade de est,ranhar o procedimento de. collcg·as
que nüo Livn.ram para com o ..Presidente da .Commissão de Fínancas a gentileza de commünicar a alLeraÇíio que ficára estabelecida no seio da mesma Commissito, a favor dos dous
terços · para as 54 emendas defendidas pelos illustres relato~·
rcs da referida Commissão.
·
.
·
E' evidente, Sr. Presidente, ·que o ·senado acaba de soffrer um golpe tremendo. Ellc não teria valor si, porventura,
nós, os Senadores, tivessemos sido as suas v~ctimns .. Mas, não
foi propriamente o Senado, não foi ·ó . Vioe~Presidcnte desta
Casa, c, menos ainda, n PresiclcnLo da .Commissão ele Finanças; nun :foram clloH somente. n•, att.irigidos por esse golpe
tJ·crnondo que a. Camaru acaba de desfechar: foi a Republica,
na sua cstl'uctu m; na sua organizacão, quando distribuiu aos
varios poderes as devidris competencias. · ·
Qunl é a missão elo. Senado neste regímen? (Pausa). ·
· Si .cu nuo estou em erro, tendo votado a Constituícão da
Repub!Jca c suppondo quo ella aindn não soffreu qualquer alf,erncüo, Julgo qnc no Senado oompct.c a attríbuiçilo de revM
( *)

'

Este discurso: não ioi lido pelq .orador.
·'

,,
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o que se vota na ouf.ra Casa do Congresso, Gamara revisora
que é.
.
·
.
". · . ·
Como acabou de frizar o meu ·nobre e illustre ·amigo, Senad~r por Matto Grosso. c :Vice-Presid~nte. desta Casa, 'tem
havido um escrupuloso anceJo, um deSOJO srnoero do Senado
para com a Camara dos Deputados ...
O Sn. BBN.TAMIN IBARnoso-Apoiado.
O SR. ALFREDO Er.us- ... mantendo, como tem manti.clo, sem nenhuma vacillnção, antes com muita firmeza, o prestigio da outra casa.
.·
·
Não era justo. portanto, que a Gamara tivesse para com
o Senado o procedimento •que. aoab.a de ter,, votanr;lo engloba-:
damente as emendas que havw,m sido mantidas por dous t.er.:. .
ços dos membros desta Casa.
·
O •SR. BBN.TAMIN !BARRoso - Felizmente, assim procedeu
com o protesto de alguns Deputados.
·
O Sn. A.. AzEMDO -· Aqui fizemos· o contrario da Gamara: voLtímós englobadamentc ·as emendas que não dovíam.
~er mantidas. ·
·
O SR. IR1NEU !llo\CHADO - Entretanto, partiu daqui o pri•eede'nte.
.
.
·
.
·o SR. ALFREDO Etus - Faoo este historioo para .que
elle conste dos nossos .Annaes. . .
· ·
· . .() SR. IRINEU MACHADo - Vamos ver o que haverá com
relação á lei da imprensa.
·
·
/
:0 SR. ALFREDo Er.trs - ... não como um protesto; mas
apenas como uma. luz .tenuc c fragil, como uma centelha. da
minha couscíencia de 'Velho repubhcano, que veíu á tribuna,
não só para corroborar· a exposioão feita pelo nobre Senador
por Matto Grosso, mas tambem para d~olarar que não tevo,,
absolutamento parte alguma nesse denommado accOrdo.
Na ·Commissão de. Fínan.ç,as. nos altimos dias, quandO· nós
racebemos as emenda~ T'Cjcitada~ pela outra Casa dD CDngresso, os .relatores tiveram ampla liberdade. de manterem as
que elles, ostudand'o os casos de novo, entendessem que devia
o Senado manler por dous terços de votação. A declaração
que então fiz o que agora l'epilo, diante elo t,eslemunho não
só do Senado, mas elos )JJ'Oprio;; membros· cl.a Commissão, foi
a de que mo Ctlm[lria apenas, e•.. mo Presirlonl.o da. Commissão, dar-lhes todo o meu presl;igio, dar-l·bcs .todo o meu valor,
que é ínsignHicante e nu Jlo (não apoiados) perante o Senado.
Quer dizer, portanto, que os membros da Commissão de
FínntJoCIIlS osl.ndat·urn novamente a.~ rnwnrln~ rejeitadas pela
oul.ra ·Ca;;a n rlo Iodas as q11w" í'enadn pl'imil.ivamcnte havia
vnlacln apenas rc:;nlYel·arn manr.or ti.'l. ·
Cn!l1parrcrnrln, [ln1',~111!, ú ·~e~s;i" dr: sP:<.:/n--tf'cit·n. verifiquei a oxislr!Jlcin dr urn nccMrln I'Piln Pnlrn ns vat'ios l'Clal.ores o clo11s illustt·os nwmhJ•os dn Sonndo: o 181·. Vicc-Presidenl·e d11 Cnmmissiío, o nobre Senadnr pelo ·Ceartí, c o meu
nobre amigo, Senador por S. Paulo, e11jn nome peço licença
para. declinar, o Sr. Alvaro ele Carvalho.
fl SR. Frtll\;!:J scn S,\ - Jl'n1;n a pal:wrn.
O Sn,, ALF'RllDo Er.r.rs - Alheio complct.amcntc a esse ar. ..
cDrdo,. limitei-me n votar, conforme a combina,ciío que estava
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de \Ré. Entendendo que o accôrdo obri·ga a dev.ere& recíprocos o
que, nalurnlmonLe, os rolaf.orcs elos OI'Qamentos na Commissiio
de J!'inanons f.inlmm abe!'f.o mão ele alguma.s das em·~nda.'l para
evita.J' .que as mais imporfanLr.~ se ;pnrdcssem, não podia deixar de snppor qm•, em virt.ude .r.!c•sse cnlcnclime!lLo, i'icas·se.m
resguardadas ·c s·nlvas algumas das emendas qtw mais rlireclamento M ligassem ao~ .jnf.ercsscs dn Nação. Como não fui
procurado nem ouvido por nenhum rlo& membros claqu-ella
Commissão, que resolveram eXJponLan.ea c lívremcnt.c ...
0 SR. IRINEU M,\CJIADO - Nem eu Lão pouco.
O SR. :ALF!moo ELLIS - .... límite.i-me, .nesLa cadeira, a
yotar de accô'l'do com n accôrdo, (riso), não :fazcn(]o questão,
como neste momento não faç:o, de melindre pessoal ou do
cargo que occupo, porque ·no dia cJYl que. eu nilo pudesse sup. portar o meu malindr.e, a minha susccptibili<ladc. eu ·não seria mais Presidente da Commis-são de Finanças. Desde qne, á
minha revelia, Lendo dado todo o meu apoio c o pequeno
prestigio lle que dis•ponlw,. (u.lio apoiado.~), par:> :;u,;tL·nlm: aR
'emendas eomprehendidas rio aecôrclo d:~ ,Commissílo de .Finanças, penso que, .no ·caso, nenhuma. respon.,abi licln.rle me
cabe. O que foi feito. :foi· á minha J'evelia, r.epito.
..
Sr. Presidente, se eu ;;uppuzcsse que o inl.uif.o desse accórdo visava deslocar-me . para nm plano inferior, claro é
que eu não estaria. mais •/'aliando como Presi.dentr. r.lessa CommiARíio, dando Jogm• - RI' ambicionado - a CJt1em melhor rln
que eu purJr.;;sr desem:p"ilhar o hfllwoso mnndal.n. de meus'
collegag.
·~·iío pair·am, por1ílll. no meu espirito preoccupações de
ordem in1'erior. c V,· J<Jx. bem 'J16de comprnhender isto. poJ·quc .occupou uquella posi.ç.ão ·c sabr ~tmnto e\.la é difficil f!CI
JWennehnr· qmws o;; o~pinhn~ q11r ~r rncnnl.rnm no roxerci·Cill,
.cheio de J'I.'SJ}Onsa.lJilirlarJe,.;, dn.qr.wlln ·cargo,
·
, Eni.J•cf.n·nl.o, S1·. Pl'r.sir.lenl.l\ Cll suppuz que essa rapitis cf.'múmt'lo que ns meus cólleg-a;; nw impunham era jLJsLa.mentc
para ;;alvar alguma. ennsa. '
·
.·
A' rrvrlia rln .Prrsidcnlr rla Commissão do Finanr.as apPJ'OYaram n :l:cc,.Jrclo; rlrssc acr.CmJo parecia i·cRnlfar ·i .~ai
vacilo elA NYlPnclas. ·clfl 1i~cdidas .que angmenta!'iam o p:resl.ig%
ela outra Cnsn. o prestigio do .Senado c Jln,eilidade '})ara o Exer.ul.ivn na alta adm in ist.raçiio. l\fn~. .Sr. Presidont.r, agora,
depois dn acto da Camara dos :Srs. D~pul.ados...que. cnm n
espada dr HeJ•odr.s cortou rle uma só ver. a.s cab0(.',aH ele L(l(las
essas ínnocent.rs rmr.nrla~. writ'ico que n mrn ~ucri'l'íeio ·nüo
proclnzil1 o~ rfl'ooil.os tlcsojaclo8, que a;:i· esperanças dos S1·s.
relat.orrs fali iram: nmn lllnn sr'> elas r.nl'e'ndas approvadns·pclo
Seiwdo pi' los rlou;:_ I~Jl'~-os. ermscgn iu· o assent.imcnl.o do CIÚtro
ramo rio Poclrl' Legislativo!
·o Sn. A.. AzllllllÍli\ - Não h()nve uma si) q111i mcrcccs~e
11 sua approvaçüo.
O Sn. IRINEU .i\I;-\CH:~Dn - Ainda. mais lt·atando-se <lr.
emendas relativa~ :í ~ocrelaria do Scnar.Jó. ao seu rnal.rrial,
:w seu pP.~snal. !\em ao· mrnns se \cvanl.m.l n prrliminm· rlc

enn;;nllm·-;;1' n Srnarlo.
·
. O Sn. Al.fi'Rimo Er.l.lR - .l'o1;n ao -noh1'r' ,s~narlnl' n nh~Njll ín
1t: niio rnlrnJ· nrsse tel'!'nno ..Eu apPHa~ ·wnlu' l'au•1· o ltisln.l'JCO rio qun nqui se pnssou, ~p·rr.sLundo, 111Ssim, o meu (\epoi.-

SESSi\0 EM

9

DE AGOSTO DE

1922

457

mento, para que não se supponiha que o Presidente da Commissão do Finanças concorreu para essa dolorosa situar-ão
em que o Senado foi completamente annuludo.
•
. 81·. Presidente, se os mous mustres collegas de Commissão fizeram um nccôrdo •á minha r·ovelia, sem me communicar,
sem me ·P·edír conselhos, sem ng al.tenoões, que, afinal de con ..
tns, l;'ll nno podia. deixar.. . .
.
O Sn. JJUNF.I r MA11TIADo -. 1Dr merccrl'. (AJ)()iado.: rnuito
bem.)

·
. o SR. AJ.FnEDo Er.r,Js -

. . . como disse o nobre .Senador,
de . merecei-as, mais do .que eu, Sr. Presidente, :fõram elles
afl'ectados, ·porque um accõrclo, como Já disse, dci.(lrmina reciprocidade de deveres, o os qun fizeram um accôrdo nesta
Casa tambem devem senl.ir-sc melindrados, porque nada salvaram, njjm ao mmws, como aquel1es trcs reis mag·os do
oul.r'orn, quo se pr·ostraram :tnl.u o ber~o do cln·istianismo,
vi eram trazer ao Senado 'o ouro, o. incenso c a mynha. Ao
contrario, l!'ouxerarn as mfLOs limpas, vasias completamente,
rpara dizer, cnmo o nwnsag-r.dl'n de :Job, no caso biJlJi;~o. que 110
tufão f!Uil •per•passou na nul.ra Cn~a. do Con~rcs~o. não se salvo.u ninguem! Ainda. no caso bíblico, salvou-~c um var·a
c.ontar· a historia, 11esLe ••• nem nnl s6! (Riso.)
Os meu~ illusl!'t~s colli!gas da Commissão drvem l'eal~
menle senLit·-se rrm:;oados t•cnn n ·~t/;osr· r1t1 outra Casa, porlltJUnl.o l'CJlUdiammnlguns do Rcus !'ii Itos, conservando os 1nais
rl ilecl.os. ns mnis queridos, suppondo, na.tut·almenle, que c~ses
não mcrQciam a mesma pena dos considf'rntlos hasi.:mJns.
Hoje, oporém. dfwem l.r.r· vcr•il'icarlo que, l:í, não houve ·sel.ecção nem ppefcJ•encias: fizm·nm o que Bonapurf.r fez cm
.Taf!'a com os 3. 0'00 !.urros l}llf! llJnviam deposto ns ar·mas c
entregues •:i ::rcncrosirlarll' rlo wncrrlOI' - foram torlM passados
r r las armas.
Nenhuma rmonrla s~ salvou. St'. Pl'csiclcnlo, n a rcsponsnl.lilirJadfJ não 'é minJiln. Não 1: .nm ·protesto que vim fazer·.
i•cpil.o. Quando muilo, desejo que fique. r~om a oJ•nçãn l]Uf!
f!SI.nu 1H'Oili.l11Cianrlo, compo~ln um prqurno eapilnln. íiM mr.nnr·Ps, .do I iv1·n dn .J u v1mal.
'l'enlto rlil.o. ·(M'IIito bem: muito úcm.)
O Sr. Presidente- Trm. a pnlnvm o Sr ..Fr·anci,co S:í.
O. Sr· Francisco. Sá -·.Sr. Prr~irlentc, não me rabo n mim
apreciar n proccrlimrnln qur. l.nnlla Lirln a Cnmara· dos i])cpulados no rxel'eicio dr sua mis~ão cong!ij.ucional. pml'evindo li
ull i ma •palavm ,quo lho caliia na elahm·arilO rlos nJ'(;nmenl.o~.
/lrconlliWO c aeatn n auloridadc que t•rinvir!icou a !ibrl'rlarlr. rle ae[~ãn c a aul.onomia dn ,Senado, o sou cn\incnte VicePrr.sirlcnl.f~ a qurm cm•t•r o clovcr do :presorvnl-a. (r1poiado.~.)
Rconhef'o t.nm!Jrm n clirrilo n o dever do honrado Senarim>, PresiriÔnl c ria ·commissfio r! I' Finanças. r•rclamimdo o
.J'I'Spoiln tlrvi1ln :'1~ drlihrrarõPs I' :ís inicialivas rlrsse orgún
rlo Srnnilo.
.
·
· ·
·
Se alguma inl rrvr.noiío eu t.ivr no raso. conforme as l'Cfm·nncias qur acabam rlo srr fPil.ns. ()ssn int.flrvençiio nfin 1'ni
sinüo nm o11rrlirnein n Ol'rlr-m QUI\ aqui rr.cr.hi rlo amigos,
nwsmn dns I"Jlll' !Pnill mais nul.nridarlr rlo qnn ru nrsla Casa.
l~sRa i n!Nvenciío f'XCI'cida •:i ull.ima lHwa; nfío J'oi
11m li
inl.rJ'\'On~:iin llirrctm·n. pot'fllW nfio ·tonho n prc;;ump(;Üo
rln
cxrJ'N'l' nr.n'lli\rmn nc'1.::io \"lieig·rnl (' 80h1•r. rlelibrral;<il'i< do Con-
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gresso Nacional, no qual lu1 homens do mais alla autoridade
(não apoiados), sobre os quacs niío me caberia júmais a mim
J1retcndcr oxercm· qurtlquer in1'Juencia ele conduc(;üo.
.
O .Srr. A. AzEIIF..DO - Não apoiado. V. Ex. tem todo o direito ~1c!ns suas qualidades c virtudes.
0 Sn. FMNCTSCO SA - A' ultima hora Lovo do SOl' ]Jl'llticudn essa mii~lia intcrvencão, ú ultima l10ra, quando apenas
tivo o tempo noccssario •para conversar ·com alguns collegas,
não todos. naq.uelle momento relatores dos •P!ll'cceres da Commissão. do Finanças c ncllcs Lodos encontrei a maior 'bôa vonl.ac!C. Todos, sern cxccpr;üo, deram p1·ovas, no que JoJ'am ~e~
cunclados pelo Senado (apoiados), do que nbecleciam a intuitos palriolicos (11111ila bmn), dos <CJuacs, nilo .creio .CbUC lho cai1m ar'!'IJJ)cnrlcl'-~e uo curllpl'irncnf,o do dovor. (MuUo /Jern.l ..
DBrnos pr·ova~ ne.,;,;a di>;posic.ão de agir de inleiW\ harmonia cnrn. a oull'n Casa do Congre,;so .c as necessidades que co- .
nheeiamos da aclrninistr·ação publica.
·
.
·
Cumprimos um dever. Pót'tanlo, não nos cabe Ler disso
nenhum pcr.ar, qnalqucJ' que Lcn'lla sido o procedimento da
Camam.
.
Si accôrdn houve ao qoual a Gamara estivesse obrigada cu
não o con heoo.
·
ü Sa. JosÉ EusEmo- Eu lambem não. o conhece.
. .Q Ra. r~:a.\NC!SCO S:\ - Niío sei do nenhum compromisso
que a Cumn.ra possa t.or assumido. A Camara agiu como entendeu. Descja!'ia que tivesse agido com maior gentileza para
com o Senado . .}fas eu respeito as suas dclibemoões, como respeito as do Senado e como enlendo '.que devem ser' respeitadas,
mesmo .quando dellus possa qualquer dos ramos do poder publico divergh:, porque divcrgcncia nunca é falta do acatamento e L·cspciLo, nem ausencia de cor•dialidade.
O SH. AI.Pf\EJJO :ELus -·Apoiado. Nem ou me rqueixei da
divcrgencia, por isso que votei justamente de accDrdo com as
resoluções tornadas.
o
O Si\ o FrtANfasco SA - Apenas, cm ·virtude das aIlusões .
feitas (t minlla obscur·a pessoa (nlio apo'iarlo) procur'ci. ...
rO Sn. Ar.m1mo ELT.IS - .J'{o oroamcnlo que rolaléi tomei
om considoraçiío as emendas roJeitadus na outra Casa, sem.
nrbsolut.amontc, protestar.
O Sn. FnAxc:sco SA - ... Jltn·ticipar rle. todos .os melindres. que os meus collogas podessem. senLir ·no mo.menLo em
que entendessem que a susceptibilidade ·do Senado Linha sido
magoada. ·
·
. .. :
·
Mas a prcnocupaoão principal ·quo dominou o meu ospirito, desde o primeiro mumo11to cm que. so t.r·atou do olahm'ar,
o OL'r;Ernento, l'oi quo o maior dos rnal,es seria rc}urdar osf.n
votaçao.
'
O Sn. Ar.PnBuo Eu.ts - Nüo nos cabo, absolutamente,
queixarmo-nos ·disso.
O Su ..ToM: Emmmo - De acoôl'do.
'
"
.
rQ Srr. rFH.\Nmsco S..\ - E~1 entendi mesmo, 1ogo que foi
oomoocaclu a tiessüo oxl.raonlinarin, .que, c):n vez do so fnze~ um

li
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novo. oronmcnl.o, scmclhanl.c ao ordinnrio; deveríamos 'f.cr ini-.
cindo uma lei de nccôrdo com as. clrcumstancin~. ,,que poderia
ser consignada apenas cm um ou clous artigos, c .Propuz mesmo l\queiii)S que tinham nutor·iclado par'a fazer valer alvitres
nossa occasiiln, ,fJtW· se adoptasse um projecto de lei, quo .substituísse a este, mandando pôr cm cxocuçüo todas as tabcllas
do orcariwhto vétado, excluídas as disposi~\ões addicionncs. E,
como nas l,abellas do orçamento véJ,ado l1avía· excessos de despczas, que influíam no de{icit, 0 que :foi a. rar.~o principal ela
~;êto do Sr. Presidente da ·Repubhca, propuz amda que essas
t.abellas, mc~mo ~uando !.rafasse ria creacão do Jogares ou da
reforma de quach'os, ilão fossem postas crn cxccuçfio senão depois de rcS"Lllamrntndos os respectivos scrvic.os, 1)ara que o
g-overno ficaria nul.orizado. Outro nlvil.rr nímia SUf'geri: que
SO ll1311dilS~C sirnpJcsrncnJ.e j)l'OI'Og'ar a lei dO dcspcza do UllllO
antcr'ior. Finalmenl.o. l.ambem um out.ro poderia ser adophido,
mandando-se simploomcntc approvnr o dcC!'()lo do Sr. Prcsídr,nt.e da Republica que tem rnguladn o modo do proceder· do
govórno nrssc exerci cio.
··
· Esses alvitres..porém, não foram acccitos por nque!los
que, com muito ;mais sa!Jcdoria o cf)m .muito mais autoridade
do quo cu, poderiam adoptai-o.
·
I
,
.
0 :Sn. ALFREDO ELLIS - Pcrmittà-me V. Ex. que diga
que não houve recusa n esses alvürcs por parle da Commis.,.
síio · de Finanças.
O Sn. •FIÜNCJsco S.\ - Não houve recusa, porque não ·
houvo proposta .
.O Sn •. ALFREDo ELLrs - Nas discussÕes que entabolt\mos,
llUnca se propoz qualquer desses alvitres.
· O Sn. FrtANcrsco ,SÁ -· E cu não o fiz porque, quando se ·
abr.iu a sessão, me achava aust>ntc. No que manifestei os
meus propnsitos perante ú Commissão de •Finanças e no que
tive o pezar de encontrar os seus disscntimentos, foi quando,
acroditando que, para andarmos mais' rapidamente, deviamos
nccoitar · n ·projecto da Camnra dos Deputados, reunidos .em
um ·cnrpo s6 tQdas as' lois de· despcr.a, vi recusada a minha
proposta: .. Eu sabia que o Regimento do Senado v~daria ·tal
procedimento. Más eu .entendia· !'ambom que· não se podia
applicnr a uma situação anomaln, a uma situação que nunca
fõra •pre'i•isLa, .·como nquella om que nos encontrnvamos de
nm. exercício sem •leis do despc?.a ·sanccíonadns, disposições ·
que tinham sido prevista~ apenas para regular situações norma~
··
Sr. Prcsidcnlc, 'foi esta a minha unica preoocup'acãÕ o
:foi esse o cspirHo que rlnnünou f) Senado, .de transigoncia e
de harmonin.
·
O Sn. A1.rmmoo Er,w:~ -·- A Commissão do Finanoas .ne~
nhuma culpa tem no caso.
O ·Sn. l<'rt.~Nmsco <SÁ - l"oi [JI'incipulmento o desejo dn
impedir quo so J•ct.ívcsso por mais alguns dias a lei que irá
vigorar por pouco mais de um trimr.st.ro, .quo mo obrigou n
manifostnr-me.
1Sonhores, n1ío enconLro mal maior cm uma situação 'o.omo
esta ..
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O paiz estâ se habit.unndo a viver sem leis, a ver a admi~
nistraoão publica fazer as despczas e .manter os serviços publicas sem uma lei que regule a sua acção. Esta. situação é
que cu acrcclilava sempre que deveria ser maãificacla, o mais
rapidamenLo possível, pr.to Congresso Nacional. .
Só para ·este fim se dirlgiram os. meus esforcos. Se fo1'am um pouco além, se fora·m uma ousadia, ess.a ousadia _foi
cm obediencin a meus amigos e aos meus collegas c deli~
peço perdão ao Senado .. · .
·
Era O que eu tinha a d~zer. (Jlfttito .bem; muito liem. O.

oraclor é cum.11rimentado.)

·

·

ORD!nM DO DIA

O Sr· Ptesidente - Não havendo numero parn. as· 1•otnções·
congliu,nl.cs da ordem do clla, levanto a sessiio.
.
Designo para ordem do dia dn. seguinte:
Vol.açfto, em discussão uni~a .do ?.>&t:, do Pt•efeHo do D!RI.l'iclo .Federal, n. '27, {]c 192?, a resolll()ttO do Consellw Mum.dpal que lorna extensivo ás professoras c adjuntas <do Instituto Orsina ela Fonseca, o· favor .constante. 'do decreto numm:o
2. Mil. de 19211 (com pa1'ecr:1• tiOiltrco•ilJ da ComThissão. de Ç,:nst·iu.içtlo, ·n . .9fl, fie 4922) .:
· ·
·
·Votação, em 3' discussão, ela. proposição ela Camara elos
De'[Júlados n. 12, <le :1922, que abre. pelo Ministerio. da .Fa~
lWnda, o l!reclitu de 'l'\ll:t•üü$8[)0, para pagamento· do que.,·, devi(lo a .Jos1~ 'l~sLeves de Souza .Azevedo Junior, · em • yirtudo dA
senl.enç.a ,imlieiaria (com. 1lll1'1'l'el' j'mJO'I'O'IJ<'/. da co:rnmi.çsúo r/e.

fi'i'!l!t'll(•{ls,

71.

s:J.

ele 1.922) .:

.

' .

.

YotaQ~J. cm discussão unica ·dn 1!15/o ·do Pre,J'oi!o do' Di~LJ·ir~lo .Fnrlr.ral. n. 27, dll 1922,::1 r·esolur;li.o do Conselho Municipal QU() i.m'JHL cxLensivas :í.~ inspectoras da Escola. Normal e
ás gual'dili.es ela~. escolas primarias as ilisposicões contidas nn
rlecr•eto 11. 2.~91, ele 1921 (com pal'!?r.er cont1'flr•io da Comm.is.,.

. Ríir' .ri:e Constituição, u. 88, dr! 1.922);

•

, Vol.n.ç.iio, r•m di~cnssiio uniea <Jo .1!6'lf> do Prej'eilo do Di-.
~l.r•ielo Ji'Niera.J, n. ·13, do. J!122, ü resolti()ilo do Gonsel'11o Munieipal qlin cuncr!de aos ~nPvrni.P~ nma diaeia de 3$ (cou~ jja!'C-'
cm• rMttrm•in da Cmurnisstw de

Crmstitni~ão,

n .. 9.1, de 1.922); · ·

· Vol.uc:üo. mn 2" discussão, do projecto do. Senado ·.n. 23,
·de I 920, que concede .ao Sr. ~cnaclor Ruy Barbosa. sem pre., ·
juizo do respectivo subsidio. como. rrcompr.nsa nacional o a·
titu·Wo de inflemnizaçãn poln~ seus srrvi~os., um subsidio men.
snl. ·de 5 :000~. emquanlo viver' r com !'o versão nos hANleiros .
CJUC desig·nur, mediante aR condições que ési.abelecr (cO'In 2Ja''ccm• da Comm:issão dr! P1:?lfr:nça,ç, of{wrncMJ.do mn sub.llitntiJ.JD
n. 11.9. dq 1922);
.
'
Vot.acão, rm 3' discnssão. do pro,irclo elo Senado n. 60,
clr. t!l'Z'l, que reorganiza o montr.pio dos funccionarios i)Ublieos. civis r militares. cln Uniãn (r.om1wi.~sa{J Especial. 1Jilrecm·

n...91;0,

de o/.922):

Votação, rm 3' discussão, da [H'Oposia.ilo da ·Camm•n. elos
Dopulaclos, n. 8, de '1022. qur ab,•r, pelo M.inisl.erin da Agril!'ull:urn; um rreclil.o de 850 :OO(H!\. ]\IÚ'a png·amr.nl.o dr prr.mio~
nslabolorido~ prlos clrcPrlos ns. 12.8\)i, c],) HIIR. e'I;J.!l;JG, do
•I!JHl, · (cmn Jllll'r!CI!1' {a:oo1'a?.'t!l dn. Comwis.wio tlu Pinrllll,'lls. au'sllCI'O 6ií, de

·/ll22,

I! CIHC?li/a

da mesma Cmm(;/ss,io \:

\

Vo~ação; c)m 2" diseussão, do projeclo dQ Senado n. :JG.
de 1922, que abre. pelo Minbtcrio da Gucrt·a, um credito, na
tmportaneia de 1 :500$, para pagamento ao capitão da 2~ linlltt
José Joaquim Ft·anco dn S;í, pot· servi<;os preslados na qualidade de auxiliat· do Departamento da 2" Linha (o{(m·er:ido pela

Com'lfrissão de Ji'ínrm(:Hs ·no JlU.l'cccr u. /()6, rlc /!122);

Votacilo, em diseussão unica, elo vétu c:o J>rcfeilo do Dislrii:Lo Federal, n. 50, de Hl22, tl resoluí;ão do Conselho Munipai quo equipara os vencimentos de todos os contínuos da
Prefeitúra aos ela Secretaria do Gabinete do .. Prefeito (com
1Jarece1• contl'Ol'ÍO r:.la. Oom.misstio

"") '. ' ' '
19 ,..,.

'

'

rle

Cd~stituiçiio, n.

JOO, de

'

3' discussão, da proposir;ãu da Gamara rios Deputados numero 247, de i!J:lJ, que. abre, pelu Ministet·io do Interior, o
credito .e:;pecial de 800$. para pagamento de aluguel de casa
da Inspectoria de Saudo de Portos nos Estados '(com parecer
favoravel da Cornrnis,ção de l!'inauças n. 63; de 1922);
2' d'iscussão do projcclo n. 10.· ele 1922, que reduz a 25
annos de c1'f'eclivo exercicio o prazo para a aposentadoria dos
magistrados (entenda de.stacnda da 1n·oposição .n. •I, de 1922).

Lcvanla-sc a :;essãu ;í:; H horas e :.!0 minutos.

PRESIDENCfA DO SB.

DUI!~NO

DE P.\!V;\ 1 PlmSlDI:.'N'l'l!:

' A's 13 c Ij2' ·horas, abre'-se a sessão, a que con1:o:·rem os
Srs. A. Azeredo, Cunha Pedrosa, Hermenegildo de Moracs;
Mendonça Martins, Alexandrino de Alencar•. Lopes Góncalves,
Laliro· Sodré, Indio do Brasil, José Euscbio, Antonino Freire,
' João· Thomi:i; Benjamin Barroso, .Francisco Sá, Eloy de Souza,
João Lyra, .Antonio Massa, Venancio Neiva, Manoel Borba. :muzebio de Andrade, Araujo Góes. Gracc.ho Cardoso, Moniz Sodré,
Bernavdirio Monteiro, J eronymo Monteiro, Mamilio de .Lacer~
da, Sainpàio Corrêa, Jrineu Machado. Adolpho Gordo, Alfredo
Ellis, · Luiz. Adotpho, .Tosó Murt.inho, Olegario Pinto. Generooo
·Marques, Lauro Müller,. Fclippc Schmiclt c Vespucio de
Abreu (36). ·
.
·
. Deixam de comparecer com causa justifit!ada. o~ Srs.
Abdias Neves. Silverio Nery, Justo Chermont. Godofredo Via.nna, Costa.· Rodrigues, l<'eli:x Pacheco, Tobias Monteiro, Carneiro
da. Cunha, Rosa e Silva, Gonçalo Rollemberg, Siqueira. i:le Menezes, Antonio Moniz, Ruy Bm·bosn, Nilo Peçanha, l\Jodesto
Leal. :Miguel de Carvalho, ·Paulo ele Fronlin, Raul Soares, Bernardo Monteiro, Francisco Salles, Alvaro di:' CarYalhn, Ramo:>
Caiado,. Carlos Cavaloant.i, Vida! Hamos, Soares dcs San los e
Carlos Barbosa (26\.
E' lida, posta em dis~;ussão, c som . dubaLe approvada a
acta da sessão anterior.
O Sr· 1• Secretario declara qun nilo ha C:\Jlediente.
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O sr. 3' Secretario (S!.'J"I!/ndo da 2"), dq,rl!ü·a que não ha
pal·ecot·os c procede a leitura do seguinte
PROJJJ:m'O

N. 38- 1022
O Congresso N:wional resolve: ·
M!.igr, nnico. Fica o Presidente da Republica :1.utoriímdo
n abrir, pelo Minist.erio do. Viação c Ob:~s J'ublica~,. o credito
o~:pccial de 120:000~ para, com.o ~ux1l!o de so;ono~ que o
Govc.rno de l\lalt.o Grosso deposllara na DelegaCia F1~cal de
Cuyahtí ú disposicão do clwfe da commissão de linhas telegmphirns c eslrategicus de ~Ia~to Gross? a<' . Amazona.s, .ser
construída pela mesma commtssao uma lmha lele.;rapluca d11
cst~eão rlc S. Lomenr..o, no mesmo Estaria, á Villa dr · Sarita
Tiilu do Araguuya, no limite corn o Estado rio GoyjlZ. pnssando
pc·Ja •povouçüo tlc Rondonopolis r. .Fazenda fia Boa E~porarica;
J·INOgadus a~ disposições cm contrurio. · .: ·
.Su.la uns sessões, ·1 O de agosto de 1022. - A. A!Ú'1'edo, .:.;_
jo;·é Jlurtinlw. -

l.ttíz .4.dolplto.

·

Justi/icaçái'J'
O credito proposto pelo projecto s•J dest.ina a, com o au~
xilio do E~l~.do de MaLto Grosso, const.ruccão de nma linha
tolegnmhioa de S. Lourenço á Santa Rita do Araguaya (fron~
teira Goyanna) . .
.
. _, .
. ..
Essa ·.linha,· partindo da ~sl.açao telegrapluca · dP. S. Lou~
renço (2ft disLricfo). ú mar;;em direita do rio do· mesmo
nome cm demanda da povoação: Rondonopolis, d:lbi com o
rumo 31",30' S. E. approximudamentc, procumrá a Fazenda da
Boa Vista e dahi então rumará. para Santa Rita, terá llm des~
o'nyolvimcnto do 11he 280 kilomctros c além do lir:;~r á rêde
õo· ~'clcgrapbo Nacional duas. localidades li e grande futuro,
qllo.cs sejam Ro'nclonopolis c Santa· Ri!.a, akavessará principulmente Hondonopolis a Sarit.ü Rita; uma região complctamcnt~ povo:utn de fazendas cm franca urospzrida.di'. A região
a qf ravossnr ó de .mat.t.a c campestres cnlrr. S. Lourcnc;o .e Ron~\onopolis, de mattus c cerrados entre esta e 'l Fazenda da Boa
\is la r.'rlo cerrados c. campos no ultimo .trer:ho· da Pt1r.ênda da
Don· Visl.a r. Santa Rif.n.
· · .·
·
·
· . .
'romando.:.sc ·o· preço kilometrico .de ·setocento~ c quatorze mil, duzentos c oitenta· o cinco rpis, rnzoavol, tenda-se
r,m vis la o al l.o Pt'CGO do mal.crial e clifficutdades ·do trUil1iÍI•úi:te, tornando-se riccossario a verba do 2.00:000$ para· essa
constJ•ur:cão o como o Estado de Mat.t.o. Gro5so concorre com
80:000$000 sugue-se quo se toma necessarío. a abQrtura de
r ·m. credito na imporf.ancin do f20 :·000$000 pelo · Congt·esso ·
Nactonal.
,, :
ORDEM .DO DIA · .
.· V"lueão, •Jlll di~cussão unicn, do vfito,:cJo Pt•ol'cilo elo Dis~
t.r·il:lo Ftnlpr·al n. 27. dt' 1!!.~:2. ;\ l'e~olucilo' de c:onsc,!hr.l J\funi~
eipnl, <JIIl' lo1'!1a L'XI.cn~ivo :'rs prnru~~oras 11 adjunta.~ do rnsi.Hnlo Ü7'Hiim dlt Fnn.~eea n favm· con:,tanlc do d~CJ'Cto nu~
'

lllUIIl ~ ..\\11,

de ·JU21. ·
.
Jl1.'jcilndo; vue sc1· dovolvidu ao fil', .J>J•efeito.
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Votaoão, em 3' discussão, ' ela proposição da Camal'il. dos
Deputados n. 12, de 1922, qwJ abro, pelo Ministerio da Fazenda, o ercclilo do 19:1üG$890, para pagamento elo our. ó .ele. vido n. José Esteves ele Souza Azevedo Junior, cm vh·tuclo de
sentença ,judiciaria.
·
Approvacta; vao ii sancoão,
Votaç:io, cm discussão unica, do véto do Preft'ito do Districto Federal n. 70, de 1922. t\ resolução cio Consclho'Municipal que torna extensivus ás insj)eclorus ela Escola Normal
o ás guardiães dnR escolas primarias as clisposicõc~ c:onLicias
no decreto n. 2 .19'1, de 1021.
-· ·Jlcjcilado; vac set' devo! vida aó Sr· ..r>rcleit.o.
Vol.a~ão; cm cliscus~Uo unica, elo véto do Prc1'eilo .do DisLt·icl.o l"eclcrul n. lo3, de 1022, t1 rcsoluciio do Conselho Municipal que concede. aos ser\·cnlcs uma diaria do 3$000.
llf;jeit.allo; vae ser devolvido ao Sr. Prc.i'eilo. .
, li:' :uulllnciadu a volacão; l·m 2" t.liticussão, elo pl'ujeeto du
Senado n; .23, de 1920, ,que concede ao Sr. Senador Ruy Barbo;;a, sem rn·c,iuizo do rcspccLivo subsidio, c·omo t·ocompcnsa
nacional c a lit.ulu de indcnmização pelo.; torviços, um subsidio mensal de 5:000$, cmquanlo viver c com l'evcrsi'io aos
hcrdeü·o~ quo clcsig'uar,. rrJCdianto as eondiCÜ()S que r.st.abelece.
O Sr· Iri·neu Machado -· Peco a ua!a.vra uara rmeaminllar

a. votação.

· ·

•

.

O Sr· Presidenta --· 'l'om a palavra o nolJJ•e Senado!',

.o Sr· I!·ineu Machado . ( 1lal'll enul.oni.nhtlr a volrr.çi.J.o)
Sl'. Pt•esidenle, nos nossos precedentes, uão se encontram concessões de pensões perpetuas, nem tão pouco uma concessão
de pensão, i'eila, antecipadamenLc, aos 11erdeiros · de quem
ainda vive. mesmo. porque esse favor depende essencialmetne
das conciicões um que so acha a i'amilia que se quer pensionar,
uo momento em que é verificado o obito.·
. llor maiores que sejam os sorvi.r;os âo benemeriLo Senador bwhiano, por ma.is refulgente que seja a gloria do egl•egio
brasileiro, devo, lembrar ti Casa que a Rio Branco não se fez
tanto; pelos seus !llcl'deiros, pouco· fizeram os poderes publicos. 1Por isso, não posse deixar de fazer um ai. pe!Io ii memoria dos mous honrados \~ollegas, para recordar-lt.es a campanha quo nós fizémos. na vigencia do Irnperio, contra as dotacões ú familia imperial, justamente pelo seu caracter de
perpoLuidade, cousa de que, talvez, muitos elos meus honrados
úollegas não se lembrem, mas que, do vez cm q;uando, ainda
·mo recordo, quando folheio os V()lhos ~amphletos, os avulsos
ela antiga pi•opagancln..l'Cpublicana, noLadamente, quando procedo ao balanço da dymnastiu, sogunclo a phrnso .clnssica da
Jl!'Ojlagunda ropublicaua.
·
. . ·.
A concessão, pois, do uma ponsüo JlOl'llCI.uu St'I';Í aLLcnlatorht ·ao .regímen c aos princípios polos ·quacs nos vimos.·hal.ondo, desde os vcli]Jos l.empos. Em 3• discussão, aprosonl.nroi
uma cmonurt concodcnuo um 'Jll'Omio, do uma só vc1., pnru
!.irar o earuclol' tlc porpetuirluclo, ao Consolheiril nuy J3arhosn, pelos inlln<msns SOt'Vi~.og p1•esl.ados no paiz, deixando do
lado o exame !la situar;ãn tios sons lierdcir·o;;, por·qwuün, approvrtdo o subsliLutivo o rco(lbendo clle uma dcl.crminn.cla
somnHl mn t.lin!toit'o, ou om apoliiJos, claro t) quo se essa
cloncüo n1ío fór cons~unicla dui•nnte os ultimas annos da sua

•
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luminosa viela, r.la ~rm ;;JoJ:io~:i trajeetoria, não será .nccessa-;
rio conccder-~c puusãu aos ~cu~ Jwrdciro~. Nilo posso deixal'
- LC!liho nisso .um ffl'tulde uonsl.l'angimento. - oc !ihrunar
aLtcnoão da l)asa varu esse prccccfcaLe, que não póde í'icar na
nossa. historia pal'lame'll ta r, qual o de concessões de 1>cnsões
;per,peLuas o de pensões tiw avulLadas, quando a Nwoão foi
muiLo mais [laL'Ca orn L'Clar;ão aos servigos do Rio Branco, de
Oswaldo Cruz c de outros brasileiro:>, cm verdade de nome
menos glorioso· do que o elo benemcrito Conselheiro' nuy Barllosa. Mas nós nos ar!'iscamos a muito concedendo uma pensão tão avultada com esse caracter do prrpetuidado, omoora
não Lenha um vre1;o - digamos assim. - us serviços do Sr.
Uonsclheiro Ruy Barbo~a ao pair.,. todavia u. precedente i'icarú.
e amanhã voderü ser extensivo a outros, cujos srrvicos sejam
ele menor tmporLancia, cujos meritos sejam muito menos valiosos, mas .que gozem, na occasiüo, do apoio da maioria das
correntes politicas, da bencvoleoncia dos legisladores.
Para .que esse precedente não fique, desde já, declaro que
proporei, ()111 3• discussão, uma solução attendendo á necessidade de un'ltpara~ o glorioso brasileiro, cuja situacão ·de fol~
tuna nií.o é, sem duvida alguma, elas mais brilhantes, sendo,
portanto, digna do amparo da Nação. Por outro lado, aproveitarei. a opporLunidade para, cnoversando com os collegas, dos
que mais poso tenham nesta Casa, dos que maio1· autoridado
toem, consultando o aviso dos que mo inspiram aqu1, daquclles em cuja opinião me louvo, assentaremos si devemos
clesde já, antecipadamente. dar uma pensão aos herdeiros de
quem, amanbíi, pelo seu ·;alor profissional, pelo seu talento
fle advogado c pelas condições cs,pecialissimas elo ser o maior
elos nossos jurisconsultos, s1•m concurrentc, occupando .·por
isso mesmo o primeiro Jogàr, talvez ainda venha a possUir
l'ecursos que tornem drsnecessaria essa pensão aos seus herclmros.
Desde jú, porém, declaro tL 'Casa que, si os meus ·tJollegas
entenderem de modo contrario, inclinar-mo-ei respeitosamonte deante da opimão c da vontade do Senado. (Muito

a

be~).

·

E' apprpvaclo o seguinte
Sttbslittüivo
N. 33- 1922 ..

•. 1

'.-\rt. L' Ao Sr. Ruy Barbosa, sem prejuizo do que lhe
cabia · como Senador .ela Republica, ·ê .concedido como .recompensa nacional .e· a tit.lllo. de indemnizaoão pelos servtço~
})restados ao Bras1l, o sub~rdw au!lual d.e oem oon~o.~ d!l
réis, que lhe será pago em pres.taooes LrJsmestraes tSU!le~,
cmquanto viwr, com reversão mLegTa! para Ofi herdetrod
que cle,signar cm caso tle rnorle..
. •
.
.
Ar[,, 2." Revogam-se a,~ ·dtsposJ~.oes c111 uontrarro.
O Sr. Presidente - Piett prejudicado o nro,ict:l.o n; :J:.l,
do 1!!20.
E' annunciadu. a votação, em :.J• discussão, uo p!'O.iC·cLo

do Senado n. 60, de 1921, que reorganiza o montepio dos
funccionarios publicos, civis e militares, da União.,

"

...
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Vem ti Mesa, ú lido, apL!iadu e· -vostu em discussão o
'ó'Uinto ·

~

se~

llllQUWIJ.\!igN'!'ll

Requeiro · que sobre o •pro.i ecto du Seu ado n. tJ(), reor-

ganizando u rnontepio dos l'unccionui·ios publicas seja ouvida
á Com missão de Finanças.
·
Sala dus sessões, 10 de agosto de 1922. - .Tosé E~tseb'io.,
O Sr· Jeronymo Monteiro (paln ordem) ·- Sr. Presidente,
este· projecto envolve muit,os assumptos de natureza :financeira. Requeiro, por isso, a V. Ex. consulta!• o Senaçio sobre
si oonsent.e -ser. ouvida u Commissão de Finanoas a respeito
de suas disposi~:ões, urit.es que o Senado se pt•onunoie em de~
finitivo;
O St_:·· José Eusebio - .Pcvo a palavra pela ordl!m.
O Sr· :P,residente -· Tem a palavra o honrado lilenadO!',
O Sr. José .Eusebio '-- ::!1·. Presídcnf.c, :tprosentei esse rc~
querimento na supposição de que estivesse. ausente, na occa- ·
sião da votaQão, o .meu nobre collega, Sr. Je-ronymo Monteiro, que eu sabia ter essa iutencão •
. · . E' approvado o requerimento.
O Sr· Presidente --- O p!'Ojectu Yae 1í Commis.-;iirJ úc 1<'-i-.

uau~\as,

em vir tudo do voto do Senado.
.
.
. E' annunciada a votação, em 3" dlseussão, da proposição
tla Cumara dos .Deputados n. l:l, de :1922, que abre, pelo Mi~
nistorio· da Agt•icultura, um credito dn 850:000$, para paga-

. manto de premias estabelecidos pelos decretos ns. 12.897, de
:19'18, '1\ :13.92ü, de HH9.
.
O Sr. A. · Azeredo - Per;o .a paluV!'II, para encaminhai' a
votação.
·
· ·O Sr: Presidente - '1\~m a paltwt·a, pela ordem o Sr. Se~
nador por i\fatto Grosso.
'
O Sr. A. Azeredo (paru e11ctt·miu/ul'r a. vutw;iio) ~ SL·. P!'c- ·
~tidente, ll!ll'oveit?- u oppm•tunidade de ter pedido a palavra,
para justificar. o voto que vou dar, contrario a esta emenda ..
Não dou o meu assentimento pessoal ú emenda, porque
ella envolve um assumpto importante quo deve ser ampla~
mente debatido.
· ·
.
O Senado não teve aiuda tempo pam discutil-o, o que a
Camara -dos Depu lados, :wlosu du sua soberania, com certeza
~ilo recebertí. com agrado, cm uma proposição de credito, a
. molusão de· umu providencia dessa natureza, carecedora de
um.plo debate, não só nesta como nu outra Casa do Congresso.
A Gamara vGr~se-ha na contingencia ou de acceitar a emenda .
do Senado, tal qual vae daqui, ou então recusai-a, e neste
caso melhor seria que o Senado não se lembrasse de oc>llooar
emenda de tanta J•elevancia em um projecto de credito como
,este.
Além disso. Sr. Presidente, o passado do Banco do Brnsil,
em relação ;í Cul'Leirn Hypotheoaria, nílo é muito lison.geiro;
ao contrario, más teem sido sempre as soluções dadas ás carteiras bypotbucnrias dq Banc.o. dQ Brasil.,

- ..
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:Eul.cndo que csla emenda é da maior import.ancia e que
merece bem um estudo completo· elos dous ramos do Legls!a-

uw..

..

'

.

.

Si approvarmos à emenda, collocaremos a Gamara na con
ting·cncia de approval-a como n<Js a mandarmos, o que nàO
srril. agradave.l ú sua soberania, ·OU de rejeital-'a, o que co11ocaria mal o Senado mais uma vez.
.
E por estas ra~õcs é que venho declru:ar que sou ini'en~o á emenda.
·
··
o Sr. Sampaio Corrêa - Poço a palavra, para \)ncamiu!J ar a votação .
O Sr. Presidente -. .'l'em a palavra o nobre Senador ..
O Sr. Sampaio Corrêa ( ') (para encamiuhr1r a votação)Sr. Presidente, lamento sinceramente não poder a emenda
apresentada ao projecto· contar com o grande prestigio moral .
que a ella empreo;taria o voto do eminente Vice-Presidente do
Senado.
O SR. A. AzEREDo --: Declare! que o meu voto é pessoal.,
.O Sn. SAMPAIO Conn~.!....; S. Ex. entende que esta emenda uão deveria ter sido ·apresentada na s• discussão do. pro.iecto; 'e eu, de um modo geral, assim entenderia tambcm, · sí
a mataria já· não houvesse sido debatida nesta Casa, soja no
·seio d11 Commissão de Finanças, seja em duas sessões realizadas pelo Senado..
-.
. . ·
.
O Sn. A:. AzEREDo- Mas não o foi na outra Casa do Conl!l'esso..
:_,, ,..... 4:
o sn. SAMPAIO Conn~A - V. Ex. me .permittirá (JUB eu
possa explicar o pensamento director da Commiseão de· Finanças, cxplicaçiio que eu dou um tanto a medo, deante rla
alt11 autorii:lade de V. Ex,,
.
·O SR. A. AzEREDo -· V. Ex. não tem razão.·Sabe o mau·
illustro collega quanto o prezo e admiro o talento de S. Ex.
O Sri ..SA...,fPAIO ConR~A- Muito grato a V. Ex.
Mas;· Sr. Presidente, dizia eu que S. Ex. entende e. eu,
de um modo geral ·tambem entendo como -s. Ex., que medid!ls de certa ordem nunca devem ser apresentadas em phaso
de s• discussão. No caso, porém, a excepção é plenamente jus..
tificada, porque reclamações, todas ellas de caracter urgente, ,
surgem de norte a sul do paiz com referencia a instituição do
credito agricola, ~eficienti.ssimo cm: nosso paiz •.
.s. Ex: receia, · ~m VIsta do ,passado, que a carteira de
c~·edJto ~grwola confmda ao Banco .do Brasil, que neste particuJar Já soffreu alguns desastres, póde tambem conduzir íl·
um outro desastl•e ,,
,
_ O Sn. A. AzooEoo -Aliás o presidente do Banco do Bt·aSJ! merece os .applausos de todo o mundo.
·
O Sn. SAMPAio CoRR.f..:A ._;·Peco permissão a v. Ex. e ao
Senado para declarar que os precedente's não pódem' justificar o. conclusão a que V. Ex, ·chegou.
·
'

.(~)' Este ~).11'~ nlio fo_i l'dQ pel~ l>l'aj:l9.1'·
•

".
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O SR. A. AzllRJIDO - Não cheguei a ncnlhuma conclusão,
citei factos.
O SR. SAMPAIO Gou.HÊA- Deanto dos precedentes não deveríamos tam,bem confiar ao :Banco 'do :Brasil a organizacão da
Carteira de Credito Agrícola.
Mas, Sr. ,Presidente, os· desastres do :Banco do Brasil não ·
foram exclusivamente verificados no domínio do credito agrícola, sinão tambem do credito carnmercial, o que não impediu. que o Congresso, muito suJJiamente, tenlla fortalecido,
.sempre c cada vez mais, esse institut.a de credito, como ainda
recentemente o fez, confiando-lhe a Carteira de 01·edito de
Hedescon to entre nós. Ora, si o Banco do llrasíl mereceu dos
poderes •publicas da Ullliãb a confiança extraordinaria de se
llw entregar o manejo da' Carteirn de Redesconto, como essa
instituicã.o. lllão póde inspirar confiaiiQ3. quanto á organização
.do credito agrícola ?
·
·· .· O Sn. A. AzEREDo- Perdão; eu não disse que não iuspirava confiança.
·
· ·
O SR., SAMPAIO CoRRÊA- Perdão, eu sei que v. :Ex. não
disse isso. V. Ex. allegou IJ)recedentes em materia de Carteira Hypothecaria. Estou mostrando que esses precedentes
não !oram só em l'ela,cão á Carteira HY!P·othecaria do 'Banco do
B'I'asil, mas Lambem em relaoão ás demais carteiras daquelle
instituto de credito, o ·;;ue não impediu que o Congresso lhe
confiasse missão nova, de alta rclevancia, a que elle está
dando inteira e completa. satisfa(lão.
Assim, Sr. Presidente, nenhum receio póde existir em
encaminhar a esse instituto semi-oHicial a ;t'unccão de organizai• a Carteim de C.rcdito Agrícola entre nós.
Ora, .a emenda nada. mais faz do que auxiliar a instituição dessa carteira. e reduz-se a um emprestimo ao Banco do
Brasil.
A Camara, assim como o Senado, resolv.erão pelo cmprestimo ou contra elle. •De modo que não haverá nenhum in''converiiente em que, no caso, a emenda. tenha sido apresentada
a um projecto já em 3' discussão., E isso foi fe1to apenas
com o objectivo de apressar a sollll(;ÍÍ.o do magno problema.,
(Muito. bern; muito be.m.)

.

~=

O Sr· Presidente - Vou

·

submette~

,

a votos a eme-nda que

'

'

cAccrescente-se onde convier:
Art.
Fica o Governo autorizado a cmp:resLar á Cart.oira Agrícola que se constituir no Banco do Brasil, a prazo
o· juro que for convencionado, até ao maximo de 400. 00'0!:000$,
em a.polices geraes da divida publica, que emittirá para
esse fim.
§' 1.• · A .Carteira Agricola acima l'ei'erida poderá emittir
letras hypoVhccarias, do juro não excedente de 5 o/o e nn proporciio maxima do 50 ,o/o dos ,seus LiLulos .!J:ypothocarios ap~
provados pelo fiscal do Govomo. ·
§ 2." lA mesma carLcira,, mediante n commissão que for,
osLipulada, en!Hli'I'egar-sc-ha do lancru: ao ·publico as letras
liypol.hooarias omittidas ~polos bancos -de credito agrícola quo
se !'undurem nos EsLados com garantia dos respectivos governos, uma vez ,que não excedam o capital realizadP. de
P,ada Jlm•.
'

'

M
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A dispL,SiQü.o cousl.an Lo do ar~ig·o anl.erior c
paJ·ag·raplws yjg·oraJ•á, a Litulo p1·ovisorio, al.ú que
o Congresso r·esolva ;;obro a organizl!Jryii.o definitiva do Cl··edito
Agriocola no paiz.»
. O~ senhores que ::tpprovam a emenda queiram daJ• o seu
· assenLunento. (Pausa.)
!Foi approyada.
·
Os Sllllhores que app11ovam a proposição queiram dar o
seu assentimento. (Pau.sa.)
·
il?oi approvada.
·
Em virtude do que dispõe o urt. Hi!l elo Regimento, que
assim .é rcdig·ido:
«Si as emendas adoptadas em 3" discussão. ·wnLiverem maLeria nova serão, mais urna vez, discutidas
na sessão sesuinte, com os artigos a que se referirem,»
· AI' I..

1'~S1leclil·o,;

I

serú. ilwluida na or.clom elo dia da· sessão de amanhã, a emenda
ora approvada.
•
·
Votação, cm 2" discussão, do pl'oject.u elo Senado n. 36,
de 1922, que abre, ·pelo MinisLerio ela Gn·erra, um credito nu
importancía de :1 :500$,'.para pag:ameri.to ao capitão da 2• linha
José Joaqn im Ji'ranco de. Sú, por servi-:;o;;; prestados na qualidade de iluxiliar c]r, Deplli'lflln0nlo da :!" Linha.
·
·
·
· .1\,pprovado.
Votar;.ão, em discu~são unica, do vélo rlo Prefeito do iDistrictu Federal, n. üO. do :1922, ti resoluÇão do .,conselho Municipal que equipara os vencimentos de todos os contínuos da
Prefeitura aos ela secJ'etaria elo Gabinete do Prefeito;
Rejeitado; vac ser devolvido ao Sr. Prefeito.
CRJ~Di1'0

P;IH.\ ;\LUOUEL DE CASA

3" discussão. da proposição da Gamara dos Depul.ados nu- ·
mero 247, de 1921, que abre, pelo i\Hnisterio do . Interior,. o ·
credito especial de 800$, ·para pagamento de aluguel de casa·
da Inspectoria ele 1Saude de Portos nos Estados.· ·
Approvada; vae. á sanecão.

APOSJ;:N'J'AUOfilA DE MAGIS'l'ltADOS
2" discussão do pro,iect.o n. :10, de ::1:922, que reduz a 25
o.unmi' de effectivo 'oxercicio o praw para a aposentadoria dos
magistrados .
'
·
O Sr· Irineu. Machado - Sl'. Pr•esidente. sei· que bn casos
de absoluta ju;;til~a que reclamam approvacão de uma medida
relativa ao tempo neoessario para a aposentucão dos ministros do Supremo Tribunal Federal e dos magistrados mem~
bras de outros. tribunaes. .Penso ·mesmo que o prazo· de 25
annos ti excessivo, tão mol'tifica.nte e e~haustivo é esse servico nesses tribunaes.
•
·Por isso. vou mandar á Mesa emenda reduzindo' oss~
prazo a .20 annos. compromettendo.:me tambem a, quando a
Commíssão tiYOJ' de se prommeiar sobre o assumpto, apresentar oul.m r~mencln, estabelecendo umn. gratifico.çüo addicional snllJ'I) o trmpo de scrvir,.o do magistrado que se aposenLar, nesta propor~üo: :10 o/o ao .quo se aposentar . -com
mais ele 2ti annos; 120 o/o, ao quo se aposentar com mais d,e
'

' '
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30 annos, e 25 o/o, ao que se aposrmtar i:om mais de :l:í annos de servico.
·
Entendendo, porém, que u a.~sumpto não ,póde ser estudado
exelusivamonte pela Commissiío rJr1 ]<'inanr)as, requererei Jogo
·que l13,ia numero. qne sobre a mataria ·se,ia tambem onvidn n
Cnrnmissfío .r!P .Tust.iça n Lcgislaoiio. (Jfn'ito bem.)
Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta em discussão n se~.;-nin.t0

EMENDA

Em vez de: 25 annos - diga-se: 20 annos de effectivo
oxercicio.
Sala elas s2ssões, JO de agosto de 1922. - lrineu Machado.
·
·
Vem á Mesa. é lido, apoiado, posto em di.soussão e appro-

vnclo,.

il

seguinte

REQUERIMENTO

Rr;qneiro que sobre o projecto n. :10 do corrente anno,
ouvida a Gommissão de Justiça e Legislação ..
· . ~ala das sessões, 10 de agosto de 1922. - Irineu Ma·

~e.ia

chado.

O s,. Presidente -"- :o pro.iecto vae á~ Gommíssões do
.Tustir;a e J.. egislaçíío e de Finanças.
Nf.da mais havendo a tratar, vou levantar a s-essão.·
Designo para m·dem do dia da seguinte:
Nova diseussfw da emend'a apresentada pela Commissão
de J~inança;: á. proposição da ,Gamara dos Deputados n. 8, de
1922. r:menda n·<~t.orizando um emprestimo de 400.000:000$
:í · Cartcit•a Agr1r:ola, que se constituir no Banco do Bmsil
(incluiria "e:r-vi" do art. ·16.9 do Reoime,nto);

· 2' discnssão da ]1ropósiçíío da Gamara dos Deputados
n. :l4 ..de 1922. qun abre. pelo Ministerio da Justit~a e Nego.
cios J.nteriore~. um credito da importancia ·de 10:923$, para
rPgnlarizar a escripturação da Delegacia Fiscal no Amazonas

(.?.om pnrr:r:er (m•orm!el da Com.mt:~.~ao de Finanças, n. 107,
dJ;• 1922);
2' discussfio I·Ja proposioão da Camara dos. Deput.ados
n. 3, dr j 022, que manda rever os regulamentos das Casas· de
· Dr!f.rmção e de Correcção c dá out.ras providencias (com pare~
':111' f a·t•Oi'a·vet das Comm.issões. da .Tu.~tiça e Leqislação e àe Fimmras, .9/j, df' .(.922) : .
·
·

Contiuuar;ão da 2" discussão da proposição da Gamara
elos Dcpulu.clo~ n. 26i, de 1921, que equipara a. Escola de En:.;·tmlmria Mackensi.o College, de S. Paulo e a Escola Polyte. ehnica do Prrnun)huco, uos est.abclecimentos fetct·eraes (com
)Jarr11~m· contrm•io dn. Gnmmisslio de Tn.~truf!r.ão ds em.P.n.do.~ rlo
S1·. Pnu.ln df' F'rnntin) .

LrvHnta-se a sessíio 1ls 14 horM e 25

minut.n~

.
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PRJJ:SIDENCIA DO SR. BUENO PE PAIVA, PRESIDENTE

·'

A's 13 e 1/2 horas abre.:.se a sessão, a que concorrem os
Srs. A. Azcredo, Cunha Pedrosa. Mendonça Martins, Alexandrino de :Alencar, · Lopes Gonoalves, Lauro Sodré, Indio do
Brasil .ToRé Euzebio, Anlonino .Freire, João Thomé, Beniamin
Barroso, Eloy de Souza, .Toão Lyrn:, Venan~io Neiva, Manoel
Borba. Arau,io Góes, Graccho Cardoso. Momz Sodré. Berparrlino Monteiro, Marcilio de Lacerda, Sampaio Corrêa. Irmeu
Mach:1rlo. Adolpho Gordo, Alfredo ElliR. Luiz Adolpho, Olegario
Pinto. Generoso Marques, Lauro Müller, Felippe Sohmidt,
Sonres dos Santos o Vespuoio de Abreu. (3()) •. ·
Deixam de comparecer com eausa justificada os Senhores
Abdias Neves, Hermenegildo do Mornes, Silverio Nery, Justo
Chermont, Godofredo Vinnnn, Cosi n Rodrigues. Felix Pacheco, Francisco Sá, Tobias Monteiro, Antonio Massa, .·carneiro
>da Cunha, nosa e Silva. Euzebio do J\)1drade. -Gononlo Rollemberg-, Siqueira de Mcntizes, Antonio Moniz, Moniz Sodré, Ruy
Bn.vboso, .Tcronymo Monteiro, Nilo Peonnhn, .Modesto ,Leal.
Miguel rln Carvalho, Paulo do Frontin, Raul Soares,- Bernardo
1\fonleit·o, li'rancisco Salles, Alvaro de Carvalho, José Murtinho, Ramos Caiado, Cal'los Oavalcnnti, Vida! Ramos- o Carlog
Barbosa (32) • ·
.
E' lida, posta em discussão, e sem debate, approvada a
ada da sessão anterior.
.
. O Sr. i' Seoretario dá conta do seguinte
EXPEDIENTE
Telegrnmma da Directoria do Ccnf.ro Beneficente Dr. PePassos :tgradooendo no Senado a rejelcão dFJ 1Jeto.~ ·a
T·esol1.1çüos quo llnnofic inm sons nssooinrlns. - Inteirado.
O Sr. 4' Secretario (sorui?Ulo ··de 2<>) · procede á leitura
(los segnintos . .
J'!)jra

PAI\lroEUB

N. i3f- i922

O Consclbo Mu~icipal. pala resoluç!io de ~ezembro .do
192~, elevou os \ODO!montos do a~~:ente oompradol'. do· Almoxarlfado ela Prnfcnturn n tO :000$ .. O PrB.f~ito, poMm, vetou-a'

.

n.lJogandQ quo_n mesn1a. fQl'o a Le1 Ol'gnmel\. e que, tendo cm

V1st.u as·funcçocs que meumbem no agente o o desempenho quo

lhes tem dado, o favor não se justifica.
·_
·ERI.!Jdnndo css!l onso, as9im se manifc~fnu a . Qommlss!lo
· d~ Ju~llçn do Consolho: «O agonte opmprn" r dâ J~rofeitura
pelas a.U;rihuiouc$ quo·1hn sün oonferidllll, pela. natureza e res~
roonsabth<lnrles Mllas, torn:1-$~ (liat•eomlor do' vanaiment.os que
lhe ponham n coberto de necessidades o lho rtoem relntivo so- ..
cego).
Como v{J o S(\nndo. Aao dons modos anf.agomcos do encann• fi mesma quost1ío, por pnl'to dos poderes !ocacs, .
·
e~l.n

SESSÃO ÍliM
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'f922

..
Si a rasllo está com o Executivo, isto ~. si o· cargo n40
preenche os seus fins, ou si o funccionarlo nll.o o desempenha.
a contento, cumpre-lhe, no primeiro caso, supprimir aquelle,
e, no segundo, demittir este mas nllo cast.igal-o com a fome.
Si, porém, a rasão está com o r,egislativó, o que é de presumir-se na falta de applicação das medidas indicadas, a JUstiça
da resolução impõe-se, maximo tratando-se de uma funcçllo
para· cujo desempenho se exigem independen~:ia e honestidade, e consflguintcmente boa remuneraç4o.
· O actual titular daquelle cargo soUcitou do Conselho a
equiparação dos seus vencimentos aos dos agentes da Prefeitura, mas o Legislativo. tendo em vista quo o augmento seria
muito S)nndt< c viria ferir n cathegoria administrativa, 'por
isso que o funcoionario em questão passaria a receber tanto
quanto o seu superior hierarchico, resolveu equiparai-o aos
chefes de secrtão dn Profcitura. Ora o veto :foi opposto a essa
sentença do Salomão e, por- equidade, deve ser reJeitado.
Sala das Comm'issões, em 10 de agosto de i922. - Ber- '
nardino Monteiro. Pr.:J;.idt'nte. - Marcilio de Lacerda, Relator. - Eloy de Souza, -Moniz Sodré. -Lopes Gonçalves,
venoido; porque, no caso om apreço, conforme os termos da.
Resoluçlio, n!io se trata, ao menos de equiparaçlio de vencimentos a car~o similar ou. d(\ funcções identieas. o· que seria
admissivel em face do art. 72 § 2• da Constituição, mas legi8lon.:-se, 'eipressnmente. sobre augmento àe vencimentos do
agente comprad.Jr do Almoxarifado da. Prefeitura, sem pro7JO,vta twnJlarnentada do Prefeito, contTavendo; assim, o Conselho Mnnioipal o preceito imperotivo do art. 28, § 3" da ConsolidaffüO 5.1!30. de s do marr;o de 19'0'4, que é uma lei federal.
achando-se, deste m~do, o veto nos precisos termos do art. M
dllsAe estatuto orgamco.
Sala das Comm!ss/.ies, H de agosto de 1922. -Lope.Y
Goru;alve.Y,
·., ·

Srs.. Senadores :
A .presente Resolução nlío póde ser sanlccionada. preliminarmente porque, nlio tendo o Poder Exooutivo 'solicitado do
ConselJJO o a.usmento de· vencimentos que n mesma determina,
nllo poderia o Poder Legislativo, em face da Lei Orgnnicn. vo-. ·
tal-a. Na sua substancia, tal 1Rcsolur,11o representa um favor
injustifloavel a que niío me é licito dar o meu · assentimento,
mesmo taclto.
O beneficiado por essa Resoluciío é um funccíonario que,
estando addido, fôra aproveitado na organízaoiio do Almox.trifndo Geral, eom vantagens bem aprooiaveis. As funcoões que
pelo Regulamento lho incumbem o o desempenho qun ás nwR·mns tem dado não justificam, do modo nenhum, qualquel' favor que, ant.es. representaria uma nffront.osn injust.ion nos dcmai.s funccionnrios dn mesma repartição. muito mais onr,m. dos de trabalho, com maiores responsnhi!idades, menOI' J•r.munernçüo e que nada obtiveram. Vét.o. assim, n p)'llsenle 'll1~..so)u()íío que o Senado nprooillr(t rloviclamcn(.o ..
Hio ~o .~:me iro~ .~7 do jnnei.rR ele !922. -- Cm·los .Smnpnio,.

•

,.
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11csolu.;tio do Con.çclfw Mm1icr:par. a qtr.e ,çc 1'c(e1'Pnt o
n. .?, de ·1.922, e o pm•eccr supra:

.«V<1 1···~

ü Conselho 1\lnu!,dpal rPsnlrc:
Art.. L' Ficam r•Jcvados os ·,enoimentos do agente r.~'m1-.;-ador do ,\imos;J.rri'nrlo da PreffHI.ura a 10:2100$000.
· Ar i.. 2.' R.evoga.m-se as disposições em contrario.

Districto Federal, de dezembro de .1921. - Antonio José
da Silva Brandão, Prosidenl.o. - Julio Cesa1•io de Mello, i" Se·
cretario. - Anlun:io Jo.~,: í'd:r!eira., 2" Secretario.
A imprimir.
N. i32- i922

.

.>\'utorizar a pral.ica de um act.o administrativo nada mais

é que ouf.orgar uma faculdade, delegar .um poder ,dent.ro dos

· JWeccitos ou regras J.cgaes; e qnem ass1m procedr ceve ter
' compeleucia para a delegacão ou autorizaci1o.
··Ora. segundo o systema da lei organica do Disl r·icto, representada pela Consolidação n. 5.160, de 8 de março ~e 1904,
()Jl1 faco dos arts. 12, ~ 3", e 27, § 6", o Consclllo ,1\hmlc.Ipal não
tom ntt.ribuição Jlllra· nomea1• os tunccionm•:os dfl Pl•<>{e-itu1·a,
.~m geral, sendo, nesse parl,icular, ·a sua acoão. rest:rict.a aos
rc•mpregadoR da SeCJ•ot.aria <lo mesmo Conselho. Logo, nüo póde
au Lorizar a J•eint.egração de quem nüo pódc .nomear, o- fôra
úxonerado ou diSJlen8ado pela autoridade competente. E', pois,
absurdo defC'rir uma coJ•pm·acão incompetente. para o case•
um poder discricionnrio que ;í{t pertence, rpor lei, a outra en1idade ,judicial.
·
·A questão não se· resolve, como se ve, pela simples affir.,.
mnoão corrente, de uma resolução facultativa, que póde.
deixar de ser cumprida mas tem outro alcance, um relevante ·
interesse do ordl'm .publica, qual o do saber si quem autoriza
~o acha investido dessa competencia. E esta fallece, completa.mente, a legislatura do Dist.ricto que não póde· .exercer ·nem
autorizar o exercício de uma norma de administração, prival.im do orgão executivo.
·
·
Por oul.r'o lado não se deve levar orn conta si a resolução
vetada, sendo autorizativa, pódo deixar de ser executada:, por
qualquer circumstancia. Somell1nnf.ll argumento é desses que
provam de mais, porquanto, entrando em jogo a apreciacão
subjectiva do caso, sanccionada a deliJJeracüo do Conselho, se
não for cumprida ,POI' um .Póde sel-o por outro Prefeito. fieando, deste modo, aberta a possiliilidade da violação da lei ·e
elo prejuízo á sil.uacüci moral o jurídica da .Prefeitum.
.
Somenl.c o Prefeito tem competcncia ·para· reparar, quando
entonder, mcdia!ll.e livro exame da especie, a perda de emprcg·o do funccwnnlisrno ele sua · privativa nomeacão; ou
nntão, o Poder Judiciaria, .Quando for dr.inegada essa repara~
~iio, poJ• moio de provas ooncludcul.cs, rJ.r.~·tJi do art.. 13 da lei
completiva n. 22:1, de 1894.
·
A' vista do exposto, divergindo do honrado Relator sou
de parecer que o 1!úto de·vc ser approvado. '
' ·
Sala das C01i1missões, 1O de agosto do :1922. ;_ Bemm·d·ino •
1Yonteim, Presidonl.o. - Lopes rtonçall!cs,. Relator. - Elou de
Sou::a. - Mm·cilio de Lacerda, vencido. com um voto em separado.
·

.

'

.:
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..
Oriundo da velha Roma. em cu,ios costumes politicas fig·ur:wa como ·uma das mais ·cfficientcs conquistas liberaes de
que se sorviam os tribunos para impedir que fossem executadas não ·só resoluções dos comi cios, mas até as decisões dos
prel.ores, o direito de veto e, pelas Constituições modernas, outorgado ao Poder Executivo, para, contrabalançando os excessos do Leg-islativo com a rnnperaoão daquelle na elaboração
das lois, mantcnrln '''"liJn-,pio rln~ rlons. E' um meio de defesa
..:lo Executivo,. qtw tu''' por ,:l'im resguardar as prerogativas
eonstitucionaes deste e obstar que as leis, prejudiciaes aos interesses da co!lectividade,. se .tornem effeotivas. Mas, por isso
mesmo, o seu uso deve ser parcimonioso, isto é, nos limites
estreitos 4a :urgressão e na falta de outro meio menos violento.
:\ esse respeito escreveu Cooley :
;;O podm· do úéto- O ~onceito mais commumente
ruJmiLtido acerca do poder de vetar é talvez o exposto
por Webster, que o defino com poder extraordinario,
que vonaria a ser· exercício sómente em casos especiaes
c particulares ", o qual "foi conferido ao ,Presidente da
Republica, como. uma indubitavel selvageria contra
toda a legislação produzida ás ,Pressas e irrefl~tida
menle, ou contra qualquer lei elaborada inadvertidamenl.e, que possa parecer uma usurpação á justa autoridade dos ·outros ramos do governo" ou, póde-se ajun1ar, rlos direitos rlos Estado:; ou dos particulares."
(P1'in.cipios GeraeN de Direito Constitucional, de ,Alcides Cruz, pag. 187.)
En1 vista disso, sempre que o Executivo tive-r ao seu alcance um meio menos violento para frustar. os máos effeitos
ele leis más, deve sanccionar a resolucão legislativa, sem todavia executai-as, pois uma cousa não importa :outra como
. ensina Buntschli nesta passagem. em que se fere á sanccão :
'' Cumpre não confundil-a com a execução da lei, como fazem
muilos". (L1• D!'oit PubLic· Géné1•af,, pag. 75.)
. Estão nesse numero os decretos legislativos cuja exeeuçüo depende na vontade do Poder Executivo, por ence-rrarem
não um o1•dem, mas uma faculdade de agir. Os .seus effeitos
não decorrem immediatamente sinão immediatamente da san~
ccão. E os direitos de.Jies resultantes só se tornam exigíveis
n,p6s o noto expresso da administraoiío utililizando-se da autorizaoíio que lhe. foi conferida pelo legislador.
Ora. a resolução do Conselho Municipal, de :10 de janeiro
de .H122, autoriza o Prefeito a reintegrar no cargo de dentista
do In~l.ituto Ferreira Vianna· ao Sr. Telesphoro Eugenio de
Bulhõei'i. Vallndares, .í~l.o ii, l'aculta no Executivo nomear ou,
melhor, renomear esse senhor para aquelle cargo dispensando ·
par11 isso as i'ot•malidades. qnio!i, oxigid11s pela legislação vigenLr.. O l~xecut.ivo, portanto. só dará vigor ao preceito legislaUvo si, na sua sabedoria, entender que ha oonveniencia: na
sua execu~ão; fóra disso a lei continuará lattra morta, sem
crear direitn ulgum para o seu beneficiado. .
ln' a P,ropria lo! o~g~nicr. qu('J dt\. ao Conselho competencia
para «COn:lerH' attrJhmoocs ao Profmt.o, sempre que entenrler·
r:onvoninntr.~. (Der. n, 5'.160, de ·19M. arL. 12, § ·15.)
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Em vis La disso, a Comml~sfio de ConsLH.u ir:~o é de pl'.re:~er.
que se,ia J'e,ieit,ado o véto n. 13, de i922.
·
Sn!n dns. CommiP.sõr.s, 10 de agosto de 1922..... Marc'i/.io
do T.rwm/a,
RAZÕES DO 4: VlÍTo

'

»

Srs, Senadores-Firmei, desde o inicio da minha gosl.lío,
illll ponto de visl.a rolntivnmcnte ás rcinLcg!'a()õüs votndM poJo
·Conselho llluníaipa!. Entendo quo o .Lec;:islativo não deve tomo.r
connoolmento dll.~Rc assum[Jto ·qur. (lscnpa :1. sun. compet.oncia o
quo cne sob o. alcndo. do Juéliciurio, dc~do quo hn,ia direito .fori(Jo, Pm• isso, nego so.ncoilo á presente rcsoluoiio que me autoriza
:L reintegrar, no car•go de dentista dn Cn~u de S. José,' ho,io
Instituto Ferreira Vinnnr, o tiídnr!iío Tolo~phnrn Eugenio de
Bulhões Valladares.
.
·
O Senado docidit•IL a respeito como lhe parecer acertado.
Hio do .TnneiJ'O, t3 do ,janeiro do 1022 . .:_Carlos 'Sanipa'i,l •.
. " IIJlSOLUÇÁO !lO C.ONSI~f·l:TO MU'N !CI!lAf, A QUE SJ;: 1\lilFE!U>M O
Hl~'l'O) N, 13, flE 1022, l~ O Pi\f\lWV:R SUPRi\.
··

O Consoll1o Municipal rosolve;
Art. 1.' Fica o Prefeito autol'ir.ncl.o a. roint.agr·ar no car:::o
do donUsl.a 4n. Qast~ de S. Josó, l1o,ic In~t.iiuto For•r•uh•a Viauna,
o cidadão Telespboro Eugenio de llullhõos Vallndnros, sem dir·oit.o, porém. a, em qualquer época e sob qualquer pretexto,
. J'flclnmnr voncimeqtos. atrazndo$ Otl IL contagem qo ·tempo ·r.m
qtlc esf.eve nfn~tado dosse carg-o,
·
Art. 2." novogn.m-~o as disposições em contrnl'lo'
•
Districto Fodernl, :1.0 de ,inneiro do i922. - Antonio José
da Silva Braniliid, Presidento. ~ Jlllio Cesario de Mello, i."
Secretario. - Antom'o José Te!zeira; 2• Soorotario. - A fm., ·
vrlmlr.
N. i.SS -

1922

O Conselho MunicippJ do Pisf.ricto Fodernl pr.Jn rosolu·
r,üo de 14 de ,innoiro {jo corronf.~ nnno r.st.en~eu ;~ F.conoma àt)
Tnsf.itnt.n Ferreil'll Vlannn; D. Olotilr.lr. Clmvos Lion, a cliarla
de a$000, concodidn. 'ás inspectoras rio mflsmo in~tifuto pelo
dncrr.to n. 2.49t, do 9 de sr.t.embro de 1!1~1,
. O fl1·. ,Prefeito rio Disf.ricfo vr,tou ossa·rasnlucão, r:i:msiclll.r;)nrln envolver oll.n. nui!llentn do voncimonto~. n port.flnt.o.
mmrnnnf,o do de~poza, por ollc niio roclnmacln .

.-\ flommi~sí'io dr qon~t.Huioiin, ~nhftl'ontn tlil01 1!111'nep!'l1n
nnt.orinro~ nm oasos idf)nf,ioo~ POl' nlla npprovaàCll!.niío t:onsi-_.

dornnclo n oonoasalio dns dlnríns,

pronriament.~. nm Uli!J'Tilan~o

de vencimentos, e sim umn Q'Pittifi(•aoi'lo m•o l~barr:, q11n d!li:,-11

do sor pn.gll no funeclonnt•io qnnndo, oin' vh>tuclfl dn )icnnC!l,
nno~~nt.ndorin oü elo ntlll'o qunlqncT' mot.ivtl. cleiXII r.Jo li'!d.ÍilI~Ar.; ~tt.tenclGHao niudo. !lCia fHIP~o.~ vcnaiml}tltos dn ft.lflacjc\flti~

SESSÃO EM

i f DE AOO!m) 'Dit 'i922

ria em 'questão, e a aotunl carestia da vida, pensa que o v~ti
deve ser rejeitado.
Sala das Commissões, 10 de agosto de f922. -Bernardino
Monteiro, Presidente e Relator. - Moniz Sodré. - Marr,ilifl
de Lac.erda, -

Lopes

Gontalt•e.9, - 'Eloy de Souza.

RAZÕES DO 4: VÉTO :t>

:Srs. Senadores - A presento rC~olur,ão, tornando cxf.ensiva :í cconoma do Instituto Ferreira 'V'ianna a. díaría de
3$ concedida a. outros funccionarios. corresponde a 1.1m augmento de vcnciment.os e a uma aggravaqão da despeza que
~e. não Justificam. ·~ão soliolt.ni do Conselho essn lei e nilo
·a ncho ·o.pportunn, razilo pela· qnal a m!to, entregando o caso
no definit.ivo ,íuJr.mmonto ·do Senn:do.
.
.
Rio dn .Taneiro, 17 de Janeiro de 1922. - Om•lo.~ Sampaio.
R.l!:SOT,UÇ.l:O

no

CONSE(.llO JI<['(JNlr.tPAl· A QUE SF. IUIFF.RI'\M
i7, PR t!l!l!l, R O ·l'ARF:CER SUPR,\

(I

~Vllm~ N,

O Consolho 'Municipnl resOlvo:
Arf.igo. unloo. Fic.a extensiva ·:\ economa do Instituto
fll'orrolrn · Vfnnnn, D. Olol.ildr 'Cll.aves Llon, a dlarla de tres
mil réis C3$) concedicJ.a :lrs inspectoras do ·mesmo iTnstltuto
pelo dcerl}l.o !ogislntivo n. 2.47!. do 9 de setembro de 1921.
:podnndo o ·Prefeito abrir o credito extraordinario necos~nrlo
á cxacu~ão desf.n lei no co:rrcnf.o cxcrcicio; revO'gadas as disposil}õcs em contrario.
· .
Dist.rlelo Federal. , 11\ de Janeiro do 1922, - A'll.ton.io
.Ti>~é rln Sil1;a BrandOo, Presidente. - l1r,/,io Cesa.M:o de Mello.
1• Secr()f.ario. - .1.ntonio .ToRé Td:r.e1:ra, 2" Secratarlo. - A
imprimir.

•

tN. i341.- i92t .

O Sr. Prefe!l.o oppoz-se, oom o vlfto, fi reso1uollo do
Conselho Municipal aue equlpnrn n~ vonolmento~ dos nnonf.ndoros til.ulndos dn Directorln do IObrns no~ dos apontlld~res
da Tnspootorln do Mattns, ~Tnrdfns, Ca~n o Poson. O fundamonto do 11éto é qu 0 n. resolucão cnllo é rn~onvel, nem con..;
forme nos prinilipio~ dn T,ei ·Orrtnnioa:.. Qnnnto !1. rn~onblll
dade dn ro~oluciio nlln ó fiO todo inoonte~t.nvel. pois ó o pro~
prio Sr. Prefeito quem ,iá tem nffirmndo mais do uma ver.,
cm outros vétos, que «~6 sr admiUe equiparar,ão de venclmcnt.os entra funccionnrio~ quil tnnhnm a mesma categoria o
CX()rr.am ag mesmas íun\!I)!Ses:..
() cn~o rrrMntc osl.:'i. rigoro~nmnnt.c ncst.ns condir,i5es: n.
nf{nip;wnofín ó foit.n ont.ro n.pontndoro~ dn Direotorin elo Obra~
n npontn·rlMos dn Inspeoto1•in · do Mnf;f,ns, .Tnrdlns, Cn.!)n c
JlllSflR, .

.·,

., ,,
..

·'·...

..

.~'

'

·'f\oln.t.ivam\lnl(l :t violaolto dn r.oi Orrmnlon. nor. fnlt.n rl11
w•nno~f.n rio 'Profnit n na Con~ellla. 6 o~t.n uma rnTMf,!Jn lá
JU~\If.o disr.upcl~ 1 ncsln, Corqmlssilq 1 p rcsolvjd~ pe)q Spl)IU!01

;.;

•
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'no sont.klo r,ont.rnl'io rlo
sua não approvaoão.
Sala das

1Wo. Pot· isso opina o Relator

Oommissõe~,

pela

.lü rlc ag-osl.o de 1922.. -- Bm·nal'Moniz Sorlré, ·Relator. - :Jfar-

tU:no Mon.te/1'0, Pt·esidente. -

cilio rli:' Laoerda. - El.ou de' Souza. - Lopes Gonçalves, por
f.r:üar-~e de ·runcçõrs sim·Hares 0 .idrnlicas. por fnr.ça, ainda,'
dn nrl.. 72.

~ ·~";

rln

Con.<~ituiçiío.

l\A7.ÕllS 00 «VÉ'l'O:!>

Ao ~enado Federal:
<Srs. Seuadoi•es. - A equiparação determinada na presente Resolução não póde ser sanocionada porque não é ra-·
?.oavel nem conforme aos princípios da Lei OrganiM. Esta
exi•S'e para modificação de vencimentos a inicin.tiva do Execut.ivo .que não se produziu no caso.
·
. Por outro Jndo ha •Que attender :á situacão do erario municipal que nfio póde supporf.ar a aggravacão de despeza que
· decorrerá da sanccão da referida Resolucíio.
·
Véto-a, portanto, expondo este fundamento da minha de .•
cisão ao Senado Federal.
.
Por equivoco, sem duvida, a Secretaria do Conselho remetteu em quadruplicata os autograpbos dessa Resoluoão,
uns com. o officio 645 e outros com o officio 649, que será,
por isso, archivado .
·
Rio de Janeiro, .17 de Janeiro dé 1922. -· Carlos Sampaio.

nEROr.T1(:.1.0 DO CONSELHO MUNICIPAL A QUE SE REFEREM O
«VJ~TO» N.

18,

DE

1922.

E O PARECER f!tiPR.\
I.

O Consalho Municipal resolve:
Art.. 1. • Os vencimentos dos apontadores trtulados da
DirecLoria rleJ•nl de Obras e Viação· 'da Prefeitura ficam, da
data desta lei, equiparados aos dos. apontadores da InspectoJ•ín ele Mattas, .Jardins, ,Caca e Pesca, podendo, pam esse fim,
sm· aberto o necessario credito.
,
Art, 2.• Revogam-se as disposic_ões em contrario.
Antonio
Districto .Federal, :l4 de ,ianeiro de ·1922. .Tosé da Silya Braruliio, ~residente .. -: Julio Oesa'l'>io de Mello,
1~ Secret.arto. - Antomo José Tewewa, 2• Secretario.
A' imprimir. ~
·
N. 13»- 1922
'

''

O Conselho Municipal do üiAtricto Federal. pr.la ro~o
Iuoão do t3 de .ianeiro do col'rente anno, torna eitens.ivus ás
(}Scripturarías -· almoxarífes - das Escolas Profissionaes
Bento Ribeiro. RivadiWia Corrêa e Paulo de Frontin, as disJlOSições do decreto legislativo n. 2. 491, de 9 d~ setembro
de 1921.
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O .S1·. Pl'tlfeiLo do Dis LriiJLo Vt\Lou e:;su. ·t·esoluçãu, tiaw.ll•
fuudamenl.o do. ·oé/:o, que a l'tlferiua rusolução euvolre

co1110

elevação de vencimentos e, consegu.intemente, ausmento de
despeza1 o c]ue o Conselho não pôde fa:>;er sem proposta do
·Executxvo.
Consiste o favor .que o Conselho e:;Lende ás escl'ipLurar1a,
almoxarifes -· · das escolas profissionaes, acima mencionadas, em conceder-lhes uma diaria de 3$, pelo decreto numero 2.491, já concedida a outros funccionarips municipaes.
Ha, de facto na resolucão do Conselho um augmento. de
despe:.:a; mas, atiendendo aos precedentes adoptados por esta
Commissão, .que ()ffi casos identicos se tem manifestado fa;vo:...
ravelmente ao Conselho, ·por não considex·ar a concessão das
diarias propriamente um augmento 4e vencimentos, mas
apenas uma gratifioacão p:ro labo1·e,. que o funcoionario perde
quando não trabaJ.ha, .em virtude de IicenGa, aposentadoria ou
de outro motivl) ;qualquet•; attendendo ainda á carestia da
vida e aos. parcos vencimentos dos funccionarios, a que vae
a providencia legislativa aproveitar, pensa a Commissão de
Constituicão, coherente com pareceres anteriores, que o véto
deve .ser rejeitad~. ·
Sala das Commissões, 10 de agosto de 1922. - Bemw·dino Monteiro, Presidente-Relator. ,_., Moni.: Sod:rrJ. - Mal'cilio de Lace:rtk.. -

Lopes Gonçalv:e&.•. IUZÕIJJS llO

I

Eloy àe Souza.

·

« VJtTO ~

Ao Senado :b,edera!':
•Srs . Senadores - T91•nar extensiva aos escl'ip tlll'al'iosalmoxa!'ifes das Escolas Profissionaes Bento Ribeiro, Rivadavia Corrêa e Paulo de Frontin, as disposieões do decr~to
n. 2.49:1. ·é elevar veocimentos; é, conseguintemente, augmentar despeza.
Tal não podia fazer o ConselllO. Municipal sem proposta
do Executivo, o tal não deve prevalecer, povque attenta conh·a
o interesse d.o c·rario e eoncorre para aggravar a má situacão
•
orcamentaria da MuninipaHdade.
Nego, fundamentado nesses motivDs, a miuha saucção ú
referida Resolueão, entregancto-a ao estudú do Senado Federal.
Rio de Janeiro, 17. de janeiro de 1922 .. - Ca1•los SaUtpaio .·

RÊSOLUÇ.4.o. DO CONSEI.IIO l'<!UN!C!PAL• A QUE SE IU:FJiiiE O PAREC:Il!H
SUPHA E O «VÉ'rO» N. 20, DE 1922

O Conselho Municipal r!)solve:
.At•L. 1.'' Picam extflnsivas ás esori fll m·:n·ias-almoxarife~
das Escolas .Pro'fissionaes Bento Hibeiru, :. :·:,\da.via Corrêa e
Paulo !le Frontin, as disposições do decr·oto legislativo numero 2. 4!lli, ·de 9 do setembro <I c Hl21, podendo para esse fim
~m· allPI'!.f'l o n~cossurio credito.

,'

A!-tNA!lS DO SENA1JO

,'

Art. 2." Revogam-se as disposicões em contrario.
Districlto l;'etleral~ 13 . de ãan,eiro d~:~ i922 •.-Aifltonio da

.Sil·va Bmndão, Presidente. - Julio Oesar:.io de Mello, 1" Secrot;ario. ..;_ Antonio José Tei:ceira, 2• Secretario.
N. :136- :1922

Estamos em face de um caso da maior simplicidade, que
se euquadra perfeitamente na ultima hypothese do art. 24,
úa ~.:onsolidacão n. 5 .160, de 8 de marco de 1904, c tem a
sua i'orca applicaLiva na 2' parte desse dispositivo, porquanto
trata-se. de uma resolução do Conselho, que, executada, o/fen-

deria norma C8tatuida em lei.

·
Mas, antes de justificar o véto do Prefeito, cumpre accentunr que ilidemní:ação só póde ter Jogar quando existe
direito expresso, claro e positivo, a caracterização de um
damno ao seu Ulular. O poder publico uão deve reparar injustica que não existe e a justica resulta e é o e:x:Q_oente de .
lJm estatuto legal.
Além disto, a lesão patrimonial ou de ordem jurídica,
praticada por autoridade publica, commissiva ou omissivamente, só póde ser reparada pelo poder judiciaria, mei:Iiante
provas, na especie, e não pelo poder legislativo, em fac-e do
art. 13, da lei completiva, n. 221, de 20 de novembro de 1894,
nestes termos:
"Os juizes e trlbunaes fede1·aes processarão e julgarão as causas que se fundarem na lesão de direitos

·individuaes por actos e decisões cUis autoridades administrativas da União."

Ora, o Prefeito é uma autoridade da União, porque· é de- ·
legado do Presidente da Republica, e o Distriot.o, por forca
do n. 30, do art. 34 dn Constituição, é organizado pelo Congresso Nacional.
.
.
Logo, si al~uma lesão em suppostos · direitos estão soffrendo as professoras e professores das escolas subvencionadas
e subsidiadas, por nllo terem, até esta· data, recebido o íma- '
ginario aluguel das casas em que residiam e tinham, ao mesmo
tempo, seu curso primaria ou elementar de lettrns, devem
· recorrer ao departamento judicial, unico competente para conhecer do caso.

~nt.rolanto, oxnminando a Pretensão dos titulares das
nulas particulares, synergicamente com o texto da resolução
véLada, chegaremos á. evidencia que 'não tem proccdencia ~~ ·
liberalidade do Conselho.
.
. . .
Conforme o systema do antigo decreto ,n. 38, de 9 de
maio de :1893, as professoras das escolas subvencionadas não
tinham ospeoificndrunonte direito ao pagamento, pela Profeitura, do aluguel de casa.
.
· •
. ·
Assim, é que, ea:-vi, do nrt. 57, desse deereto, recebiam
taes professoras uma subvenção de 90$600 fixos, mensalmente,
&l mais a quóta de 6$060, por alumno, ªté perfaz~ (8.0f000; a~

.
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das escolas subsidiadas tinham, porém, o subsidio, fixo,
tambein, de 90$000, para o ensino de 15 alumnos, mais 6$000,
.por alumno, que passasse tlesse numer·o até completar 150$000,
e ainda li$000, para· casa e asseio da escola.
Dahi, se v8 que sómente as ,pr•oi'essor·as pal'ticulares dos
cursos subsidiados tinham dota~1ão para aluguel de casa, naturalmente, porque as outras, as dos cursos subvencionados,
IJOdiam perceber a mais 80$000.
Em 30 de novembro de 1908, por um dec1·eto, adquiriram
todas o ·direito a montepio e uma consignação orcamentaria
. para asseio da escola, passando ns que eram normalistas para
o quadro das escolas publicas.
Semelhante medida fõra estabelecida, porque em suas
residencias com toda 1'amjJia, ,essas professoras reservavam
um compartimento para funccionamento da escola.
Isto prevaleceu até 191:1, quando i'oi promulgado o dellL·eto n. 838, de 20 de outubro, que, em seu art. 166, pro-.
hibiu a permanencia domiciliar dessas professoras nos edifícios
em que funccionassem suas escolas, passando o aluguel destas
. a. ser. pago pelos 'cofres municipaes, que já, a esse tempo, ·
tinham a denominação de escolas elementa1•es, por forca do ·
decreto n, 844, de 19 de dezembro de 1901.
Como, pois, mandar abrir credito para pagamento do
uluguel de· casas para escolas e que fõra effectuado pela Prefeitura?
O que. se tem em vista com a resolução não é pagar
aluguel de predios .para escolas, mas o aluguel .da residencia
de i'unccionarias, depois que foi prohibirla a serventia da
mesma casa para esses dous fins, sondo que, durante o período,
em que isto se deu, recebiam ellas subvenção e subsidio, como
pro{essQ1-'as particulm·es (que; neste caracter, muitos alumnos
podiam· admittir por conta propria), e não, ainda,· pertencentes
ao quadro official.
.
. Modificada a situação, de :1911 em deante, passou a pesar
nas arcas do Thesouro .do Districto, a despesa com aluguel dàl'
antigas escolas subvencionadas e subsidiadas.
··
.
.
Nestas condições, a Commissão é de parecer seja appro·
. vado o véto.
Sala das Commissões, W de agosto de 1922. - Bemardino
Jllonte·iro, Presidente. - Lopes ·Gonçalves, Relator. - Mar~

cílio. de Lacerda. - Moni:: Sodré. - Elou àe Sou:a.
RAZÕES DO "VÉTO"

Srs. Senadores - As professoras das antigas escolas subvencionadas, não tinham direito a casa paga pela Prefeitura
nem a auxilio para aluguel. Segundo o arL. 56 do dect•eto numero 38, de 9 do maio de :1893, que as creou, e das leis do
ensino posteriores, percebiam aquellas professoras 90$ fixos
mensalmente o mais a quota de ü$ por alumno, até perfazer
180$, que não poderiam .ser excedidos; as subsidiadas (art 57
do citado. rlecrelo), percebiam o subsidio do DO$ para o ensino do 1G alumnos o O$ por alumno que passasse desse numero até 150$ o mnis 50$ para ca.sa e asseio da escola.
o decreto n. Old, do 30 do novembro de 1898 dou a esses
professores o diroil.o de montepio, jubilaciio e consignação
para asseio da escola; e, as que eram normalistas· com oon~

,\NNAilS DO SEN,\00

:•·

eurso pm·n lJl'Ol'essora, ;1 passng'nlll inurwdiata pul'u· o quadro
das oscolus publicas.
'.l'acs prOfessores ru:;idiillD eow ;;ua~ l'amilia:; 110 p1·edio
escolar, do qual utilisuvam apenas uma sala com o serviço
lectivo, até que o doel'eto n. 838, do 20 de outubro de 191:1,
prohibindo a residencia de professores no edifício cm que
i'unccionam as escolas, Lrouxe cumo conscquencia o pag·;uuonto
pela Prefeitura do alug·uel dos predios occupaclos pelas escolas subvencionadas e subsídiaclns. .iá onWo denominadas
elementares pelo decreto n. 8.1.1. de· 19 de der.embro de 1901
(art. 11) •
·
·
·
. Vê-se, por essll' his~orico, que a resolU!iÜO autorizando-me
a abrir · credito para ·indemnizar os antigos professores subvencionados ou subsidiados, não .tem fundamento de :iust.ica
·e representa um favor lesivo aos interesses do Districto Federal porque at::wa o seu erario. Nego-lhe, por isso, sancção,
entregando-a ao estudo e sabia decisão do Senado Federal;
Rio ele .Taneiro, 13 de janeiro de 1022. -Carlos Sampaio.
HESOJ.U(:Ãú DO CONSELHO :MUNICiPAL A QUB SE HE!-'BI\EM O .
« VÉTO ~ N, 37. DE :1 fl22, I~ O P,\RECE!l SUPRA

Resolve:
A.rt. 1•. O Prefeito abrirá o necessario· credi_to para indemnizar as antigas professoras subvencionadas e substituídas,
do pagamento, por e!las feito, dos alugueis dos predios das.
escolas que dirigiam, e que passaram a ser "municipaes'',
pelo art. 1• do decreto legi·slativo n. 641, de 30 de novembro de 1898.
A.rt. 2• •· No intuito de facilita~ .o pagamento de que tl·a~a
o art. 1•, demora as buscas e indagações e attendendo a que
as interessadas se satisfazem com um auxilio de aluguel de ·
casa~ semelhante ao art. 21 do decreto legi-slativo n. !344, de
19 ae dezembro de 1901, a. indemnização será ordenada na
mesma proporção do citado dispositivo: 150$ para os predios
u~banos e 70$ · para os suburbanos e ruraes.
.
Art. 3'. Ao pagamento a que se refere esta lei só terão
direito as professoras constantes da lista definitiva de que
trata o urt. 1" elo decreto legislativo n. 641, de ·ao de novembro de 1898, e da data desta . ultima lei até a vespera
da data em que a Prefeitura começou a pagar os alugueis
rias casas das escolas sob o magisterio dessas professoras.
Art. 4".. Revogam-se as disposi~ões em contrario.
Districto Federal, 10 de ·janeiro de 1922. - :l.ntonio JostJ
da Silva Brandão, Presideilt.e. - Julio Cezm•io de Mello, 1"
Secretario. - Antonio .Tosé Teixeira, 2° Secretario. - A
imprimir.•:·
·
·

N. 137- 1922

'J:eu1 ~oda a [H'Ocedencia o véto.
·Com effeito, o rConsotllo Municipal não:. tem competenciu
para autorizar a reentregaoão de funccionario •que, por qualquer circumsLancia perdeu seu emprego, porque não tem at.tr'ibui~íio privativa para nornear sonilo os titulares de sua

\
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secretaria, ex-vi do al'l. 27, § 6', combinado com o ar·t. 12,
§ 3•, da Consolidação de 8 de março de 'lü01,
A r·eparação, havendo prova ele inJustiça na perda do cargo, cube ao Prefeito; c, na ausencia da mesma, ao poder ,iudiciario, conformo o dispositivo 13 da lei compMiva de 1891.
Este tem sido o precedr.nl.o ·do Senado, que, ultimamente, '
contra parecer desta Commissão, upprovou o vt\lo do Prefeito á resolução que autorizava a. reintegração de Dcocleciano
Martyr no cargo de agente da Prefeitura, no qual devera Let·
sido provido, cm 18!l3, como fiscal CJUe era da fregucziu de
Santa Rita c, entiio, niTo fôra dispensado, . nem ofl'er'ecera
renuncia.
·
Assim, opinunda, é a Con:missão pela upprovação dõJ
vélo.
· Sala dQ.s comn1issões, cm 10 de agosto de '1022. - Bernardino Monteiro, Presidente. - Lopes Gon(!alves. - llloni;;
Soci1•ú. - il!al'c"ilio tle Lacerda, vencido por s.e tratar de auto·
rização. - Elou de Souza.
tlAZÕES DO VÉTO

Srs. Senadores - Fiel ao meu fJOnto de vista e no prccerlon lo firmado, segundo os quacs não me pareco maneira
habil dH reintegrar funccionarios a votac.ão de leis no Conselho Municipal, nego snnccão :í presente resolução.
Só o Poder Judiciaria, a meu v~r. pódc, quando pr'ovo- .
cado, examinar a. legitimidade do acto do Poder Executivo
para reparar a cla'mno acaso feito {L qualquer funccionario .
. ,,Q Senado, a cu,io ,julgamento entrego o caso, resolverá a
rêspoito como !110 parecer justo.
.
.
•
Rio ·de Janeiro, 24 de dezembro de 1921. - Cm·los
Sampaio.
·
ni~SOW·C:ÃO DO CONSEf,JIO 1\WNIC!PAT, :..; QUE SE REFEREM O «VIÍTO!>
N. 6(), DE i922, E O PARECER SUPRA

O Conselho Municipal resolve:

Art. 1. • Fica o Prefeito autorizado a reintegrar o ex~
guarda municipal Edgard Gomes da Silva, sem direito a pcrcepç.ão dos vencimentos atrasados.
·
.
Art. 2. • Revogam-se as disposições em contrario ..
Districto J?ederal, 21 de dezembro do· 1921. - Antonio
José da Silva Brandiio, Presidente. ·- Julio Cesm•io da Mql!o,
f • Secretario. - Antonio José :l'eia:eira, 2' Secretario.,
.impl'imir .,
N. 138 -

10:'!2

O monLcpio é umn verdadeira mutualidade, uma sacie~
elude, uma sociedade ou insLituição entre funccionnrios publicas, visando o amparo elo suas fumilins. Não so constituo
·com dinheiro rnnnwipnl, elos Estudos ou da União. embora
· seja regulado por lois ele caructct• gci·al, emanantes ela pcrso~
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nalidado pulilica; u que pct·l.~nccm os seus socios ou contriIJUintcs. llept•cscni.U uma coHI.J:ibllií'fio rJc HCg'~l'!J J?Ura,as vit•issii,udcs da viela, apparclhando f\lll~los benefwmr!Ds as pessoas que se acharem pela consaguJntdadc ou pelo casamento
a expensas do associado, quando J'allccct•.
o arL. 08, § 8", elo rcgul'amcnto que baixou com o decreto
n. ülítl. de .\ do jnllw do Hl07, consagrava,, en~ !'alLa de. dr~scen-·
dente~ o a;;ccndcHLcs e de VlllVU do conLrtbumtc, a pcnsuo ou
f]uoLn nos mnfios ·rncnot'r!s c ás irrn.ãs soJLeiru~.
.·
J~m 1020 reformado o montepw, surg·m o regulamento rlil
''I de sctcmJ)ro de Hl20, que supprimiu a esses. collatcraes o
direitn de succcssi\o lr!gitima on ab-i.ntestato, Vlndo a incluil-os
it:t g·cncralidadc ria liburdaclo t.esl::!!nonliu·ia, uma vez que se
ucltem denlt'o tw,;la t•cgTu cspectlwa: - se. homens, sendo
menores e al1l se emanciparem,· ou, aLUngindo a maioridade,
toram reconhccidamcnLo invulidos 011 inLrmlictoil, se uwl!te1·c.~,
sendo sollcit·as, divorciadas por sentença favoravol ou viuvas,
cmcpmuLo nesse .os! ado se conservarem. :
·
,
Como só v<}, cm t·elação ao parcnLcsco germano foi revogado o principio da succcssilo nnltJrul,, firmado pelo regulilmenlo anLerior, ele 1!l07.
E 11fio sômente isto: foi .rovog·ado o art. 1. G(i;3, do Codigo
Civil, que dc!'m·c a suwossãr1 lngilirna na ordem seg·uinte:
I, descendcn tes;
II. ascendentes:
III, conjug·e sobrevivente:
IV, collateraes;
V, Estados, Districto l?edrmll o União.
E' claro que, cm J•elar;ão üs contribuições do montepio,
semelhante ordem não póde passar do n. IV, porque tal as~
sociar,oilo ô .inslituida u hrmel'icio ele pessoas physicas, o não
tamhem a favor do entidades ou pessoas mornos, ·de modo
que, inexislindo !Jcr,lciros consang·uineos ou conjugo sobrevi-'
vente, a quo1.n ou pensão do de cnjus ·só póde ser outorgada
· ao acervo commum ela sociedade, em proveito ela communhão
ou pal,rimonio social.
.
.
Não sendo udmissiv<ll que um regulamento municipal
pos~a snllrclcvaJ• a prece i t.o ·de direit.o substantivo, no Codig-o
Civil, lei federal, q11e procede elo Congresso· Nacional, dero~
j:'ando principias de ~uccossiio e, portanto, de interesse publico,
ó a Commissão do parecer seja. rejeitado o vrito.
Sala das CommiRsões, 10 do agosto de 1922. - Bernar~
dinn ;1trmteiro, PJ•csidcnte. - Lopes Gonçalves Relator. -·
Moni: SodrrJ. _, Marcilio de LacerdCI. - Elou de Souza~

Ao·Senhdo Jh•deral:
. _::ks. Senadores -.A pt•esenl.e resolução nrro está em conc!Jçu~s ele ser c~nvc.:ttrJa em le.I.. :Visa· a .mesma conceder n
~Jun~ s.cnhorns, n·mus rle con~rtllumtcs: fallecidos, n pensão
mslitm~u. pelo~ mesmos, pcnsuo a qnc pelo regulamento não
.f.eom 9u·e1to. E', an.tes de tudo. um.a ~xccpção descabida porque Jl ~ssn.s ~luas ll'lllliS dÇ C~nlrtbUllltes devem t'eceber
pensao mstltU!da por seus 1rmuos fallecidos, nãó ha motivo

a
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paro. que todas as demais irmãs de contribuintes que. falleQam
e não deixem descendentes iJ ascendentes, fiquem privadas de
· identico favor. Porque sómcn~e essas duas senhoras mereceram esse verdadeiro !H'cscntc, essa dadiva, em detrimento do
erario da instituição 'I Nada o justifica. Ha mesmo, na resolução, ovidenle ineohercncia, si attendermos ao seguinte:
. o Ilegulamento do Montepio anterior ao que ora se acha
vigorando, determinava:
<l~m falta dos herdeiros especificados nos paragraphos anteriores, caberá a pensão ás irmã~, emquanto·
solteiras, e aos irmãos, emquanto menores, compre. henclidos as irmãs e irmãos de contribuintes já fallecidos» (§ 8', do art. 38 do decreto n. 658, de 4 de
ju1ho de 1907).

Como se vê, não era necessario que o contribuinte falleeido houvess·o deixado em verba testamentaria expressa o direito á pensão aos seus h·mãos nas condições indicada~ nesse
·dispositivo; a. simples circumstancia de não ter herdeiros nspecificados nos paragraphso anteriores do art. 38, isto é,
viuva, filhos legítimos, legitimados ou reconhecidos, filhos
posthumos, mãe viuva, pae invalido, decrepito ou valetudinario, netos menores ou netas solteiras que representassem pae
ou mãe fallccidos, etc., etc., er•a bastante para que coubesse,
por successão natural, ás irmãs solteiras ou irmãos menores,
a pensão instituída poJo contribuinte ext.incto.
O. Conselho Mnnicipal, entretanto, reformando· o ·Montepio pelos decretos. JegislaUvos ns. 2.170, de 12 de dezembro
de 1919, e 2.180, de 15 de janeiro de 1920, supprimiu por
completo o direito de succcssão ás irmãs, aos irmãos, aos
netos e netas do contribuinte fallecido. l\fesmo que o contribuinte nenhum herdeiro tenha, dos especificados no regulamento, a pensão caberá por sna mor.to- a esses parentes
(irmãos e netos), salvo cm úma unica e exclusiva hypothese:
de haver o contribuinte manifestado. ~por verba testamenta- ·
ria cxpressal>, o seu desejo de deixar a pensão a irmãos,
netos, oq outros quaesquer pm•cnles ou mesmo estranhos.
E' facil; t.J•anscrevendo os textos da nova regulamentação
(a act.ual do Mont.epio), v.erificar-se que o Conselho Municipal modificou radicalmente a disposi:ção contida no § 8' do
art. 38 do regulnrnent.o .de 4 de jnnho de .1907, com a intenção clai'R, evidcn te, expre8sa de excluir os irmãos e os netos
do dir3ito ele snr.cessão. De suncessores obrigatorion que
e-ram, passaram a ser •herdeiros eventuacs, tendo ou não direito, conforme a vontade do testador.
«Não deixando o contribuinte os herdeiros já especifi'cados nos anteriores ar,t.igos ·e paragraphos, nas
condições de terem direito á pensão, poderá le(JaJ• po1•
1.1erba testamentm·ia expressa a sua pensão a uma ou
mais pessoas naturaes; si homens, não emancipados e
até se emanciparem, ou si forem totalmente invalidas
ou interdicl.os; si mul·heres, solteiras, divorciadas por
sent.en~a cm seu 'favor, ou vh1vas o emquanto se conservarem nesses estudos». (Art. 38 elo regulamento que
baixou com o decreto n. 1. 46!}, de 2:1 de setembro de
1920, uaLualmente em v~.)
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Si, pois, os irmãos dos contribuintes fallccidos nüo teem
hoje direito ele succcssão naLural {L pcnsiio, a culpa não ~ 9a ·
aclministm•cão n sim elo ppoprio lcgisladm·, qno suppnmm
esse clirciLo, garantido .pelo regulamento anterior á reforma
do 1020.
Não cabe discutir si essa suppressüo foi justa ou injusCa.
Mas, ele qualqucl' mocln, alia está na lei que roge a ínsLituícão.
Doseie que o Conselho Municipal a julga prejudicial, parece
que o caminho rcg1.1lar seria. a revog:wão do .arL. 38 do regulamento vigente o o rovigoramcnlo do § 8' do art. 38 do decreto n. G58, elo '1007, citado. Revogar a cxigencia de «verba
tcslamen taria expressa» só mente !para uso e goso de duas scnlloras, il'mãs ele conLT'ibuinl.cs fallccir.los, ficando todas a~
oui.l'tlii il'Jl1ãs, quu Psliv(~l'l!lll em idt!nl icas conrlir;õus. privarlas·
dessa valltng,Jm, pnr J'on~a ela regra geral cslahclccida na rcgoulamenl.ar;ão vig•;nlc, não ·parece que ocja ruzoavcl. Retira
:\ instilnir:iio n seu caracter crrualiLurio, para csLabelcccr privilr.gios c rli~Linc~ücs que dcsvir'Luam a sua nobre, a sua elevada missfto.
.
·
Por essas rnzües, que o Sonuclo aprcciartí, nego sanc.ção á
presente resolução.
·
Rio de Janeiro, 24 de julho ele ÚJ22. - Cm·Zos Sampaio.
llESOLUÇ.~O ·DO CONSP.Ll-IO 1\WN!OIPM. A QUE SE: nEFEREM O «VETO>
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DE
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E O PAllECEn SUPnA

O Conselho 1\!Lmicipal resolve:
Ar i.. L • - E' concedida a D. Erh1clinda Buarquc ele Lima
a pensão instituída no !IIonlcpio dos Empregados l\1unioipnes
por seu irmão, o official da Sccrcl.nria ·do Conselho Municipal
Albcr·Lo Buarquc de .Lima, c a D. Francisca Francionc de
Padun, a pensão instituida no mesmo ·Montepio pelo seu irmão,
o professor catllcdl·alico primaria Ernesto Frederico Fran~
cione de Pnclua, pagas pelo Montcp!o 1\'Iunicipal {la data da
pr·cscn.!.fl lei cm diante e cmquanto às mesmas senhoras se
. consel'\'arcm no cslado de solteiras.
.
·
·
Art. 2 .. ' Rwxogam-sc as disposições cm ·contrario,
Disl.ricto Federal,' 20 de julho ele I!J2·2. - Antonio Josr!
da Silva B1·mulilo, Prcsiclcnl.c. - Pio Dutm da Rocha, 1' Socrolario. - .Tacintlio Alves da Rocha, 2~ Secrclnrio. :0 Sr: Vespucio de A:Oreu (c.itrcmamcnte ·commovido) Sr. Pl'C,IIlcnlc, pela lmncnda l'iogrunclcnsc nesta Casa do Cong-rcBBO, cumpro o rlolor·oso clcYCI.' de l.razcr ao cnnhcciment. o
rio Scnnrlo o fnllecinwnl.n oct'Ol'l'irlo, honl.om, nesta ciclarlc, do
l'OJWrsrnl anl c dn meu Esl ado na Camai.·a, Sr. Dr. Mar<;lll
Pr.rcim Escobar, tJ rr.q1rcrcr as homenagens a que l.ilo lllustro
-l'epuhlicano J'c)l. ~us pelos serviços que pt•cslou ao sou paiz e
:\ cansa :•opnblrcana.
· Murça! Pereira J!:sco!Jm· era um elos vcllws vultos elo meu
partido.
. .·
.
l:'fll'lllUrln Clll tlil'cil o llClrt Fnc'u!rlaclc rle srw Paulo, no
chegar :i cnlíio Prorineia do Hin G1·anfle, rleclicuii-St~. rlcsrlc
Jogo <í vida publica, alisLaru.ln-~o 1ms· filcimH do Pal'lirlo Li]J(•J•ul. no qual militou nl•" 1870, t'•poea cm que, pot• uecasiiliJ
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,
da dissidrmcia Ozorio. doixoiJI:,;osse pnl'l ido para acompanhar
o preclaro servidor da pat1·in na scisfío verificada.
Mais tal'rlo, orgonizanrlo-so o ParLirlo Republicano rlo
Rio Grande elo Sul, J\1arç~al Prtt•cir•n de Escobar a olln se filiou doseio lngo, tomando-se um dos seus olcrncntos do g-rande
activirlaclo na clofcsn das CU\1Sas qnc rlosdo então foram os,.
posadas pela agrcminçfío politica a fJ\10 mo estou rcJ'crindo,
lacs como a !.ln ab0lição o ela propaganda (]O novo regímen.
· Nu rJa aboliçfi.o, tornou-se um dos olomcnlos rlc maior
valor para encaminhar o problema na então Pro,·inr.ia do Hio
Grande do Sul, chegando a ser· enl.ão Presidente do Club Abolicionista que na cidade de Pelotas se fundara pum esse fim.
Como· propagandista da Republica, com aquc!la plciadr}
illustr-ü que fundou o Partido Hcpublicano, jornadcou pelas
localirlades do interior· do Estado, sempre levando a palavra
do novo credo, ungida da maior· sinceridade.
.
Proclamada a nopubliea, Mnr~'al Escobar· foi eleito membro ela Asscmhlôa Consl.il,uinte do Estado. Nessa mr.moravcl
assombléa teve ensejo elo revelar, mais uma vez, os seus
grandes dotes do combalividnclc, tendo sido, rios· 48 membros
que a compuzeram, talvez o que mais discutiu o projecto ela
Constituição, consubstanciada 11a .Carla de 14 rle julho ele
1801, fazendo-o sob o ponto do v1sla cm que cnlão se coilocara de adhesão ás doutrinas rlcmocraticas.
No .facto que vou narrar evidencia-se um do~ mais bel! os
traços que caracterizavam Marçal Escobar: tendo, nn Asscmhléa Constituinte combatido muitas elas lhcscs triumphantes
no nosso pacto estadual, depois do pr·omulgarJa a Constituição,
foi clle ·um dos sons mais sinceros c constantes clcfensoros,
júmais Lendo de !lu diverg-ido ei11 ponlo algum.
'.
Má is tarde, com o golpe de Bstado, Murça! Escobar alistou-se entro aquc!lcs que o combateram. cxcrrenclo nnssc'l pol'iodo o cnJ•go de chcJ'e .. do Policia, sob o Governo Provisorio
insLituidfl após o movimento anarchico -·pr.rmitLmn-mc assim classi.fical-o - do 2 rlo novemiJro de J8nJ. Recnnhccondo,
porém, desde l'ogo, que o movimento não era rcivindir.ador dn
princípios, mas, que visara pura c simplesmente a dir·ccçãn
rio Estado, al'asl.ou-sc destes companhciJ'o~. que, por illusão
ele momento, julgara se haverem orgnniznclo pa.ra combater
um g,olpn ao mag-no pacto da Republica, lip;nndo-sc novamente
ao seu ·partido. no Estado, no qual serviu sempre até o mo ..o
menta de sua morte.
Eleilo, em J 80~, Dcpnlar.lo federal, doscmpcnllon asse
·manrla to nlé 1\l05.
·
· ·
.
Dci:mndo a Camara Fodcrnl, cxcrcon n:; funcçõcs de Procurador dos. Feitos da Fazenda do Estarlo rlo Hio GJ'anrle rio
Sul, volvendo a m•sc ramo rlo Lcgislntivn cm 1!J 13, onde se
conservou até ít hora elo sou pasRnmnnlo.
MrtrGal Bscnbur, Sr·. Prcsiclr.nl.e, foi um rrinuhlicano ronvicl.o, sincm·o, l'íC'l aos· seus· 'JH'incipios. c, si alg-uma falia
se lho pndia nolar. possuiu lambem a sincc!'irlarle real
que cn.racl.rl'isuva torlos os srr1s actos, que fazia corn que jamais p.rocumssó encol.n·ir o seu .vcrcladciro p~nsamenLo, o seu
vorrlarlcir·n .iniw.
·
Jl'larr.;al .l~senllal', Sr·. Pl'esirlr:nte, Jll'Cslou ao sou Eslado e
ú J1rn1rhlieo srr·vii:n~ incsl.imn.vpi,;,
Por ludo isso, Sr.•. Prcsidcntl•, r\ rlo toda a ,justiça qnr, no
momonlo cm que ollc clesappaJ•ecn rlt•nlre ns vivos, ill'ixamlo
i'ilciras
corar·õcs
.vacuo
.
.immcnso
···-- .. nas. nossas
-.
.c nos nossos
..
.. . .um
'.
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scnLimenlo de profunda saudade, ele saudade
inextinguivcl,
(ap01:ados) por que foi 11m comnaniJOiro de longos annos rle
jornada, nas Iuctas mais agtlCI'riclas, sempre coraj~so, sal.!cladc
essa que perdurará eLornament;tl em nossos coraçoes; ó ,Justo,
. dizia eu, que neste momento, em que dcsapparccc do nosso
convivio, sejam requcJ•idas as homenagens a que fez jus pelos
seus scrvi~os á patria. (Ap01:ados; mu·ito bem.)
Requmro, portanto, Sr. Presidente, que, em homenaA"em
ao salHio~n cxl.indo, o Depnlado l\!arçal Pereira Escobar,
seja lançado, na acta dos nossos trabalhos de hoje, um voto de
profundo pezar por seu fallecimento, o que a J.Vr'esa do Senado,
envie á sua desolada fttmilia os pezames. por esse infausto
acontecimento. (Muito bem,·· rmt.ito bem,)
O Sr. A. Azeredo - Peço· a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Senador .
O Sr. A. Azeredo - Sr. Presidente pedi a palavra apenas
para requerer que se addito ao requerimento do honrado Senador pelo Rio Grande do Sul um telegramma de condolencias-·
ao illustre Presidente daquelle Estado. (Muito bem; muito

.

bem.)

·

O Sr. Presidente - O Sr. Senador Vespucio de Abreu requer que se consigne na acta dos nossos trabalhos de hoje um
voto de profundo pezar pelo fallecimento do Deputado Federal
pelo Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Dr. Marçal Pereira de
E.scobar, e que a Mesa telegraph~ á su~ desojada família, enVIando-lhe peznmcs por osse neiasto acontemmento. ·
O Sr. Senador A. Azeredo requer que em addilamento,
se telegraphe ao Presidente do Estado do Rio Gra.nde do Sul
enviando pezames a S. Ex. pelo mesmo motivo.
Os senhores que approvam este~ requerimentos queiram
dar o seu assentimento. (Pausa.)
·
Foram approvados.
Continúa a hora do expediente.
Tem a palavra o Sr. Adolpho Gordo.

O Sr. Adolpho Gordo - Sr. Presidente; na sessão da·
Gamam dos lJ'epul.ados realizada a 5 do corrente mez, o. iJ:.
lustre Deputado paulista, meu particular amigo e companheiro
de luctas, dcRile a propaganda, o Sr. Carlos Garcia, a proposito
do pro,ieclo ela lei dtl impren:Sa, pronunciou o discUJ~so que
passo a lêr:

.

_.

«Nunca deixd de assumir coinp1eta rcsponsnbili,durJ,e rlos mcüs acl.os, praLicndos, qúer individual, quer
c~n!l ccl.ivameute.
· .
·
·
·
·
No con1cço d0H!.e anno, quando todos - e a prop1•ia
imprensa -clama,•am contra o modo por que pelos jornac;:; c!ra cxeJ•ciLnuo o seu direito de critica, o Partido
.Republicano de São Paulo tomou a resolucüo de pugnar
por uma lo i relaL!va ao assumpto.
Era uuaúime en(;ão em todo o paiz a opinião de
quo Re tornava ncecssaria uma lei do imprensa.
1'ondo o illustre Senador por S. Paulo, Sr. Adolpho
Gorrlo, csl.ttilndo a mat•eria o trazido ao conhecimento da
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lJanci1dn, o cl·cio mesmo que ao do illustrc Sr. Presiunill.e da llep~ihlicJ, •O projecto que confeccionara, fico11
resolvido quo o seu tt·ahulho" seria apr·r,~cntarlo ao 81'll<FIO ~implcsmcnlc como base.
.
Qut•t•r•mos tlllli.l lei rú! imprensa, mas cnm a lllJIOJ'
g·at·mHia pal'[l n · rlrha/c, qursl.iio de mag·na imporl.ancia.
De l'adu, 81·. JlJ'Csidenl.c, os projectos são aprescnladus para sol'i't'CJ'I!IIl debate, serem suJeitos ás Comni issõo.~ J'espccl. iva.~. cmcnda•rlos, cm 2" e :Jo turno, primeiJ•amcnlc cm uma r) depois cm oul.í·a Casa do Oont;r·c.,so . .\ idrla pr·imil.iva não é aquella que clcl'iniLivanwnLu deva sm· lei li o paiz. ·
· Lc-van 1um-sr, .Sr. Presidente, accusaçõcs ao Sr. Se·nar!Ol' Arlolpho Gorrlo: O Partido Republicano de São
i'uulo c a impt·ensa, que tanto pedia esta lei, nãn !JJldrm
dcixa'r de f.omar as rr.sponsahilirJarJ.es ·que tecm na aprr~
senla({ão dessa propos/a rlc lei.
Qlle!'cJtt08 un1a lei de imprensa, mas com a maio;·
g-aranlia prtssivei, quer quanto á Jibcrcl[llde que clla deva
t.cr na critica que exerce, quer quanto á responsabilidade decort•cntc dos seus proprios actos, porque assim
ficará ·salvo não só o seu clireilo como o daqucllc;; quu
sc,iam por c!la criticados.
· · · Assim. Sr. Presidente. vrnlJO declarar ti Càmara
que a minha solidariedade cnntinúa inteira com o drgno
Senador paulista ...
O Sr·. Palmeim Ripper• - Não só a de V. Ex. ; a cie
toda a bancada de S. .Paulo.
O Sr. Cm·los (;w•cia - ... cujo projecto, como disse,
foi apresentado apenas para servir de base ú disctJssão
de uma lei que o paiz rrlclama. (Jlfnito bem; mwíto
bem.):.

·

Tendo O Estado de S. Paulo de ::mtc-hontcm puhlicacirJ
. uma nota, a proposito daqur:ille discurso, em que atacou violentamente o projecto da lei de impreúsa, o Correio Pau.listano
de hontem deu-lhe a resposta seguinte:
«Alguns .iornaos desta capil.nl, in.iu~t.u c precipiindnmontc, se insurg-iram contra o projecto sobre n imprensa, apresentado pelo Sr. Aclolpho Oore! o no Senado
FederaL innugurnndo assim tJmn campanha com os seus
habitunos e conhecidos processos.
De um lado, com manobras que podcriamos chamar diplomaticas, procuram congregar cm torno de ei
todos os_ elementos divr:lJ'gcntcs, t,oclos os ([tJC, pot' qualquer razao, se acham divorciados do situacionismo paulisi.a. para rlrssa fôrma ·se fm•tnlccorcm; ele outro Judo,
com movimr.nlns. tncticos, ·intentam tornar S. Panlo o
unico rcsponsavel por esse projecto que é -reclamado
pnlo pniz int.riro, om. virlurio' ,de um clanirir nacional,
afim do .isolal~o. o, por· .conscqucncin,. enfraquecei-o,
pura mu1s facJimonl.c vencer a, luta ([lJC iniciam."
Basta restahclcccr a .~ingoln vm•cladc rins. factos para
mostrar n imprococloncin dessa cnmpanlHl. n a frnque~n
.dos nrgumcJ!I.os nclln .f!.mprcgnclos.
,. ·
. Nn hnlnt,nnl rcunJun dos clwfrs do Part.iclo fir;pu··
bhoano, com 11 hnncncln pntJlistn, qne: cst(1 nnno s~
"i·on' .
.

/
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Jizoo no pa1acio do governo, a 5 do março ultimo, en•
t.ro outras dnliboraçõos, ficou resolvido, conf.ormc pu~
plicámos. cm «nota» do dia 7 dessa mesmo mcz, que
fosso elaborada «uma lei sobro imprensa garantinjo,
a par da maxima liberdade do critica, a corrosponden
t~ o offecUva rcsponsnhilidude.»
Ficou, pois, bem claro, ha muit.o's moz'es, que o
.sit:.:ucionismo pülitico do S. Paulo não fez nçnhuma
reserva, não escondeu seu pensamento na attitude que
assumiu perante o paiz.
.
·
Attendcu a esses nobres o elevados intuil.os o pro.iecto Adolpllo Gordo, que· tanto tom sido discutido o
que tnnto deverá ainda ser discutido pela imprcns.::
brasileira ? ·
.
Seja dito do passagem que· esse projecto não foi
.elaborado em· S. Paulo, nem mesmo foi visto poJoq
clwfcs da politica paulista c que uma. affirmaçüo cm
tal scnl.ido · envolve uma desconsideração ao Sr. Ado!~
pho Gor.clo, ,iurista do nome consagraà~:~, e uma inju~
ria ao Senado Federal.
Attendeu, repetimos, esse projecto aos elevados
intuitos a que nos referíamos? E~tá ncllo ~rarantida a
-ui.lsoluta liberdade de pensamento c estabelecida a rc·.;pectiva responsabilidade ·dos seus autores? A que
princípios .doutrinarias se filiam. as suas disposições?
Que escola ,jurídica acompanha?
.
Isso, não outra cousa, é que devem cstu.dar os
,i<.lrnalislas, os pnhlicistns, os intcllcctuaes de S. Paulo,
terra em que não lla estado do sitio e onde, por con·sequencia, inteira c absoluta é a libcrclnde .de discussiio. E é essa collaboraçün leal c serena que desoja o i Ilustre Sr. Aclolpho Gordo,. que na sessão d,,
.Z!i de julho no Senado Federal, "insistiu em a!'firmar
qu c seu projecto não era definitivo. Sua intenção foi
abrir o debate sobre o assumpto .. Tem arompanhado
oom toda a attcnção a discussiio travada, collecoionnndo tw,lo o que toem cscripto os jornaes a respeito,,
Gommunicará todas as idrlas c suggcstõcs tia impronsa. ·
ao Senado; propondo a acc:\ilaçiio. ,das qüe fo!'em rn~~onvcis.-;"
.
Dessas incquivocas palavras •ve-se que está aberto
amplo .debate sobre o assumpto, 'que se espera .effí~
caz c desapaixonada collaboração de todos os intc.llccuaes !lo paiz, afim de qnc, manlidri a 11lcna liberdade
do pensamentos, fique, elo faclo, assegurada a responsabilid:ulc dos que dclla usam e.abusam.
Não é, pois, ·legil.ima a· g·rifjll' que cm !orno des;;(}
p!•ojccl.o Re levanta. Injustas süo as palavras c aggJ'OB·
sivos os conceitos elo O E'stado de S. Paulo contra a ban~/
cada p!llllis!a, digna de respeito por t.oclos os titulO? ..
O que ó nosso· desejo, e desejo cnmmum do .todos
os brasilniros honestos, ú nsscg·urar IÍ imprensa do puiz
scn direito ele critica c a livro expansão do seu· pcn~
samont.o; o que, port1m,· está t.nmhcm no intuito de to~
dos é cohibir que certos ,iornacs sem cscrupulos ..qur, fclizmcn(c, não medram entre nós·- façnm seu
4
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criminoso commercio, inventando, calumniando, por-·
turbando a vida publica c retaliando reputações.
Esse . é o objectivo do projecto. Para alcançai-o
plcnnmento é que os publicistas, os jornalistas, os intellectuar)s devem, discutindo-o com clovação e impar·
cialidadc, dat• sua clc~inlerossadn contribuição."
Sr. l'I~esidcnte, tudo quanto cst1í escripto nesta nota d()
C01·reio P[!!tlistano é exacto.
, O Sn .. ALFREDO ELW:l - Apoiado,,
O Sn. Aoor.PHO Gonoo - Tendo os membros da ban11adà
paulista," cm uma c outra Casa do Congresso, cm um dos pl'im!liros rlius de março elo corrente anno, se reunido, cm São
Pnuio, com a presença dos dignos chefes do Partidu Republicano PuuH~la, afim elo combinarem a sua acção en•. rclar;ão
aos !l':tbolllos lr.gi.~lativos o tendo Jolíbcrado formular um
projecto de ici de imprensa, que, garantindo ampla liberdade
de critica, determinasse a rcsponsubilidaclc efi'ectivu de cada
um pelos abusos que co·mmcttessc, resolvi estudar o assumvto, afim do concorrer, conscientemente, com o meu voto o
com a minha obscura c. desautorizada palavra para esse im~
r.ortantissimo serviço que os representantes .de S. Paulo queriam prestar ao paiz;
·
Reunindo-se, algum tempo antes dos successos que determinaram a .decretação elo . estado· de ·sitio, a Commissiio de
.Tustiça o Legislação do Sena·do, communiquei aos meus illustres collegas dessa Commissão, aquclla resolução, expuz-lhes
as minhas idéas ácerca do assumpto, as linhas gcracs do pro,íecto que pretendia. formular, c, como >e tratnss& d'c uma materia muito grave, lhes pedi que, por seu turno, estudassem
ó assumpto, afim de collaborarem na organização desse projecto.
Lembro-me de quc ac'hava-se presente o illustre Senador
. pelo ·Districto Fedcl'al, Sr. Irincu Machado. Toda a imprensa
deu noticia do facto.
·
. · . O primeiro projecto que formulei' tinha, apenas, tres ou
quatro artigos -. prohibindo o anon)·mato, quer na secção edi.:..
t.orial, como na inedilorial dos jornaes, consns·rondo ·o direito
de pesquiza, o direito de rectificação e o de resposta. Como o
assumpto é muito delicado, ou pretendia apresentar, nesses
. ter·mos, o pro,jccto á ·Consideração do Senado, aguardar os dehates que prO\'Ocasse; c, na f.crcoira discnssüú, •completai-o,
nfforeccndo as emendas additivas que mé parecessem conve- ·
J:ient.cs, em virtude da discussão.
Como as minhas idéos tivessem sido divulgadas pela imprensa, füi procurado por varias amigos, ·dtsl.inctos .iurisconsullos, que me ponderaram ser mais convcnilmlc que cu completasse. desde log·o, o pro,iccto, com disposições relativas ao
exo1•cicio dos rlireitos do posquiza c de resposta c com disposir,~õos rclaUvas ao processo. no 8nnl.irlo de tornai-o mais rapiclo. afim ele provocar· dobnles sohre todos esses prnl.os.
Na mesma occnsiiio, mn clisf.inclo .iurisconsnlto paulista·
orfr.rcccu.;.mc· mn ]ll'Ojectn COtilplCTo de lei de imprensa, pro,ioclo esse publica elo, cm sua inl egrn, por um elos vespertinos
cle~tn Cnpilnl..
·

I
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·
()pl.f•r·rninar· n mndn r),, cxcrcicio daquc!lcs clireilos pare~
ceu-nw lll!l nst'IIII1[JLD mui/o seria prlo rcrJc•io que. ti~c dr. .con~
si~o:·n:11' n pi'O.i"l'lo 11111a modicln qno J11Hlcsso restl'lngn· a hber~
uadP df' imp1·rnsa, o fJ\10. niin <!SI.:wa i'm·rnou p:•J)Samento, mas
~~~i. t.l'i!dn cm vi;;la as ll'is, a .im·isp=ndencia rlà França e da
H·aJI[• r. no la·["'" (],~ llbi\liznJ,,s c.,crJptorcs.
Tr•nrlo ~~~ J'I'IJI'eiõc•nlnniPR p:tiiJi;;l.n:;, na r·rrerirla rr..u11iüo,
lin1·ida c•m S. Prudn. dr•lih<!l'ndn sr. ncenpar r!n assump~o, 011/rwli fJLW não podia nl'i'c!I'I'Cr.ll' • :\ cnn;;iclr!I'UGão rh ::\enado
p1·r•jrrln al,r!ll11. anlrs rio OliVil-os.
.
,.
.
Prnrnnvi tJmrt rc1mifio rt qno cnmnJUrcccram quas1 todos
os j)epul~;dn.o pr!!ili:ila.-; r nn qual fpz-sc rr._;n:e;;enlar o me11
nobre :umg:n Sr .. Ait'rnrln F.lli~. não lendo poclidn comp:.JI'CCCI'
o meu rnu·Uculat• alllif5n Si'. SenaclnJ· Alvaro rlr! Carvalho.
O S!~. Al.FI\1>110 El.l.!S - Mas rlrn a ra%iio JlOt' qno não
C0ll1j'H\I'I\C('I1.

O Stl. Anor.I•JJO GoJmn - Nessa reunião, · cx.puz c
,iml.i t'iq11ri l.oda.~ as
dispo!'içõcs do mc11
primitivo
pi·o,jecln,

as disposições

expnz

rio

J.orla~

nnl.rn \Jll'Ojr.cl.o
as
sn:;gcsl.õr~

a

'q11c
me fnrmn feitas. Dc[lois rio rliscn,lido o assum;JI.n, ·ficou
r·nmhinn.clo: 'i". que r;u r,.on,plel.nssc nqurlle Pl'OJccl.o, ne!le
inelnindo ·-- não sú a!g11ma.s dispnsieõcs do onlro, como rll.iposit.:iiPs qnc foram lrrnhrndns na rr.nnião; 2", qun· o ol'l'err;~
ePssr. á con~irlm·ar·ãn rio Senado. nill'l como nmu nhra dcf1~
Jiil.ivn e eomrlcln: mas· enmo nmn base para cslndos, comi)
11111 m~io par·u fJrovncar clehntrs, qnr. clncidnssPm u malc!'ia,
pi·olr•;lanclo n!lcrídct•. cm Sllft l.crccirl\ (JisCll~~ão. l.nda;; a~
crit.irns fJIW fo.osrm Pl'nccrlcnlos o propor todas as mndifirneõe~ nrec:;;;;al'hls.
.
'l'odn~ essas rleclarações eu fiz, Sr. Prcsirlenl.c, quando ·
li o Pl'ojeclo aos meus dii:nos ~ol!r.gas da Commis~iin rlc Jus!.i(:a r. Lr.gislaeão do Senado.
·
o SR. Cin-\Cf:HO n,\JlDOSO Apoiado.
O Sn. Aoot.PHn Gonoo ~-· F. ludo isso consta da ·acta
da sessão daqnclla Cnmmissüo publicada no Dim·io do Con~
(!J•eso~o elo O do COJ'I'cnlr., ·
· ·
~ fjlla!1do, no rlia se~uintc, cu. snhmr\fli f.ul nro,ic_::to· ú
~?ll~HieJ•n,(;uo. rln Sonar\ o. r·epr·ndpr.J nqnr•l Jus clt•claraçucs
o
ilr. nm ar•nr.I.n, qncr ao~ 1llf)\l1llros desta Casa como aos nos~
· sos ,inrna!isl.a.o, '[lfil'fl .o rxmninnr·rm drUrlalllf'lllfl e exoorem
as SllilS C!'il.icns, fOT'llCCi!Jlf)O~ll10. assim, OS SUhsidios nccOS~
sar•ios afim f.lr. r.tt of!'r)'(~CCI', nu :J" di~cns~üo. l.cidofi as emendas q11c fossnm cnnvenirml.r.s. Som(li'o affirmci nno csl.ar cm
meu pensamento pronor· n mais ligcir·n·''i·l)sf.t•icl•iio ti libm·cluclc'
da imrronsa (apofrulos:· c srmorr. al'firmci q'uc a Commis~ftn nftn li.nlin o. inl.uil.n d~ prrcipif.at' o nnclamonlo do P.,roje~
d.o P de tmpccllr a sua (IJscussüo.
E por· que, então, pcr·gunt.n~sc, cncm·t·ada. n 2' discussão
do P!'OJCCI.o. Jogo nn rlin sr.:;l!inLo, u Commissiio rio .Tnst.icu ·
t'·1111n~-sr~ o clcu parcecJ' coniJ'UT·io (t crncnrla ~rollias Mon~
quQ

allnr!í

o

commnnirp1ei

.úl/'0 .

. .

.

:\nnllliC~tldi! n 2" disonsAan. nnnhnm nrado1' pr.cli11 n !lU~
ln_vm P_01'1l tmp11gnal-n e, nt'fCI'I!ciclu ,aqnclla ·emenda, foi a
r:Jmmssao suspensa, afim ele u Commissão dai· soln·o olla !JU-

rccor·,

·

'.·.-. ...
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A nnwnrla em rrf'rJ•nJli.C a· l!llla dis[lnsi~iin impot"tanl.n, e
:í Commissão J•aJ·ecetl mai~ conveniente aguardav l.odas m;
ef'iUcas a es~a di~pMir;fu·,, nl'im de l'iea!' lwm "''icnl.ada iWlH'C
o ussumpln. pam rlr.!'nis. na :l" disel!iiiiiín, t•mill it• 'p::ti'CCC!' so-ln'C n mrl'il<• da e11wnda.
.
.
·
Votado 0 rll't•.il't~ln Ulll :!" cliseJJs.';fio, a Commi,;são não
rcqurJ't'il, :tlr) l1Djr·. qllt) rllli·a.>Stl cm :J". ma,; J•ealizou uma
sossii(J, t'm rprr.• StJ pass:u·am n.,; ·"'f;'llinlr•.-; l'aclns. cunslanlr•.-;
da acla puhlirnrla nn Diari(J rlo ('rm:JI'f'ssrJ ti,• () do C'Ui'l't~nl.c:
dlouniu-sc esl.n Crnnmi,-;.;ão. Presirlil1-a o Sr.
Arlnlp!Jq Cl<ll'flo, p!'<'·.oenl<•s n;; S1·s. EI!.';Pbio <.ln Amll·aUI', TI'ÍJWII }!uclla:ln, ~!tu·r·ilin dó L:JIIf'!'da e .JUi'tlll.\'lllfl
Mnnlciro. O Sr. AdnltilJo C<rwdn lr.11 1111m !llilf!U n:-

pnsieiío das ailicas elos jm·nac,; ar:Prea do lili'O,ÍI'cl.n elo
lei r! c inwrcnsa, dcclaranrln I t't' lomrrdrJ rm cunsiril'-:-

rnefio apenas o~ org-fín.;; qtiP n!'gun1nnlnn1 1~nn1 PI~"!Vn
f~ nüo o:;; que ag·gTlflPt\\. Aec1·r~c,~nl:-l <1;1,~ var. !nTilUI'/nn di!Vido aprr·~.n vaJ•ir" das nhjrc.r.~1ir•.-, l'f'ila·; il'~'
sas eJ·ilir·a.~ ..s11hmrUrndn-:•s nó plcnario, snh a sna
f.~ãn

J'I'SprmsnlliliCinrlc pessoal, parn. que n.-; /<'!IS tn/l,cga.'<
l]c r:nmrni'<;;ão rioncrn Nl/l\ r>lr·n:1 lillrnlndt~ de• eril.iea
ús (Jivm·.sas cmmJdas qne v:w nl'rr>rccer. Pmf'ndns e."sa.s
dr rrúc S. Ex. lt\ um c;:hnr:o, enn.sisl.intlo. mnis 1.111
m•,nns, no ,:rr;1Jinle - snhrl' as pnhlirar..iic;; crliltl·r·in(!R, IH'r1piJn a rwr~eiln{~ãrJ r~f!. rn1rnrla dr) Sr·. SPnnr1tn·
Tnhins ~!nnlcirn. enm rnndil'ic~r·iirs rir mnd•J u rrl'ir'! ...
r.til· ·o dirr.ilo allcmf\o, rli,prnsr\ncio a a~si!ma1.1tl'l1 rh>
arl.ign~. pnl'J',m. ·manl.rnrlo....
·

. O :',:11. GnM:cnr, C.\fiJ!IlRIJ -· :\li:í.-;, l'i1ila li.n!Ju siclo a 1111rtll::t npin!fin do snio da Commis::ftn.
O 811. Anor.J>Jt[ô Gnnrx· (crmli1mando a leitum) :
« ... n. rnRpomallilidnrlc rins rc;:per..f.ivos aulorc;; c nsseg'lll'l\nrln n rli1·eit.o de pcsqniza, Ms casos rl::t exísl,c\JtCia
de offr.nsas.
.
.
SnlJro n direito de resposta, pr·opõi! rp10 ·1 iornnl
·fique rlis]W11SlHio de ptlhlir.nl-a. alc~m rio c:B1 'pr"cvislo
.no wnjoctn, qnundtr fl\r nffcnsiva 011 clil'J'am:ünria.
D:í an r.rlil.nr o rHrr.il.n de haver rlo r.u!.or ela puh! ic:l(:iin nl'f,•nsivn qnn lln.ia ]1!'0vocnrln n rr';;prl.'<ln as
rlrspr•?.ns cnlll n p].illlicaçiin l]p;;Ja. Além rlossns cmentl:t.~. n J'r'PI'r.Sr.nlanlr palliiol::t lrm onl.ras no :'Cill:ido ele
rlaJ' nnr!mnonlo m'ais rnpirlo no processo flnJ' crime do
injnria o cnlumnia c rlc garantir no mc.ômo tempo o
ci:reito de defesa.~

Ap!•cscntnroi c.<~as rmonrlns fJ1lanclo o PJ~n,iec!o ont.rar em
lf'J'CPira rli~cnssf\o, :1'fim c](l r!IW vnllc tÍ Cnmmissíin pnrn que

sobre cllas 0 so!Jr·o.
'l ~C li ]l~ recO!'.

as demais qno

forem apresenl:lrlas

cmiLla

E;;l•lU, poi~, cumprindo lcalmenlc os compt'•)l11l~~o3 qt1o
'noni.J':lhi.
SI'. Prcsirlonlr, fiz esln cxpnsir:io minuc!osn .ele fnct.os
eom clntlS inlnilns: 1". paru r:onfil'lllrtl' a nn!n rlo Grm·dn Paul~stann, c 2", pnra rl:ll' ao paiz clrmrnlm para julgar eflm jusl.Jca o mru procedimcnLo Cltnfl'Onl.anclo-o cnm ,, de uma B'J'On,
de purte <la imprmtfa,
.
·
·

•
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Não estranhei a aLtitude apaixonada dessa parLe ela im~
11rcnsa ~ont.m o prJ,iccto de que fui o uul.or. Jú a esperava.
Quando na Fr·nnça foi discutido o pr·o,iccto lJIIC foi· eon~
vertido na lei ele 9 de setembro rio 1835, c'onsagrando o direito
.-!e resp11sla, o quando cm· 1850 Ting11 i ·propoz qne todo o arLigo de discussão pc·lilica, philosO!)hica ou religiosa, inseridl1
nos jomacs fosse assignado por Reu autor, toda a imprensa
J'!':mceza revoltou-se, inclignacla, tonlra esses projectos, dizendo que tinham por fim supplimir a libercladn da im~
prensa ! O direilo· elo resposta existe atlí hoje e foi tambem
<;onsngr:ulo cm outras legislações, e a lei ~ringui vigoi'ou em
Franr;a dumnle 30 ann'os, sendo· revogada - não porque
;:onstitnisso uma restricção ·ú liberdade da illlJll'eo.:;a,. mas
porque as suas disposições eram illucliclas com as us;;ignatums dr. cmpt·cstimo, p.or n1ío consagTar a legislação franceza o
clireilo dr. pesquiza.
O que extranhci foi a aggrr.ssão pessoal contra mim,
quando tí ccr·to qur, desde as minhas primeiras palavms no
Senado, pedi ;i imprensa: que .me :mxilias.sc a bom desempenhar a 1arefa do que cu me havia incumbido·..•
O SH. GRAccno CA,Rooso -· Isso está n.os nossos costumes
jornalisticos ..•
ü SR. AooLP'ITO GoRDo (continuando) - .•. at;gt•cssão ossa
que foi ao ponto de, cm seus ataques, aprovcitm·em-se alguns
jornalistas do uma torpe campanha cliffamatoria que se tem
J'cito· contra mim, por actns que tenho praticado no cxcrcicio
da minha profissão de advogado c que muito me hom:am ! ·
O SH. VENANCT0 NEIVA -·Muito bem.
O SH. Aoor.r>nn · Gormo - Não h a advogado qu~ exercite
acd.ivamrntc a sua profissão r. nem. homem pubiie·). qt.te exr,rc.a,
com patriotismo as suas funcções, defendendo 0 ni.tcrcsse puhlico,. quo não contrarie, muilus vezc~. inlcrcssos purtieularcs.
na h i - inimigos, in,iurias o ealumnias ! ..
. .
O Sn. Ar.PnEoo Er"r.rs - Muito bem.
O SrL Aoor.t<H0 Gormo - Posso, entretanto, lirfirmar ao
Senado que sempre esmaguei completamente quaoSCfllf.\1' calnmnias contra mim levunlaclas, por mais impm•a o immoral
· quo fosse ·a sua origent.
·
·
O Sn, Ar.Pn!loo ELI"Is - Muito bem.
'
O Sn. Aoowno GoRDO - Posso :tffirmar Lambem ao Se:Jado que quacsquer que sc,iam .as aggressões de q•.le ainda
~rja victima, suherc.i cumprir scrcnamcrlte ·o mcn dever.
A altitude apaixonada de uma granclo' part~ da imprensa
é ah~olul.amento injusUficavel, porque o projccltl não contém
t.lisposir;iio algunfa !'estringindo a liberdade da im]H't.m.'m.
Na parte cdil.oria de um ,jornal, pt\de o ,iornalisla cscrc~
vr.r· tudo rmanl.o qni.r.cr, sem ccnsum pt•tívia. Pôcl•J insm•n• na
parle incditorial quar.squer artigos - sérios, dignos ou immuudos; o que o pt•o,joclo prcLendc, observando uma disposi·~fio
consLil.ucional, é que esses arLigos sejam assignaclos por sôus
verdadcit·os auLores, afim de serem responsabilizados.
. .Atncat·rí a liberdade ela imprensa a clisposi~~üo relaLiva ao
dtrCJ Lo elo resposta ?
·
, II.llrocluzida na leg-islação francezli ha cot;ca de um scculo
.id•. mm~ ün·dc, nns logisluçõc~ df:1 ouLros po,•o.s, mmca se const~
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clerou ~al medida uma arma de compressão contra a impPcnsa,
mas o melhol' instrumento de defesa de que pódc lançar mão
os que são vicLimas da imprensa.
Os artig·os do projecto, relativos ao clil'cilo do resposta,
foram formulados tendo cu em vista as leis da França c da
Italia o a jurisprudencia dos l1'ibunacs desses paizos.
Consliluirú um atLentado ú liberdade da imprensa a disposicão do pro,jecto que dá acção penal por denuncia ao lVIinistÚio Publico nos crimes ele calumnia ou injuria commcLLidos
por qualquer dos meios especificados .pelo urL. 310 do Codigo
Penal contra corpor;ação que exerça autoridade publica, agente
ou depositaria desta .cm razão de suas func~:ões 'I ! ·
Silo contrarias á liberdade da imprensa as clisposir,:õcs que
!.ornam o processo mais rapido c menos dispendioso '! A qu()
pcrmittc a acção executiva para a cobrança de mullas resultantes de infracções ? Onda está no projecto a disposição que
supprimc a liberdade da imprensa? l
· Não: o que a maioria dos nossos jornalistas quer' é a liherdade <la imprensa, sem responsabilidade de espccic alguma l
Sr. Presidente, o Diario do Conaresso acaba de publicar
dous tclegrammas elo S. Paulo, protestando contra o projecto:
um enviado pelos «intellectuaes paulistas~, no dizer do ,iOTnal
Estado de S. Paulo, c o outro pelo Conselho Deliberativo <ltL
!,ig·a Nacionalista·. ·
A capital do S. Paulo, com mais de 500. 000 habi tantco,
com varias institutos rle ensino superior, com centenas de
r•.dvogados, medicas c engenheiros, com g·rande numero do
jornalistas c professores, tem elevado numero <lo intcllectuaes ,,
O SR. Ar.FnEoo ELr,rs - E' um' fóco intcll,cctual.,
O Sn. ADor.PIIo Gonno - Pois bem: apezar de co!'lvocaãos
pela imprensa os intellectuaes de S. Paulo para, em reunião,
FOtcstarem contra o projecto de lei de imprensa, apenas compareceram li essa reunião cerca de 80 pessoas. Das pessoas
que compareceram não tenho a honra de conhecei: mais d() 50
c não sei, pot• isso, s.i são. ·ou· não "intellecluues".
Das noticias dadas pelos jornaes acerca dessa reunião, vêse que os oradores, entre os qnacs figuravam jornalistas, r.cJerindo-se ao proj coto, diss'cram que é «monstr·uoso sob qualquer• aspecto q!/C Sl.'ja encarado», «mal (cito jU1'Ídicam.en{e»,
«inconst'ilucional, conh·adictorio, irnpatriotico, ·mal '1·ediaido>;
«lesivo d caú.sa publica:), «insulto atirado d conscicncia dos cidadãos liV'I'C8, «ab~"u.rdo~, mwsi:J•cnao», «tol·ice descalibrada»,
etc. etc. ·
.
E,. depois ele oxposl.os todos esses arqnmcnlos, foi deliberaelo nu rennião qnc se enviaria um tclegràmma a V. Ex., Sr. PrcRiclcnlo, pJ•otesf.andn c,onfra o mesmo pro,iecto, porque "repre,çcnla 11.1n ·veraonho~o 'l'ctr·oce.sso na historia polillca do 11ai: ,
O Conselho Deliberativo da I.iga Nncionalistn tambcm
protestou. En suppunha que a Lig·a Nacionalista ia manifcs- .
t.ar-so em favor da naC'iorwli::açt1o ela imprensa, idúa .hí aven··
tarJa por varias org-ãos ela imprensa eles la capital ... Não.
O Conselho Deliberativo dn Liga Nacionalista, compõc-so,
se não me i'nlha a memoria, do 80 mcmbr.os, conforme uma disposição de seus estatutos.
·
· Os ,jornaes, nol.icinn(lo a reunião, não dizem o numero ele
membros do Conselho que estiveram presentes, c só publicam
os nbmcs de quatro,, Foi lido .9. seg·uinte volQ do Sr.,; ;!'iesLo1:
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llrm"'ol Pestana illusLre l'ollactor c!' O Bstado de S. Panlo: «Sou·
solidaria com
prol.cslo ela Liga Nacionalist.a contra o pro.iocto Gordo. lnlel:i~ na tedacçüo, ab8u.rdo na.1 disposições. e
)•eacC'ÍO'Iuu·io nos intuitos, por• sc1· a sua votação durante o estodo dt) sitio c a 1nwwim por que estri sendo fe·ita, nma das
MAIOnilS Jl\-IMOnAWJADES quú a nossa historia politica 1·eaistra,
desde que ·u·ivemos em teoinwn con8lilncioHal».
Já, ontiin, o Senado havia ~PJ~rovado o projecto, em segunda discussão, por grande m~10rm.!
.
. .
_
.
Felizmente, nem todos os .1ornal1sLas brasileiros suo sohdarios com essa aLliluclo' apaixonada o injusta de uma grande
parte áa nossa imprensa o peço licença ~o Senado para Jl!r os
ecliLoriaes de dous importantes vcspertmos de S. Paulo: a·
Platéa e a Ga:ota, do dia 10 do corrente, sondo esta ultima as~ignada pelo hrilhunle jornalista Dr. Mario Pinto SCl'va. (0
.orado1· liJ os arti(fos e di:. qne serão transc1•tptos nos «tlnnaes:~o.)
· Sr. Presidente, vou terminar. ·
NM vim á tr.ibuna com o inl.uilo de ,justificar o pro,ieclo
e de examinar as criticas que tem provocado. Fal-o-hei em
outra occasião. Vim confirmar sómente a nota.do Correio Pau.!.ista:no.
·Affirmo, mais uma vez, que não h a no pro,iecto uma uni eu
disp0sição que possa restringir a liberdade da imprensa; o seu
intuito é assegurar a responsabilidade dos que della usam ou
abusam.
':l.'emem muitos ,iornnlistas que as disposições do art. 2" - .
exigindo certas formalidades para as publicações na parte ineditorial, bem como as disposições dos arts. 3" e 4", determinem uma reclucçãn na renda das em prezas jornalísticas.
Disse um importante orgüo da imprensa, O Estado de São
Paulo: • «,1s publicaç6cs ineditm·iae.l .{á c11t1·aram definitivamente nos habitas do nosso povo 11 constituem uma das prin-

o

cipaes (ontc.l de 1'ffndo dos (olhas de (fNllldc cil·cltlal;lio ..

Núo creio que as folhas de grande circnlação.soffram qual-·
qunr· reducçiio .em. sna rcncla, mas quando ass~m seja, - é
absolutamente JU(lJSpensavel, a bem ·da propria Imprensa, que
se torne effectiva aquella l'esponsahilidade. Tal responsabilidade núo affecta a liberdade da in;prensa.
·
·«Não se deve confundir, diz E. de Girardiri, a 11berdade da imprensa com o ,iornalismo. O jornalismo é,
as mais das vezes. nma exploração mercantil da OPInião e das paixões de outrem, um atelier onde se fabrica a mcnt.ira e se forJa a calumnia.
A liberdade da imprensa é um dir.eito politico; o
,jornalismo é uma profissão commercial. A liberdade 1a
imprensa· é nmn instituição, o. v.oder do ilornalismo é
uma usurpação l
· ·.
·
· Nilo se póde lambem comparar a liberdade de imprensa com a Jihcrcladc ela palavra. O · orador ou o
advogado, que fnll:! cleant,e de uma nssembléu, espera
~empr_c oncon.i.rar um qontradictor; .entretanto, para o
.Jorna!Jsln, o Jclônl da liberdade da Imprensa é o monologo~.
·
··
Eis por que os .iornalislns brasileiros, em sua maioria, não
aucrqm cp.1n no Congresso Nacional se . trate de ·um projecto
do l01 de 1mprensa ! ·
Tenho coucluido. (Muit() lJem; m.u.i.to be'J!'-· 1
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DO DIA
C,\JI.'l'IC~l"l

da r•nwndn

AOillCOI..I

apJ•cs~nl.nrln

prln Commissão

rl(• Fin:mr;as :\ Jlropo>'ir:iio da Camara dos Dcp1!1 ali os n. 8. de
t\122, enwnrlr, auto:·ir.nndn 10m r,•m!l!'c;;limn d~ ,,oo.noo :GOO!!i •í
Cnrleim AgTicola, q11e w ennsl.il.uiJ· no Ba11co dn H1·n•il.
Encrm·nrla 0 urlind:1. a vol.w;flr..

2·' cli~eJw.,:1o da proposiçiio r!a CamnJ·a elos Dt~pulados
n. 3-1. de 1[12~. qur nhrn. pelo illinisforio da .Jnslit;a n Nc:;ncins
Tnlcrinrn~;, urn crrrliln. ria impnl'l.uncia rlc JO:!J;Z:J:j:, paru-rrgup;;~,·ipll1l'nr.:iio ela DeL•gar\ia Fi:-;cal no Am:w:onas.
l~!le'í 1 l'l'~Fla o udinrla [t volatüo.

!aJ·iznJ· ''

2• cliscussün ela f1!'0[JnBiçilJ da· Cnmarn r! o;; J)Pf1tilnrlos numero :-:, de J D22,, '-1"'~ ma.nda t'e\'i.'l' o., ·rC'gulanwnlil.'i das Casa,;
Cio Drtenr:üo n ·rir: Con·eceiio, r: d:\ ou lrn~ proviclenrins.
Enr:I.<ITnr.f':.l c adiada a votacüo.
·

.

llQUil'.\i!.\r.\0 DE . J;SC(JL,\S SUPEJllf)J(J;S
Gnnl.iu~Jaéi\o da 2" clbcu~Hão dn proposi~.;ão da Camarn dos
IJeputadns n. 2G7, do 10:?1. que eqnif1ara a l~sco!a dr Engenlm-

ria .Maekr.nzio Cullep-c, de S. Paulo e a

]~;:cola

Pc-!'11amlll1 cn aos esi ahnlcc ímen I os fedcmcs. •

Polylrcilllica de

Eneúrr-:\Cia c ndíorla a Yotação.

O Sr. _Presidenta·- Jl!acla mais havendo a traia!', vou le~
vantar a sessão.
Designo para ordem do dia da seguinte:
·Votação, om JÚJ\'a discussão, da emenda apresentada pela
Commissão ele Finanças tí pro[Josiçilo da Camara dos Deputados n. 8, de 1922. emenda autorizando um emprcstimo de
400.000:000$ ú Cartcirà Agricola, que se constituir no Banco
do Brasil (incluüla «ea:-vi) do art. •/69 do Reaimento j ;
Votação, cm 2• discussão, da proposição da Camara àos
·Deputados n. 34, _de 1922, que abre, pelo Ministerio da Jud..
tir-a e Negocias Interiores, um et•edito da importanciu ele róis
1Õ:923$, para l'cg·u!nriznr a escripturaçüo da Delegacia Fisoai
no Amazonas (com parecer (avoravel da Commissão de Finanças,-n. ·107, ele 4922);
.
Votação, cm 2• -cliscussuo, da proposição da Gamara elos
Deputados 11. 3, ele Hl22. que manda rever os regulamentos
das Casas de Dctenr;ão o de Corrccf;ilo o dà outras providencias
(com· pareee1• j'avomvel das Comrn"issões de Justiça e Leaislação e de Pinauças, n. 9li, de 1922);
Votação, cm 2• disr.us~ão, rla f1l'Of10siçilo da Gamara dos
DGputados n. 267, do .1921; quo equipara a Escola de En-

,.
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ganharia ~lackcnsic Collcg·r, de S. Pa11lo c a Escola PolyLcclmica de JlcJ•namhlleo aos cslabclccimrmtos J'erlct·aes (com:
pm·unt:l' éonlrario da Comut.issüo de Jnsti'U.C(!ÜO ds emendas do .
S1·. Pt.w.lo dr: P1'01J.ti11);
2" disCilssão, ela prolposicão ria Cuma~·a. dos Dcp.utaclos n. 40, de 1022, considerando de uL!IJdadc publica
a União dos Crtixciros \'iu.ianl.es elo Hio Grande do Sul c a
Sociedade Co.opcrnf.iva de Responsubilidnr.le :Lirni!.acla, Ass~cia
eiio Prccliu! de Sanl.os (com. pai'Acer (avomvel da Cornrmsslio
tlc Justiça e Leaislaçlio, n. 130, de 1.922) ;
Discussão unica do vúto do Prefeito do DisLricto Federal,
n. 7, ele ·J !l22, !t rcsolueão do Conselho Municipal que torna
nxl.rmsiva ú escriplm·at•ià-archivisLa D . .Branca da Silva PinLo,
do. Instituto Orsina du Fonsecu, u cli:li'ia de 3$ concedida :is_
mostras o. outras J'unccionarias do mesmo instituto, poJo· clocrcto n. 2.491, rle i!l2i (com. pa.l'eccl' contl'al''io da Comm'isslio de Constituiçrio, n. !iS, de ,1.922);
Discn~~ão uni cu do vâto do Prefeito elo Districf.o Fcdm·ai, ·
n. H, rio 1922. á rcsolucão do Conselho Municipal que concede um anno ele liccnçm, 'com o ordenado, a Octacilio da Silva
.Brag·a, gtlarda-jarclim, pana tratamento de saudo. onde lhe
convier (com parecm· {avoravcl da Contmisselo de ConstUniç.lio, n. 80, de 1922) ;
Discussão unica do ?!I! to do Prcfci to do DiSt.ricto Federal,
n. 25, do 1022, :í resolução elo Conselho Municipal que torna
extensivas {ts acLuaes inspectoras de alumnos elo Institu Lo Ferreira Vianna os :fayoros conc.edidos pelo rlocrcl.o n. · 2.47!l, de .
1921, na parte relativa no serviço nocturno (com pm•ece1• (a-.
vomvel da Comrnissão ele Constitniçlio, n. 7.f, de ·1.922);
Discussão unica do V(: to elo Prcfoi Lo do Disf.ricLo Federal,
n. 75, de 1922: á resolução rlo Conselho Municipal quo cqui- para os vencimentos dns porteiros da Directoria de Instru. cção, da Bibliothcra c elo Departamento de Assistencia aos do
porteiro geral da Prefeitura (r:mn. Jlal'ecer contm1•io da Cornrn'iss!Io ele Conslituiçüo, n . .92, de ·1922);
·
Discussão unicn do vtíto elo Prefeito do Di..stricto :b,edernl,
n. o\ O, de 1922, :í resolução do Conselho Municipal, que equipara para todos os offeitos os vencimentos do dosonhisLa do
Patrimonio aos elos primeiros officiues da· PrAfeitnra (com
1Ja1'ecr:r dn Comm:is.çtio de Constituiçlio, n. 120, de 1922);
Discussão unic.a do vr!to do Pt;ofoiLo do DistricLo Federal,
n. 52, do 1921, ú resolução do Conselho Municipal, que equipara os vencimentos -do bibliothecario da Secretaria do Cun~elho Municipal nos do archivisla da mesma secretaria (com
pm·cce1• favm·avel da Cornrnissüo ele ConstUuiçáo,. n. 346, de
-1.')2/) ;

Discussão unica elo ,,:to do Prefeito do Districto Federal,
n. 50, de :1921, á resolução elo Conselho Municipal, que concedo a gJ•al.il'icnção especial, que menciono.. aos ftmccionarios
ela Secretaria do Conselho Mnnicipal o chi outras providencias (com Jlai'CCI'J' favoratJI'l da Cmnmissao de Constitniçiio,

'"" cIe ,1"''1)
n. tFitJ,
;,;. •

.

Levanta-se n sessão ús '14 horas o :!0 minutos,,
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64' SESS,\0, l~M 12 DE AGOS'J!O DI( !9.?2
PRESIJ)JlNCIA D'O SI\. lllJg.:\'0

1)1~

.PAIVA, PIW3!DE.N•'rE

·
A's 13 c 11·2 horas abm-sc. a sessão, a que concorrem os
Srs. A. Azercdo, Cunha Pcrl!'osa, Mendom:a Martins, Alexandl'ino ele Alencar, LopQS Gonealvcs, Justo Uhermont. Jostl Eu1-Cbio, .Bcn.Jamin Barroso, I!'mneisco S<i. Eloy ele Souza, João
Lyra, Anl.onio .Ma~sa, Vünancio Neiva, !\lanoel Horbu, Rosa e
Silva, Euzcbio rlc Andr;adr., ,\h·au,io Gól's, Gmr:cho Cardoso,
Bernardino Monteiro, 1\iiguel de Carvalho, Sampaio Corrêa,
~<\lfrcdo Ellis, ,\!varo 1(c Carvalho, Luiz /Hiolph0, Jos1! Murti'nho, Olegario· Pinto, Generoso Marques. Laurn Müller, Vida!
Ramos,. Felippe Scllmidt. c Carlos Barbosa (31). .
Deixam de comparecer com causa ,justificada os Srs.
Abdias Nevc5, Hermenegildo d1) illoraes, Silvcrio Nery, Lauro
Sodré, Indio do Brnsil; Oodol'redo Vianna,. Cos~a Rodrigues,
Felix Pacheco, Antonino Freire, .r oão Thomé, Tobias Monteiro, Carneiro da IJunha, Gonçalo Rollcmbcrg·, Siqueira . do
Menezes, Antonio Moniz, !\foniz Sodré, Huy Barbosa, .Teronymo
Monteiro, Marcilio de Lar.erda, Nilo Pe,}anha, M(ldesto Leal,
.!:'auJo de Frontin, Irineu Machado, Raul ·Soares. Bernardo .Monteiro. Francisco Sal!es, Adolphó ·Gordo, Ramos Caiado. Carlos
CavalcanLi, Soares dos Santos C' Ves,pucio de Abreu (31).
E' lida, po~la em discussão, c ~cm debate, approvada a acla
riu sessão anterior.
·

O Sr· 1' Secretario delllara que não ha expediente.
·O Sr· 4• Secretario (Sf!rvindo de 2'') procede v. leitura do
~eguinte
'
PARECER

N. 131 ,:.- 1922

lkdacr:lio [i11al da ummida. do Sen!Ulo á proposi~:,.io da Carnm·a
dos Dep'ttl!Ulos n. 7, llé 1922, que ab1·c, 11elo .~t'inisterio da
V'iat:ão o Ob1·as Pu/Jl'ir:as, 11.111· N'l)d'ilo '1/.lt 'i'Juportancia dr:
J • .Ü5 :313*2Ul, .mpple11wutar á ·ve1•ba iu' do ar/. 81, do
ur(:uur.cnto da HJ21
·
·a. me~u. pnm ser discul.ida na sessiio :;eguinLe,
publieacla no Dia riu ',riu Courtr•Jsso.
O Sr. Sampaio Conêa . (moviuwutu do o.tt.uuçâo) - Pe~n
.a y. Ex .. S1· . .Pre:-;ic/en~e, o obsequio Lie .J'aY-Ill' ehogJU' ás miIlhas mãos a emenda apresent.adu pela Commi~são de Jrinun';as <'t p ''" vus i ~ã n n , 1:1, do· IO~!l, eh~ Cumarit dos Depu l.adn:;.
O l:lrt. Plu~Rll!EN'I'I; - V. Ex. »OI'<Í allemlidu.

·.Fica

Ctopoi~ de

.

v.

~oht·'~

O Sn.

\':i,\i\11'.110 GuHIIllA -

Bspui'IJ da

all.a

g·enoJ•usidt\do de

Ex., .81·. Prcsidenle, u de ,Lollus os honrados Senadores
presentes à Hu •• su st~osão de llo,jo, o perdão de qnc eurcc.o, pcln
ael.o que vou praticar, OC!JUJ!Uuclu a uLLcnção da Casa, cm hora
S. - Vol. VI
32
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de;l.inadn no e:xpcc!icntc, com um assumpto de discussão ,já
· encerrada c . incluído na O'l'dcm do dia dos nossos trabalhos,
oxelusivamcnlc pnrn ser submettido no voto do Senado.
Encontro, porl\m, uma ,iustificaLiva para a minha atLit.udc: é que ~l emencla a que· allucli ha pouco, apresentada peJa
Cmnmissão de Finauçus u uma proposição vinda da Camara
1111~ Deputados, foi acste recinto Impugnada, em cncaminhauwlllr· ele votação, peJo meu eminente amigo, Si•. Senador
Antonio Azcredo, em um momento cm que era impossível, pela
l'Beasscz elo tempo, a mim como a qualquer. outro membro da
. CLHnmissão ele Finanoas, apresentai' ao Senado os motivos que
no.~ haviam conduzido tL ucccit.ncão clãs medidas nella consignadas.
.
A alla Rignificacíio dus palavras a'qui pronunciadas pelo
· mnsl r·e Vice-Prcsidcntc do Senado, o incontestavcl valor de
:::. Ex., cujas idéns t·stamos todos habituados a acata'r com o
respeito que o seu patriotismo semJJre soube impOr aos seu~
amigos o nos seus eorreligionarios, determinam, por certo, a
oxplicacão a que ora sou obrigado, o justificam plenamente
a rt11nha altitude, talvez impertinente, cuidando, em hora de
expediente, de mnteria, cuja discussão já foi aqui encerrada.
Certo, SP. Presidente, não ppelendo fazer da. tribuna do·
Senl\do uma exposição <lo que se ha feito no estrangeiro a
proposito do credito agrícola e, tampouco, tenho a intenção
de J•ocordar. á Casa· r.s varias tentativas. realizadas no Brasil
para organização do mesmo instituto, seja na phase do .Im:··erio, seja durante os trinta e tres annos de vigencia do regímen republicano. Nem os honrados Senadores precisam de
.;rnnelhanle rccordar,ão de assumplo que tão bem conhecem,
nem disponho eu da compete.ncia indispensavel (não apviadus; para deli e dizer com clareza cm rapida synthese, como
o. lllomento exige.
·
·
·
.
Accresce, de oulro lado, Sr. Presidente, que nenhuma necessidade tenho de lembrar todas as phases de évolucão do
credJteo agrícola, aqui e no estrangeiro, pois apenas desejo
::.~cMiunr que, com respeito áquella instituição, nada ha sido
·cc.nseguido até .hojo) sem o apoio, directo ou indirecto, mas
sempre decisivo do Estado. .
· ·
O Sn. EusEBro DE ANDRADE - Apoiado.
O Sn. SAMPAIO Conn~ - A acção interventora do Estado
é sempre indispensavel. ..
O Sn. Ar.PnEDO ELLIS - Apob.do. ·
O Sri. 8Al'viPAIO Conn~A - . . . se,ia na elaboração de leis
r';qweiaes, que tani.LI amparem os agricultores quanto defendam of; direitos elo capital a clles emprestado, seja no fornccimeulo ou, ao menos, na coordcnaoão dos· auxílios ·financeiros
.ilfiJWescindivcis á vida dos institulos de credito agrícola ..
,\ accão interventora· ou protectora do Estado, do ponto
dn vista financeiro, tem sido i·ninlerrupta c g·eral em quasi
I odos OR .paiz,c8 que do assumpto hão cuidado, apezar de vaJ·i:u·em rle muito os princípios da legislação terJ•itorinl e hypot!J'''~aJ•i:< quo vigc•rum nesta ou nnqurlla· nação:
O,; l.!'al.adistas da malerin cuidam sempre separadamente
1in dencminadn g!'upo franco~. assim chamado .porque todos
ns paizes nelle incluidps obedecem aos principias gerae~ .
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existentes a l.al respeito na leg'i':ilaçiio da Fmnça, -- grupo de
. quo fazC'm parle, além da lrl'anca, a Italia c a Belgwa, onde
oxislcm u hypothcca legal, a convencional c até a tcatamenluria, na ultima,·- o do grupo gormunico, a cuja frente se
encontt·ava a Allcmanha, orientada, quanto. ao erodito agrieola, por lii~posi()úes do lei completamente diversa:; das que
dominam nos demais cusos, sem mais obedecet• ao antJS'O
principio do· direilo romano: lraditionibus at nsur:apúmibus
dom:inúr ·rcJ•rtm non nudis ·par: tis t·J'an.•ferentu·J•.
·
Emile ·Bcsson, cm sua obra intitulada Les li?;,·es fonciers
d ht l'éfonnc /r:1f1wtlwcaire, esclarece perfeH.amente. u distmL'lJãO, tumbem ma!H turtle accentt1adu por Vliebcr·g, em seu
magllifico eslmlo ~obre o credito hypothccario rmal. Um c
outro autores, porém, deixam ve1· de modo clat':J que, apezar
da diwrsidaclc de legislação, o credito agrícola, em sua tríplice modalidade, - credito pessoal, cr·edíto movei c creditfl
llypolhnearlo, -.· sempre tem sido fundado ou deocnvoivido á
Hombm de i'ol'teH anxilios finauceil·os do Estado, p.:>J' cHte fornecidos ou, ao menos, garantidos em disposio;ões ospeciacs
de lei.
·
.
·Nem na Allemnnha, c.onsíderada com ,justiça como sendo
a Nu(.'ão que melhor tem resolvido o problema do credito
agricoln, onde encontramos uma variedade quasi infinita de
typos dE• sociedades de credito territorial, de ~ii•J benel'icos e
efficientcs resultuclos· que arrancaram a .LuzzattJ, quando
Ministro nu ltaliu, r.m memoravel sessão da Sociedade de Economia Social de Paris, realizada a a de novembro de f!JOI:!, a
dcclm•ução de que, Hi se tinha p direito de discutir o governo
o a diplomacia do Imperio Germanico, estavam todos obJ•igados u se curvar an~c a extraordinaria obra da nação allemíi,
iníci::tdu o desenvolvida pelas caixas ruraes c pela~ demais
J'6l'mas de. pequena cooperação agrlcolll; nem nu Allemanha.
Sr·. PJ•e.sidcnf.e, foi possível dispensar a intervenção e n apoio
do Estudo para a fundação elos grandes banco5 de credito
ngrlcpln. 1~. no em tanto, nesse paiz, cujo espírito de cooperativismo é tão notavel, sempre se cst'ordnram os dirigente~ c o
povo pela rcali7.açfill do ideal que o professor 1\Iax Sering' tão
·bem precisou nus seguintes palavras de uma memoria apresentada ao Con:solho Superior de Agricultura: ~Quando a AliP.manh~ estiver coberta por llllla extensa rêde tle inst.ituiçür.s
publicas c ntuluas elo credito territorial, com rcntona~ de
agencias o de. succursaes, instituições que, a exemplo das.
Lamls-cha(ten, sojam orientadas, . e.xcluswamenl•1, 1Jelo.s intm•esses dos devedl)res; quando todas ostas instituiçõlls tive~
!'Cm encontrado o nccessario complemento em milhares c milhares de caixas Jooaes rle credito pessoal; entiio, ll só então,
~c potlerá dizei' quG é completa u organização do crodil'l agri. cola cxigiclu pelo all.o ü!Leres8o economioo da Allcmanha.~
Tampoueo na I<'mnou, Sr· ..Pr·esidentc, foi passive! rlispcnmlr o auxilio do Estado em maloria d{J credito agricola, apezar
ele H~i.arem Jllllitns opm·u•;ões rculi~tiCias pelos gt·anrfcs csta;wlccimcntos rio CriJdito 'l'erritoritll Franccz frcqunntomontc
cnvol~Vidas cm nof.avel mystcrio, como aoocntullva Cou melles~~twu i!, apezat.' da scvom eriticti de .Paulo Lcroy J1cuulicu aos
1lrlminístrudores daqucllcs estabelocimenlus, subordinados aos
Ministros dn l!'azenda, «gno se animavam com um ~ol'!'igo dosV:s e· se entristeciam com o carr·eg·nr do sobrecenho do seu
·· ··
.superior hierarchicç.,).
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E assim nu Haliu; Sr . .Presidente, como Lambem na Bel~·
gica, na Su íssa c na Hespanha.
Na Argentina, ainda agora, •Srs. Senadot·es,. cuidam os ·
poderes publicos de organizar o cl'ediLo agrícola, consutuindo·
um .banco para esse fim especial, eom um capil.at cte iOO milhões de pesos, de que o Governo Nacional - note bem o Senado - o Governo Na-cional (lcnrlu) «Lomarú a seu cargo cincoenta milhüe;, pudicnda, a. este oJ'focl.o emil.l.ir un bono a
reitegrarso con cl pt•oducto dei :rondo especial que se constituirá hajo e! nornhre de Defesa de la ltiqucza Agropecuaria,
l.ablecido pot: la ley n. 10.1,39, a paJ'I.il• dei- 1" de Enero
tabcleei-clo' por· la Jr•y num. lO . .\.3!l, a pa.rUt· dcl 1c de Enero
en 1923; c! producto de!· impuesto :tddicional de contribución
directa en l.ocla la Naciôn, desde e! 1" de Enero de 1923 hasta
e! 31 de deciembro de 19~2; c! importe ele! arrendamiento de
la tierm pública y Ia venta de Uer1•as de propicrlad fiscal".
Assim; Sr. .President.e, cm todos os paizcs .a acção e f.requentcmcnl.e o apoio financeiro do Es!.ado sempre se teem feito sentir ·em maJ.cl'ia ele m·cdHo. as·ricola; c na Argentina, que
nos tem sido por vezes apontada como exemplo digno de imitação neste particular, o Gove1·no participará, quasi que di- ·
rectamente, das operações, subscrevendo, por uma emissão
especial ele til.ulos da divida publica platina, metade do capital do banco a fundar.
·. iNão me recordo no momento. S1·: .Presidente, do livro
em que li, mas posso affirrr..ar que foi escripto. por economista
de reconhecidro valor, que o credito ag'l'icola, embora viva
em 1Joclos os paizcs, cotno o enfermo de Dante· que nunca enconll'Uva repouso no leito, mudando frequentemente de posição para minorar as dôres· que o atormentavam, ,jamais
pôde dispen~ar, na sua continua n:obilidade, o auxilio do Estado, que é, afinal, o unico colchiilo em que póde repousar
durante tempo aprcciavel.
.
·
·
Si assim r), St·. Presidente, si a efficiencia de qualquer
solução. sempre exigiu o apoio directo ou indirecto do Es-.
!.ado, cabo indagar apenas da fórma pela qual cumpre fallet•,
entre nós o agora, a intervenl)iio benel'icu da União, em prol
dos altros inl.et·esscs da nosstt lavoura, uma vez que esea in..
tervenl)ãO é . por lodos ,julgada indispensavel. ·
· Antes, purdm. de qualquer indaga~1ão sobt•c estn nonto
delicado do problema a pôr nm equação,. stnto twccssidadn dtl
aeccnluar. Sr.~. Seuadm•rs, qne nfto tiOll dos que enJ,euclcm
que an :J~slarl10 cumpre fazer· l.udo, nesle oomo em out.t·os casos; ao eonlrUI'iv, penso que a ac~1ão do Estado devo scr·rC··
duzida ao minin:o possível, mais dn oseorva, de agente provocadot· das iniciativas JH' ivadas do (IUI;I de l'ruil iza\1ão Qf.l'ecLiva,
Em maleria do credito agrieola, poréiJJ, por se tratar do uma
industria que não pódn pagar· .im'os altos e, pois, não ~>uppm·
ta com vanl.ag·cm a concut·reneia dos demais out1.'08 mmos da
actividade htumma, ljllu lhe •.lisr,utant os rccl!l'sos do credito,
a acção •JQ Estadia (leva sct· ·muJ,lo mais directa o muiLo mais
f.orte do que na g-mndc p;enm•altdade dos· casos.
Ora, Sr. Presid<mte, reconhecido que nest.e terreno, nenhuma
obra sohda n csf.avel pócle sc1' construída: em nosso paiz
no actual momento, sem um J'orl.p apoio nn sem uma decisiva
interven\lÜO dos poderes publicas da .União, tres são os caminlws a escolher: ou o Cong·resso procura adoptar ou, me~
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lh9r, adaptar ao nosso caso uma fias muitas modalidarlns
DXISI.entcs .em pnizrs 'llll!'QS, pm·a n qu.n será pJ•cciso, talvez, alterar prol nnda nwn l.e Jll'lllC 1p 1os h as 1cos da n.ossa !Pgi sI açiir•
terl'if;m'ial; 011, si ~S·3im o t'ni.Pndl'l' r.m ~11a suhedol'ia e pn··
der fazei-o. lentam crem·, eumn ha s1f/o pnr yuzes lt'mlwado
uma insUtuição stú aenrJ1•is, nova, srm similar cn1 outra~
terras; nu n Cnng'!'esso, finalmmlLP. pn1• desr>,iat• aeuuir promptamenl n, como sr• faz w!ces;;at·io, :\s t•eclamatlíies tla lavoura
do· paix. - reclamar;õe·.' qur ;;r. rar.Pm senl ii', 'rlial·iamenl.r•, de
nortr a sul, do Amazonas no P1•ala. n de lés·lu u w'osl r, do 1ittoral ás fmntcirns ncciclenltH•s "'' i\lallo Gt•os;;o, -- J•esolvo
pela concessão immr.dial.a tio nnxilin J'inanceir.-. lia União
iiquellcs QUI), r.xpif)J'aiHin n indnRIJ•ia ag'l.·icola. la11ln ,. bin J'OJ't.cmnntn concnrl'f'Tr.' pm•a a nnssa g'I'IHIClcza t!Cl!Ttnmicn .
. Sem duritla, a e1•t•açãn di' 1111:· norn inslil.ul.n 'df' CI'Nlit.o
agricola com camclt•l' del'inil.iro. seja por I!Jna adaptação,
na pt·imrii'H h;vpol ht:>;;.,., ;;;t•.ia pu1· uma innoyação. na sl!gunrla.
cxigirtl. largo t.r.mpn pal'u. l'r.il.i.ll'a da lt•i imprescindirel áquelJa creação. ,. maior ainda pam a prnp1'ia c1·eaçi1o. muil.o em,hoJ'U ~e i:lf'lihf'I'P cnusi.I'LLÍI' Pdifiein t!lll ludo semelhanl.e nos j:í;
r!xislrnlt!s 't!!l1 oui.J·a~ l.tH'I'as. t!Psl.inadn:s ao mc:;,mn fim, r.uidandu apPlla~ tlt• tli;;pt'JI' as sm1s neenmrnnrlat;iíf's, Pm I'Olll'orrnidaclt' com a natuJ•exn. " a prnduet,;iír• rio nosso solo. a cnnsUt.uição da pJ•npl'ié•rlndt' l.rJ'I'ii.tH·ial t.'Jll !IOsso pail. os sysLem:ts
r l.ypos de .eull.lll':t l'lr!Jll'r.,!:rados r.m nosso~ Estado,;, a organ!~a(!àtl arl.l!al tia inf"lll~ll'in. ng-!'ieoln lll'asilt•il·a. tii•l variada. ~··

w:unllu .~P

~~llll~idt•r·a

n t.•xtr•pmo JJUI'I 11, a r·eg'iúo nor·dP:.;I.iua. n:4

éampi11ns tio ~ui, n~ I.PI'I'as cal'Pniras ti r R. Ptllllo "" as. r•xltn:"US zonus tlt• PHCM~a popl!lat.:fio dn !\lnl.l.n :Gtt·osso e rio Goyaz.
dn mndo qntr a nova ingl.il.ilir:iio pm!Ps~r aLtcnciPI' :\s mull.iplas
r. va1·!aflissimus exig·rncias tio rrrdil.o ag'l'icola rm tnda r,.
·yasla arca ela Unifin.
Para que nos convr.ncamns das innumcras difricnldadc3 a·
vencer. na I'C~Oilltiin rio p1·obloma por qualquer uma das duns·
l'ot·nms aponl.adas, ha~l.a q11e nos recOI'dcmos sinceramente r!r.s
tent.aJ.:vas· feitas nlé hoje nrslc pnl'l:icl!lal'. srm qne se honversn IO!l't'arln lranR'I'onna1· rm lr.i um srí rins projectos l.l'ar.itlM :í disel!ssiin. I~ niio sr pr\cln prnsa1·, B1·. P1·11sidrn1.e. que
o., mnha1·ae.os a qur nlltirlo, r q11r ,,·, cnm la1•go l.tJmpo porlel'!!o.
sn1· Piiminatlos. ilt>,jam eonsPrl!ll'llit•,; an .nnssn l'ril.io, divrl'so
rJr,. do;; domais pnvn ..;;, Niin, Rr~. Sf!narlol·e~. ·Tnos rmha1·:v:r.s
r.xisl,rni srmpi·f!, aq11 i cnmn rm 011 l1'as l.f'l'l'flS, rm virturlr ela
complnxirladt• fli'OPI'Í!I rir pl'ohlr•ma de t:in alia l'l•lrwnncia P tln
!ão gr:mdrs n fnrlrs l'tllaçõrs funceionnrs, que, inlcressanclo
prinoip:llmrniP :í lavn111'a " :í pccl!aria. interessam por ignal
.aos qu" tlispnktm. 11a mell1111' t• 11111iR louYa\'f'i da~ inlr•nt;ties.. a
l'unceiin rio in[el·nwtlial'ins f'lll l'f! n ngl'iCIIII.ol' c n Estado, clc~
l.inadn .. afinal f! st;mpl'f'. si não a l'nJ'IJPOf'l', peln menos a :;anlnlir. maximri nos paizes no:vos como o nosso, os recursos
Pl't'riso>: :l viria rit' instil.ui·eilrs riP lul g·eneJ·o.
Do elinql!r rln lanlos ini.PI't':3sf's. l.iin le~·itimos r• tão ,jnstifir.nwii:. l.nrlos. 1111 rir I'Psull.aJ•, con1n SPrnrwn I.Pm resu!Laclo, a
rlof!Hll'i\ de qnalf!llf'l' Ol·g·aniza~iín qllt! se Jli'CI.cnrlu rle'finiliv!l,
n!':;:nnirar:ão .i:í di l'l'ieil P .IPnla prla 1111111 inlicidadn ria., PI'O\'i. r!Pncia~ Jcg-i~lnl.ivns rpiP I'XÍI;'t'. alglJI11U~ :JI.t\ l'nl'Pmnlc~ a po.""1\'Pi~ rnnrlifirnrõPs n inll'llr!llzil' P!11 11111 1111 nl!ll'tl t!11.~ no><lls
in~J.ilufos ,iuridicos.
·
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Est.ns consielr.rncl1r.R, f;r. Presidente, que procuro aprêp.cnlru· num silwef·ir.lndc o 1'1·anquczn. niío importam em aconselhar n nong,•r.sso a cruzar o~ hraoos, a abandonar o estudo
euirlnrloso da mntcria. a JlÔI' dr. larln a ~hri,::ação, que lho
ou m Pl'l\ rlo organ iznr ele voz n n,•c.clil.n agrwola cnl:ro nós, sem
He rlel.cr om solucl1cs prnvism·ias, quo, sn aLtendem ·ás . cir~
cnmst.ancias rlo momonl.n, niío )JasLnl'ãn, por certo,. ás exlgencias mult.iplas, inillndivcis o, sobrcLmlo, crcsllentcs da agricnll.m•a ela nossa terra,
A8Rim, pelo menos, prnsn a flnmmissiio do Finanças do
Sonar! o, (Juc, nccoiLanrln· a :fr.Uz sugge~tão do illustre Sr. Vespucio rle Abreu, fez incluir na emenda o dispositivo constante
rln nri. 2". no IJllnl so declara o cnructcr provisorio da merlidn,
cuja approvar;.ün niío impede, antes provoca, o andamento dCls
var·inR pr•n,ieclos· Pohro crorlil.n agrícola, aprcsenturlos n e~ta
r {1. out.,·a Casa rln Congressn Nacional.
Q>
Prnfo1·indo n lnrcr.ira rias solnç.õos aponladas. Sr. Presidnnl.n, a Commissiio rle Finanças nada mais fer. do quo acudir
pr•omnl nmrn I. o ;is nncessirlarles r! a nossa· agricull,ura, evitando
inJII.Pis r.u nneivas perdas rle tempo. De prcforcncia n cuidar
rln cror;tftn dr um nnvn insl.iLuln com caracter permanente,
rir cnrnplicnrln appm•olhamPnln r, pnis, de const.ruccãn lentn,
J•npil.o, a ella paroccn melhor consonl.ir no auxilio immediuto
·do Esturlo, sem cmbnrgo do estar disposta a oollnborar, como
alu'ís lhe é impnst.o pelo cumprimento de dever inilludivel, no
.prrpnrn do nma organização mais ampla, mais duradoura e
mais officaz, l.alvoz, do nosRo credito agricola.
.
E. como o auxilio· financeiro rlo Estado não póde e nilo
rlcvc ;·~er fcit.n do 11m modo dirf}cto, a Commissão do Finan·r,as rt>rorrcn a um orgfto inlepnwdiario entre a agricultura o
. o Estado, .iii cm pleno o perfeito funccionament.o, digno, rJOr
certo, ela maior confiança, como é o Banco do Brasil, capaz ele
.agi!• immedintamonte, com segurança e com rapidez muito
maior do quo a quo ·porlcrin ser posta cm pratica por qual·qner
ont.rn inst.it.nt.o, ainda n crear. ·
Allcgol]-so aqui, contra a emenda, .~r. Presidont.o, o pas~arlo rlo Banco do Br•nsil, infr.lizmenl.o niio muito olngio.'Vel nas
RHas rlivorsns f.onl.atívas do oslnbelecimonto de credi/,o n•grionla. 1\fas lambem não il elogiavol o··passado rlo mesmo Banco,
no f.noanl.o an credif.o commcrciul r, nem por isso, ;Jeixnanos
nós rl11 confiar ;íquelln institnioão o maneJo rlelicndo ria cnr·tcira do rerlosconl.o, cu,ios salutares offcil.os toem sido oxl.rnordínnríos, como passarei a demonstrar, c ClJjo ostabolccimcnt.o rlcvemos á aJt,a intelligencia e á :grnndo capacidade elo
r.minenté Senador Francisco ~:t (rnnito bem., apoiados), n
(Jnnm, provalecendo-mo da· opportunidade, ngradcco, em nomo
dn commercio c da industria ela minha terra, o. formidnvcl sorvíç.n a am):los prestado.
·'

O Sn. FnANCfRilO F;A -;- Mnito ohJ•igado· a V, Ex.
O Sn. SAllnwo Connr1:A - Senhores, n obJecr;iio ·cnho por
f,errn, cm face da obra IJllO o Banco do Brasil vem consll'llindn.
solírln o cst.avcl, h a 11m a rlczerín do nnnos,· regnlando nn pai r.
ns concliQÕI's dn credito commrrcinl:
.
Examinemos o filiO locn :.í crtrloir•n .r] e rrrlescnn ln, Iii o silmon t.e. J.qlo hast.ai1:i.
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Do JJalaneclc ptiblicnr.lo c I'Oial.i~o no rlia fi de agosto cor!'r.nlc oxl.rnio os dnriM 'fJilO passo a lm·: ·

Activo

I

I

I

Thesouro Nacional, conta de emissão ...••.....•.. 99.857:194$000
Notas em circulação: .
Emissão requisitada............... 762.080:000$
Notas incineradas... 451.256:194$
Notas entregues para
incinerar ....•.. 211.601:800$ 662.857:194$ 100.142:806$000
Caixa (Fundo de redesconto) .....•... .' ......... .
350:027$641
Notas a entregar para incineraçã() ...... ; .....•... 5.795:499$09{:)
·Titulos redescontados ......................... .. 96.723:278$066
2:530$770
Despezas geraes ... , ......... , ..................... .'
31:709$740 '
Honorarios ..................................... .
20:000$@00
Valores· caucionados ........ ; .•..... ": ......... ..
18:850$300
Mov·eis e utensílio~ ............................ ..

___

------___

..,
302.941 :895$607

Passivo
Emisaão autorizada .•...... , .................... 200.000:001'l$00@
Fundo 'de reserva............................... 2.327:856$947
Thesouro Nacional ...... ,....... . • • • . • . . . . . . . • • . 100.142:800$000
Descontos•........•................ ;..............
451 :232$66Ó
Fianças ......•..
20:000$000
j

•••••••••••••••••••••• ,

•

••• ••• •

•

•

-------

302.941:895$6@7

·--·----

nrpnmí bem, Srs. Senadores: ooni um limite autorizado
de 200.000 :000$, a carteira de redesconto tem hoje titulos
1 oclescontados na importanoia de 96.723 :278$066, tão soJ'itente·. No emtanto, em julho do anno proximo passado, os
· r~desconLos a Ltingiram em determinado dia a 169.042:805$796,
tendo descido em outra occasião, . em marco. ultimo, a.
1

i7.691:168$000.

'

Vllde bem a elasticidade que !l ::4rteira, em ~:~oa horã
Cl'enda, tem emprestado ao nosso meio circulante, facilitando
a concessão dos recursos solicitados pelo oommercio o pela
ind11stri::t' aos demais bancos, desta c de outras praças do paiz.
Os surprchenclcntes rcsu.Ilados da l'Cccnt.n oaPtoira que o
Congresso autorizou a confiar :w Banco elo Brasil, resultam
·~videntes elo quadro que passo a ler o farei publicar om mett
discurso, rélativo á situação dos bancos existentes no Brasil.
antes e depois ela acção benefica da carteira de redesconto .
.,
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Letras descontadas:
Nacionaes - Inc. B. B•...
Extrangeiros ........... , ...

570.455
257.081

. 959.362
. 312.791

+ 379.907
+ 55.710

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

+ 435.617
+ 298.4ÍO

Totaes .. .... ~ ..........

827.536

1.263.153

Banco do Brasil .........·..

)39.158

437;568

728.759
546.009

875.714 I
146.955
761.391 +215.322

Emprestimos cm c_fcor·
rente:
Nacionacs- Inc. B. B..•.
Extrangeiros ...............

+

------ ------ -----Totaes .... ............

1.274.828

1.637.Hl5

+ 362.27.7

Banco dó Brasil. ..........

138.375

.291.122

+ 152.747

400.706
109.88[1

'494.156 .
131.492

+
+

Capital:

.
Nacionaes- Inc. B, B....
Extrangciros ..............
'

93.45fl
21.612

- ..
------ ----------:

Totaes .. "')' ........

510.586

-'

70.09!)

Banco do Brasil. ...........

.

625.648
.. ,..

. . ·IOO'.ooe

+ 115.062
+ 39.000

Fundo de reserva:
Nacionacs- lnc. B. B....
Extrangeiros ... .'...... , ...
"

• +------ ------ ------

106,156

136;042

106.156

136.042

;

Totacs ... ... ·..........

'·

'<

)

•

29.886

+

29.886

.\
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Bancos

'O

"'
o .S.-.

-o·.-..
"'

~=~~
0'<1.1

O)=·
..
"'""'"'
"0'<1.1
...<.J ..

.a

8

..........
._,

"'

Banco do Brasil ...........

v

't:l

._,

"'

28.549

40.778

u96.885
735.518

1.261.354
838.655

o

VN V

.,~.,

oavo..-.
"'
'ri! E-;.!!!
UJOO~

...... _s

~tnU""

o"'..... "'

~a.'""

+

12.229

Depositas á. vista:
Nacionaes- Inc. B. B....
Extr:mgéiros ..........·....

+ 654. 468
+ 103.136

------ ------ -----Totaes....... ...

I

I

I

•••

Banco do Brasil ...........

1.342.405
252.542

Totaês, . ..

I

••

•••••••••

Banco do Brasil. ..........

Os

617.514

+ 757.604
+ 364.972

•

Depositas ·a, prazo:
Nacionaes -Inc. B. B....
Extrangciros .. ; ...........

2.100.009

. 573.531
303.762

663.270
311.280

+
+

89.739
7.518

+

5.912

------ ------ -----.877.293 974.550 + 97.257
35.156

242.070

numm·os que acabo do Wr, Sr. P.residente, teem uma

aHa significação, pois revelam, á cvidenc.ia, o impulso impJ•esso-. poln carteil'a de redesconto á movimentação ei'ficient.o

do crcdit.o commercial no nosso paiz.
·
. As lctr·as descontadas e os emprestimos em conta cor~.
rente passaram, respectivamente, de 1920 a 1921, de 827.586
e 1.27-1.828 contos de réis, a 1.263.:!53. c 1.637.105 contos
de réis, havendo a registrar, pÇlrtanto, accrescimos de 435.617
contos, no pl'imciro caso, e de 362.277 contos, no segundo.
Do mesmo passo, Sr. Presidente, cresceram Lambem os
. depositas a vista· o os deposil.os a prazo nos bancos do paiz,
na passagem do 1020 para '1921; t.aes depositas elevaram-se
·eTc 1.342.405 1J 877.2fl3 contos de réis a 2.100.000 e 974.550
contos de réis, rospocLivamenté, rcg·istrando-se accrescimos de
757. (i04. e. ele \17.257 contos de r!Hs nos depositas á vista o nos
dPpositos a prar.o.

'
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O confronto dos nu meros que acabo de ler, constantes do
quadro que fnrr.i publicar em meu rliscurso, .reve"Jam bem os
honcfi1!r>H efJ'r.itos ela Carteira de Hedesconto, que deu elasticidacle ao nosso meio circulante, e, em consequencia, permit,..
Uu attender melhor ás neceRsidadi!ã do paiz, com lucro para
n Thcsnuro; as emissões da carteira aJludida oscillaram entre
nm mínimo de 17.691:168$, segundo consta do ultimo relatorio do illustre presidente do Banco do Brasil, que com tanto
eriterio c tão. largo descortino administra esta importante instituicfío do paiz, até ao maximo de 169.042:805$776, sem
que fosse um sô prcjuizo registrado, o que bem revela o cuidado, o alto tino e o profundo .conhecimento das praças do·
11aiz por parte do operoso director 'da alludida carteira, o Sr.
Daniel de Mendonca.
Do relatorio ultimo, referente ás operaQões feitas em
:l!J2J, apresentando aos accionistas do Banco do Brasil, pelo
Hou presidente, o Dr. .Tosé Maria \Vhital(or, peco permissão
ao Senado pnrn lor o seguinte trecho, porque elle avidencia
qu c n sombra protectora do novo instituto, da nova engrenagem quo addicionámos no mecanismo daquelle Banco, nlio
se fez sentir sómente no Dislricto Federal, havendo sido, ao
cont.rnrio, cHt.ondida a quasi todos os Estados rla Rcprrlllicn,. com
as excepções unicas do Espírito Santo e de Goyaz.
Diz o relataria a que me referi, Sr. Presidente:
•
cEm face deste movimento auspicioso · é impoHsivel desconhecer que a Carteira dá, de fa'cto, ao nosso ·
systema monetario a elasticidade que lhe faltava, au- ·
gmentando ou diminuindo a circul aQão segtindo a SItuação real do mercado. Suas emissões, portanto, não
podem ser mais equiparadas ás emissões communs de
papel-moeda, uma .vez cru e, além de garant.idas, são res'-'
gatadas, recolhidas e incineradas nos ostrict.os !.ermos
da lei que as autorizou. ·
·
.
A média da circulação das notas foi de 54 dias e o
custo de sua fabricaQilO, pago pela Carteira ao Thesouro,
asoend~u a 67 :352e040.
Eis a distribuiçlio, por Estados, dos títulos redescontados durante o anno:

.Amazonas. ~ · ........ , , ........ ~ ..
Pará.

1.855:317$040
619:094$600
Maranhão. . . . .................. .
f. .lf.02 :400$000
Piauby. . . . ......... , , ........... .
316: i<i6$000
Oearâ. . , .............. ,· ..... , .. .
. L :1.27 :283$800
Rio Grande do Norte ............ .
242:975$000
Pnrahyba...................... ..
. 1.043:209$046
Pernambuco. . . . .... , .......... .
33.549:539$390
Alagôas. . . . ................. .
1.738:351.$250
Sel'gipe. . ....................... ·
200:399$980
Balila. . . . ... : ..........·....... .
3. 348:466$440.
Rio de Janeiro .................. ·
1. 583:711$970
Districto Federal . . ............. . 302.545:043$302
S. Paulo ....... ·................. · 126.074:972$170
-Paranã . . ...................... .
1.922:027$190
Santa Catharina ............•... ,
807:335$850
O

~_,_.,.,

-..-...... ...--- .....·

........, .......... ...:.. ....•.

..·
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.. ,.
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Rio Grande do Sul .............. .
Matto Grosso. . . . ............... .
Minas Geraes . . ................ .

50.394:983$320
1.735:887$547
21.100:019$830

Total ·• • . , ......•.••.....

557.307:163$725

A cloquencia destes algarismos enaltece o auxilio
prestado pela Carteira. som saérificio. antes com aYnltado lucro para o Thesouro. Não foi isso, comtudo, o
seu maior servi('o, vantagem principal q1w clclla proveiu 1oi, como convém repetir, a tranquillidade que deu
á nossa vida financeira, a confiança que inspil·on ao
publico, a expansú.o, realmente maravilhosa, qLw POI'miltiu ao Banco do Brasil.)
. . '
Ora, Sr. Presidente, do trecho que li se conclnc qno ;t
Carteira, eminindo notas qno, om média, circnlaram aprma~
durante 5I! dias, auxiliou o commorcio e a -industria do paiz
inteiro em mais de 557 mil contos dm•anto 1!l21; ho,io, alô ;,
de agosto, o auxilio ,i;\ ascendeu a mais de 760 mil contos dr~
réis ..
A' vista. do exposto, SI'. Presidente, pot'CJIJC não· eon i'i:tr
ao Banco do Brasil, cu,ias condições de solidez são conhccidaR
de todos, a missão de servir de intermediaria entro o Thüsouro e a industria agrícola, recebendo do primeiro afim de
pOr á disposição da segunda, determinada somma, destinada ao
desenvolvimento, ao fomento da nossa ·producção ? Por que
accusar a intervenção do Banco do Brasil, quando .iá se lhe
confiou, com pleno successo, missão muito mais melindrosa?
Porqne J'f!CIISUL' os scrvi~;ns ele uma insl.il.uiçüo em pleno
i~ rfgulnr runccionamcnl.o, que póclc, por isso n')Dsmo, agit·
com nmil.o maior presteza elo que qualqaer outt·a fllle se velllla pol'vcnt.ura fundar?
.
A recusa, pot· parl.e da Commissiío de Finanças, das idéas
eonl.idas no art.. 1" e no.§ ·I' desse mesmo art,igo da emenda
alluclidn, seria imperdonvol, porque. importMin em retardar
as provirlonr.ins que a apiouHura o a pecunria exigem cliariamcnl.e.
Foram l'SI.as as razões, Sr. Presidente, que ele terminaram
ú Commissiio o pt·ocedrr quo teve, acceitando para osf.urlo as
idéas que lho fOl'illll patriof.icament.e arn·escnl.adas pelo illllRil'O Senador por S. Paulo, o SL'. Alv'nro d~ Carvalho, tão prooccupado quanto nJ5s ontros peln ·sorte da nossa pl'incipnr
fonl.e rlr. J'ICJtWza. .
·
Dir-so-hn, t.alvcz, Sr. Prosidcnf.o, ser exaggernda a importancia do ~00 mil contos de que trata a emenda, porque,
pplo seu vulto, P9cl~rá .clet.crmJnar sensível cloprcciação nos
f.tl.t:Jos ela nossa divida mterna.
A ob,jocçúo, porém, não pócle ter o valor que se lhe nf,f.ribtw á pri~leira yisl.a. Ba~ta consielernr, preliminlirmcnto, qun
us 100 m1! apo!Jces, se l.1vercm do ser lançadas em mercado
pr.lo Banco c!n Bra~dl, niio poderão ser vendidas de uma só
vrz, cm C\Jl'l.o lompo, nl.ó poJ' ser isl.o contrario nos inf.oresses
elo prop1•io Bnncn, obrigado a pagar juros elas importnncias
IJllC rocchor a fil.ulo. elo on;prestimo; os ndinnt.amont.os qn 0 o
Hnnoo. rio Bt•astl hn,Jn de 1nl'.cr por conl.a elo auxilio posto :'i
;;nn cli.~JlOSieiio poJo 'Plwsonro Nacimml, nfío serão erfectuados
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ç,m -curto prazo, exigindo cada caso csLudo cuidadoso do Baneo
wbre a idoneidade moral do quem os solicita, ·exame metiCt1loso dos ben~ moveis ofi'erccidos a penhor, avaliaoão rigoJ·u~a das proprwdades a hypothocar, serviços todos. estes quo
mogem largo tempo para serem ultimados.
·
Demais, Sr. Prcsidenl e, terá ó Banco necessidade de lanoar· mn memnrlo todas ns liOO mil apolieos do quu tmt.a (l
i:•rrwnda 1
·
Ael'edito q1H1 niío.
.
.Penso nwsmn fJI.IIJ g·mnilr. pnrl.n do emprnst.imn do Tlwsonro ~o Banco l'icará nus caixas deste, set•vindo ncwnas de
garaut.m ú_s l_etr·ns hypof.IH1ca1·ias rtrHJ o § .I!' permit.l.fl :)'' mesmo
1H1tlnco emJf,Lu·.
·
Os deposiLos existentes nas caixas _dos ]lancos ·estabelecidos no cpuiz, depositos tí vista e rlcposil;os a pra7.o, excediam,
cr.mo mosl.t•ei lm JIOuco, de 8 milhões de conto,~. cm :H ele der.emlJJ·o dr. ·1921. Ora, uma dirr.m.1iio habil e- compctr~nte do
Banco do Brasil JlOdct•:'t rel.iT'I\1' {li\ trwô dt~pnsil.os vnlio~rt im~
portarwia, n:l'im dn applical-a no tlesenvolvimonln dn ng·eictiltnra rtn pniz.
O Sn. l,mz ADOLPHO -- g quando JwuYrr· corrida ?
-o ri-iH. lf;,~MPAJo CoHHrh - nespouoderei a V. Ex., mn~ no
m••menl.t• nJ>J'.IOl'l.illlO, pili'il 11fio nw dt~~vinr do t•aciocinio que ·
vu111in l'nzn11rln.

Vamos ·proet~tlor· pOJ' pn I'!. r~.
O;; depn~il.og exi~lenll';; 1'111 ~I rir rlrzrmh1·n rlr. l!l~ 1. hn,ic
nsl.iio mrJif.n nng·mrnl.arlns, r.r·am. romn vimo;;
A' vista .............. : ....... , .. .. . ..
2.·HIO mil conto~
E a prazo ,· ....... .- ..... ; ........... ,
97-1, mil contos .
ou, mais on menos,•para os dons casos, 3.0i-} mil contos do
I'
rus.

Ora, é :facto conlwcido qnc os banco~ gua!'rlam sempre, om
caixas, imporlancias qne o;;cillam dr pouco r.m !.orno do
:10 % rios rlnpositos a prazo e de 30 % dos flcposif.n;; ;í visl.a.
pot·rrtw ndmil.t.rm q1w as i1npol'inncias rlrcorrentrs elas _roln.,(/íPs rwr,ccnl.llttr.s inrlirnda~ bastam ao mnximn rle possivcis.r·nl.i l'nrlas em nrn <lia.
Assim, o encaixe lotai em 31 rle rlcwmhr·o rlnwr·in sr!', cnl.i·•~ nós, de cm·ca ele 50<0 .P'lil contos dr ré is.
i\l·as a J•ctimdn errcct.iva em ca·dn elin, a somma elo~ rli-r.ques apresentados rliariamenlo aos . aníchets .ele cada banc-o,
comparada com o valor das entracl~s, rGpt•c.se_nt.a se.mpt:c. cl~ :l
elo ja'!leiro a !ll de dezembro, mlpol't.ancJ_a mrnlo mfel'J~r
;\quella que é ~uarrlada cm caixa como me_dula -r:~e fii'('Cilll~ao
indispensavel; pot· outras palavras. o desmvel· dmriO do encaixe r.lc cada banco oscilla. uppJ•oxim:tdámcnt.e, cnlr·c 70 % l:l
:1 :lO % da importancia mantida para a hypol.hc_se, qnasi il:l'e~
lizavcl mn épocas nOJ'macs, do muximo dr retJrarlas :POSSIVOJH
cm nm dia.
.
Assim, de um modo gcrn.l. e:vla ]Janco. é obriga.dri a mani or i11acl.ivc cor·ca de 70 'i~ elo valor rlo r.ncaixo, ~nm o brnofiei o rio nma pequena ronrla siqnPI',
..
.
Em :ll dr doxnmhJ•o do ·1921, qnnnrln o encnixr rr·a ()c riOO
mil contos, n]JfH'oximudunwnt.e. 711 '1n tksta imprn•lnnrtn, on

ona~
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350 mil conto~ de réis, eram. improduclivos para os bancos
UCJtl i

estabelecidos.

Or~, ~t·: Presidente, nilo será
~ubslttuu,mo daquelles 70 % do

-'

desejada por estes bancos
a
encaixe normal pot· 'Litulos
que rendam Juros, como aqLwlles .que o Banco do Brasil haja
do emitt.ir, em viPtudc (:o disp.os~o no § 1" do art. 1" da emenda, maxuné !Jrrl se Lral.ando cf~ I.1Lulos que gosam t.lc .uma Lripllce.. garantm, cada qual rn:m rr!orecedora de confiança, o act1vo l.otul do .Banco, a8 ·lH'O[JJ'Wdades. hypothccadas a o<>te
e finalmcmLe as npolices fornecida.;; pelo ~l.'hesouro Nacional?
Certo que sim, Srs. ·Senadores. ·
O Slt. Lmz AilOLP.HO - E o pcl'igo de se empt•cslat· em
tiL~los l!ypotllcr:arios de aqr;:1o demorada ;!
O Sa. SA~D'AIO Conmh - EsiJm·ava a pl'l'gTmta; porque
ella é nal.11ml.
Nà verdade•, mamla a bôa tmlLica do commercio bancario não subsl.il.uit· o dinheiro preciso its caixas dos bancos
por til.ulos hypotlwc:arins de vencimento em rn·azo determinado, que não podem s1;1· vendidoii de pt·omplo, em grandes
· massas, mn momt•nl.(; de aporturas em qualquer !Janco, a nilo
ser com grandes prc,iuiws pm·a este.
Mas o que impedirá o Banco do Heasil de accordat· com
os demais Lancos que lhe queiram receber os titulos !Jypothecarios, · pot·ventm·a emiLLidos, o recebimento des;;es mes·mos títulos, anl.es do prazo do vencimento, em caso de corJ•ida, ·por uma determinada e pre1'ixada cotariilo ?
Vê V. EIX., St·. Presidente, que a carteira, mane,iada
com haDJiidade o com crilel·io, pot.lerá servir de escorva para
·pôr á disposição da ag:ricultura sommas avultadas, que hoje
dormem inactivas nas caixas dos üoosos banc.os.
·
A objecç.ão de leme·r, Sr. Presidente, não e,ra a que al.!udi ainda lla pouco - a de ser, talvez, exceSS·!Va a Importancia de 400 mil contos p,osta á disposição da nossa agricultura; ao contrario,. era a da insufl'iciencia dos recursos que
0 'J'hesouro porá, em virtude da. emenda, U. di<>posição da
lavoura o da pecuaria nacionacs, cu.io desenvolvimento tanto
dependa.· do c1·edito agrícola.. •
. . •
"'
1~ foi .por tom sr esta ob.lCCI)an, quo a Comnns:;;w de ] J. nanr:as addilou', á emenda, o § 2' do ar I.. :l ", provo1.:nndo •~
· · J'undução do. nr!f.,·~~~ banco~. cuJas !ell:a~ hypotllllim.t•ias gpsa!'ão, p'or ussun dizer, do endosso do Bmwo do Bl'a.;t!, deseJo
que sejam Lambem g'!trant.idas cl'fucl.ivamcnle pelos governo~
r.!oH E"f.adps l'ealllll.'.nll~ intero~Ra1los no fomento tltt sua produeção. ·
.
Ao demai..,, eonl'ianclo a solu~•ão fJI't1Vi~ot'i1t ao Ba!WO dn
·Brasil. a Commi~são de Finanl)a~ não pótie ser aecw;uda de
entreg·al' as operaçiíes de ei"Odil.o ai,p·icola a um in,;t.it.ut.o qnu
Juncciona nn Dist.J·icl.o l!'ccleral, que não csl.;í, om eon~eque1.1cia, conhecendo dl\ pe~·l.o as ncce~Kidades da !~tvnnm elo pa1~,
porque. ~ •
O S11. A. A~llil!mll - O Btllllll.l tio l3t'1H;iJ te111 ttg·om·.ia~ lllll
I. oda a parl;c. ·
· O Sn. S.\Ml'.\111 CL>lmlh · - ••• porque, di~ V. l~x. mui lo
bem, o Bauco do Bra~il lem ug·ctwitls cm Lodo "· @rle e as

)nultiplica c.onLinuumenLu.
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.Prc~idcnle,

iwugino quo o. Sen~do .iá. tlevu e$Lar fa-

tig-ado (nüa (tpo·iados yeraes) o, po1s, nao ma18 quei'O abusar
da gcnt•i•usa aLlcnçüo dispensada e que Lant.o me penhora.
De~e.id apenas t~wstt•ur ao~ meus ll?nrados collegus que n.
Coullllissãu Jo Fmanças cslu convcnc1da de que eumpru• um

tlt•vm·, ccr•La Jc contribuir pura o dcsenv.olvunento ,da nc.ssn.
ll!l'J'kull.tn·a, da qual dcpcudelll, por eerlo, a pl'ospendade o n.
g·mndcztt da uossa !.el'J'u.
.
.
'.l.'enlw eouclu ir.lo. (Muito bem; m1ato bem .. O orador é
c'II1IIJJ!'imentado.)

o Sr.

A. Azeredo ( ' ) - St·. Presidente, não posso -~ei:xar

de agradecer a generosidade cavalheiresca do mou emmento

amigo, Senado1.' pelo Districto Federal. ..
o S1i. SAMPAIO Oonm!A - Generosidade, não, dever ..
O Sn. A. .IU~REDO - •.. que começou o seu discurso declal·ando que era cm attcn(\ÜO a mim, attenção que, aliás, eu.
não mel'ecía, quando nem siqt,wr um discurso eu havia pl'Oferido..
·
.
Em compensação, porém, agradecendo ao illustre Senador,
reclamo para mim, do Senado, os seus agradecimentos, pela
brilhante oração que todos meus collegas acabam de ouvir
do eminente Senador (muito bem; apoiados), verdadeiramente uma lição de finanças, que interessa incontestavelmente o
nosso paiz...
·
O Sn. SAMPAIO OonRÊA - Agl'adecido a V . Ex.
O Sn. A. Azli'.nEoo - ... e justifica plenamente a emenda
que S. Ex. houve pot• bem apresentar.
Devo dize!' que não combati a ideia da creação no Banco·
do Brasil de uma carteira de credito agrícola. O que combati foi a fóJ•mu, o processo de se providenciar neste sentido
por meio de uma emenda· a um projecto· que se achava em
3' discussão no Senado, forçando a Gamara a dar sua opinião, acceitando ou rejeitando a medida, isto é, impe.dindo-a de
oollabornr oomnosco neste assumpto, que é dll maior relevancla. Foi só mente neste sentido e por esta razão que neguei o
meu valo á emenda apresentada pela honrada Oommissiio de
Finanças, á qual, normalmente, tenho o prazer de obeder.er
o seguir, votando sempre do aocôrdo com elia,· porque, inne- .
gavclmente, estuda os assumptos que interessam o paiz oom ·
a maior elevação de vistas e verdadeiro patriotismo. (Apoia-

dos.)

.

.

Penso, como 'o nobre Senador, que o Estado niio .póde ,Jei·
::mr de collaborar em organizações desta natureza, offereoendo
o auxilio necessario para que esse organismo possa ser effioaz
o prodúza o resultado que todos aspiram:
· · Fui sempre pela thcoriu de que o Estado não é industrial.
Actualmente. porém, principalmente depois da guerra, observamos quo todos os paizes cívilizados, que como norma ésLahelecida não se inLromettiam nas industrias, são hoje lndustriaes. E, se isto acontece na Europa principalmente nu Ame-:rica do Norte. dtlvo di~er que Lambem nós,. que estamos habituados a fa~er tudo por intcl'medio do Governo, n!io pod1a(') Não foi

revis~o

pelo orador.
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mos abrir uma excepção nesse momento, quando se trata de
uma materia tão importante, destinada a salvar a nossa lavoura, a nossa agTiculturu, que incontestavelmente necessitam
de recursos .
.
Não se .pódc negar, Sr. Pl'esidentc, que confiando ao
Banco do Brasil essa providencia, não poderia ser :posta em
melhores milos nesse momento, porque o Banco do Brasil deu
provas da sua alta capacidade (apoiados), merecendo o seu dlr~ctor applausos do todo o mundo, pelo modo como tem
dirigido' essa nobilissima instituição, elevando os seus
creditas c demonstrando ao paiz que ella póde preencher as
funcção de um banco de Estado.
Mas, pergunt.o a S. Bx. : quando faltam apenas tl'es me~es pa1~a f.i nali~ar o Governo actual, poderemos contar que o
actuai presidente do J3anco 9o Brasil continue .na directoria
daquella. instituição; quando sabemos que entre nós ha sempre solur;.ilo de conliuuidade com a mudança de Governo ?
. Decerto que não podemos contar que com a ascençíi.o do
novo Governo o actual presidente do Banco do Brasil continue
a prestar seus relevant1ssünos servioos ao paiz (Apoiados.)
O Presidente que vem, estará de accôrdo com a actual
presidencia do Banco, apezar de ser el!e um 'homem de caPa~
.cidade e integrid(}Jdc moral que to elos reconhecem?
O SR. SAMPAio Connli,\ - Si a administração actual é boa,
não sei porque não se manterá,
.
O Sn. A. AzllREoo - Não índagar.ei sobre este ponto. Mas,
como cnlt·c nós nenhuma trudícão ficou que ppdesse merece1•.
nesse part.icular o nosso respeito, como merece esta, não nos é
, Jado affirmar que uquollc illustro brasileiro que preside os
destinos elo Banco do Brasil, possa continuar no seu posto,
v.manhã, a dirigil-o c, portanto, a Cartçira HypoLheca·ria que
aqui se discute.
·
Eram estas, Sr. Presidente, as observações que Linha a
Jnzr.r. Não comhuto a medida nombnto a formula simplesmeute. (Muito' bem; muito bem.)
ORDEM DO DIA

às

O Sr· Presidente - Nü.o havendo numero para
votações
conslnntes da ordem do dia; passa-se á materia em discussão .

•
UNIÃO DOS CAIXEIROS VlAJAN'I'ES

2" discussão da proposição ela Gamara d'os Deputados numero 40, .ele 11lt'l2, considcmnclo de 'Ut.ilidade publica u União
(\os Caixeiros Via,janUcs do llio G'l'andc do Sul, o a Socicdnao
Oooperali\;a cio llesponsabilidudc Limitada, Assoeia~.üo .P't•eclial
fio San:tos.
Encet•rmla ü adin.da a volu~ão.
lllAHIAô A I'LJNUL110N.\I\WB l\!UN!ClPAt:S

Diseussii.o nniea do 1!tflo elo Prefeito do Districl.o .V'cdural,
7, de 1922, ú rcsoiuQilo do Conselho Municip-al que Lo rua
extensiva á escripturaria-archivista D. Brarwa da Silva Pinto,

H.

,,• ·...
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do Inslitulo Orsina da Fonseca, a diaria d/e 3$, concedida 'ás
mestras c. outras 1'unccionarins do mesmo insti-tuto, pelo decreto n. 2.49'1, de '1921.

Encermcla e acliacla a votação.·

J

LICBNÇA A I'UNCC!Ot\Al\10 MUNICIPAL

Discussão unica do ·IJIJto do Prefeito do ·Districto il!~ed:eral,
n. -14., de '192. 2, á resolução do Gonselllo Municipal que concede um. anno de licença, com o ordenado, a Octacilio da Silva
Braga, guarda-jardim, par•a tratamento de saudc, onde lhe
convier.
EllCül'J'ada o adiada a v,otação.
INSPECTORES DE ALUMl\'OS :1\WNICIPAES

Discussão unica do vrJto do Prefeito do Districto Federal,

n. 25, do :l 922, á resolução do Conselho Municipal que toma

cxt6usivas ús actuacs inspectoras de alumnos do Instituto F.er.rcira Vianna, os favores concedidos pelo dooreto n. 2. 479, de
1.921, na parte relativa ao serviço nocturno.
.
Encerrada e adiada a vota~üo.
EQUIPARA'Ç.i:o DE VENCIMEN1'0S

Discussão unica do ·véto <lo Prefeito do Districto ill'ederal,
n. 75, de :1.922, á resolugiío do Conselho Municil,)al que equipara os vencimentos dos porteiros da Directoria de Instrucção, da 'Bibliotheca, o do Departamento de As'sistencia aos do
porteiro geral da Prefeitura.
· Encerrada e a·d'iada a votação.
EQUIPARAÇÃO DE VENCIMEN'rOS

Discussão unica do véto 4o Prefeito. do Districto ill'·cderal,
n. ,;,o, do '1922, á resolução do Conselho Municipal, que equi1:~ara, pa1·a. todos os effeitos, os vencimentos do .desenhista do
Patrimonio aos dos primeiros officiaos da Prefeitura.
Eztc()J'I'acht o adiada a vota(1ão.
·
SJlCIW'l'Alllil JJU UONSI~l.I!U

Discuti~iío 1.rt1ica do mjlo do Prefeito do.DistricLo :F~JJcteral,

n. 52, de 1921. :i ·resoluc.ão do Conselho. Municipal, que equipara os Vl!ll~imontos dC> bibl(ol,.hccal'io da Seoret.aria rl,o Conselho ~ltlllllllpal ao~ dos arC'lllV.IsLas da mosma seorctarm.
Bncnl'/'atla o adTada a votação.
GBA'I'Jl'lCAtÚ\Q A l'UNCCltlN.IT\IOS UU

CONsm.HO

Di~i··'·''~ãn u11ica dn 'l)(ilo do Prefeito tio DisLrioLo ;l~edeml,
. n. iíO, do I\l2:1, li rDsoluc.ão -'íln Gonscll~o Municipal, q~w co,n-.

crdo a f\'l'a!.ifica\lão espremi, qu o mencwna, aos funccwnart~s
da Seoretal'ia do Conselho Mnnicipal c dá ouLras provl-

déncias.

·

Encel'!'utla e wLliada a votação ..

.

·'

'.

..

·'
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() Sr. Presidente - Nada mui:~ llavenliu a tt·alat· vou levantar a setlilão. ·
Des!gno pam urdem do dia tla seguinte:
Votacão, em nol'a discussão Lia emenda apruseuLaua pcl.t
C~J,tnmissão de Pinanoas ú proposição ·da Gamara ·dos DepuLados n. 8, de '1922, umouda autorizando um enwrcstimo ele
~~oo. 000 ;1000$ á Carteira Agri•r.ola, que se constituir no Banco
do Brasil ('incluida «ex-vb; do m•t. ·169 do Reairnento);
· Votacão, um '2" discussão, da p1•oposioão da. Camam dos
Deputados n. 34, de 1 9'22, que abre, pelo Ministerio da. Just.ica c NegociO's Interiores, um ercdiLo da importaullia de J.1éis
11Üiil923$, para regularizar a escripLU!'ação da Delegacia Fiscal
no Amazonas (corn pal'ecer tavdPavel da Cornrnissão de F'inan!:as. n. 107, de ·19,l2);
.
.
Votação, ·em 2' -discussão, da JJI•oposicão da Camara elos
:Deputados n. 13, de :l922, que manda rever os regulamentos
elas Casas de Detenção e de Correccão c dá outras providencias
(eom pal'ecer favoravel das Com.m.'issões de .Justiça e Legisla. ção e de Finanças n. 9/i, 1922) ;
Votação, em· 2' discussã.o, da proposicão da Gamara dos
Deputados n. 267. de 1921, que ·equipara a Escola de Engenheria Mackensie College, de S. Paulo e a Escola Polyte.;..
chnica de Pernambuco, aos estabelecimentos federaes (corro
parecer. contrm·io da Com:m.iss{io de lustr•ucçr1o tis emendas do
Sr. Paulo de Fr·ontin) ;
Votação, om 2" discussfw, da propt.siçfio da Camar'a dos
Deputados n. 4.0, de :l922, considerando do utilidade publica
a União dos Caixeiros Viajantes do Rio Gr·ande do Sul e a
Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Limitada, Associação Predial de Santos (com. parecm· (rwnr·avPl da Comndsstio
de .Trt.~tiça e Leuislar.ao, n. -t:W, de J.?22);
. Vol.aoão, em discussão tlll ica do 'l!âlo elo Pr·e.l'eito do Dis;ll'icl.o Federal. n. H. de Hl22, á resolução do .Conselho Municipal, quo toma exLonsivn :'t oscriplnraria-arc.J~ivista D. Branca da •Silva Pinl.o, do Inslil.ul.o Ol'sinn da Fonsoca, a diaria de
3$ ,concedida ás meslras e outras fnnccionarius do mesmo
instituto, pelo decreto n. 2.41[)1, de i•92I (corn ·par•eeer· contral•io da Commissão, n. SS,' de 1922) ;
·
Votação, em disctl~são unica. do oéto llo Prufcil.n do Di;;...
l.ricto Federal, 11. H, de i'[)22, á msoluoão do Conselh, l\luni'~'llUl que concede nnt·e.nno de licença, com o ordc•l!ldo, 1: Ocla.. cilio da Silva Braga, guarda-jardim, .para LruLumento de saude
onde lhe ·conviei' (com. pcwece·1· fa·voJ•a·v'el da ·cornmisstio de
Coi1stituiçiio, n. 80, de ·1922) ;
, -V otacão em· disuussão unica elo Nilo elo .Prefeito do Disl.dol.o F'edoral, n. 12'5, de H~22, á resolnt,ão do Conselho Mun.i~ipal que tm·nu extensivas às acLtmcs inspQCLOl'as de alnmnos
tio ·Instituto Ferreira Vianna, os favores concedidos pelo de-'
m·cto n. 2, 479, de Hléli, na parte rela~iva ao serviço nocturno
(com. pm•ccc1' favorave! da Com.m:issl.io de Consl'illtiçtw, n. 7·1,
1

de/922);

Vol.acüri I'HI lliseussiio unica do vélo do PJ•efeito do Districtn Fcrh"·al, n. 75, do '1!122, á resolução do Conselho Muni~
S. - Vol. VI
33 ..
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cipal que equipar•tt os vencimentos dos porteiros da Directo~e instnwção, da WblioLIJeca o do Departamento de AssistcncJa aos do porteiro geral da 1Jrefcitura (com parecer contraJ•io da Com.rnissão de Constituição, n. 92, de 4922) ,· . ·
Votaoilo em discussíio unica do véto do' Prefoilo do Dis!.rh.:Lo l'edcral, n. 10, ode 1922, á resolução do Conselho Municipal, que equipaJ•a, para todos os ei'fe!Los, os vencimentos do
1!e~e.nhista do l'atrimonio aos dos primeiros officiaes da PreJoitura (com pw·ec1' contra1·io rla Commissáa de Constituição,

r·m

.

n. 120, de 1922);

.

.Vólaoão em discussão unica do v6to do Prefeito do Dis~
1.\·iclo l!"ec!eral, n. 52, d\i 1921, á resolucão do ·Conselho Muni:..
uJp~J quo equipara os venoimentos do bibliolhecario da Secrelana do Conselho Municipal àos do archivista da mesma sel!retarm (corn pa1•ecer [aV01'awl da Comm·issão de Const'itui-

ção, n. 346, de 1922) ;

.

.. Yotacão. cm discussão ·unica do v éto do Prefeito do Dis~
Ll,'Wlo Federal, n. 50, de 1-\)21, á resolucüo do Oonselho Muni~
c1pal,. que _concede a gratificação especial, que menciona, aos
funccwnar10s da Secretaria do Consel110 Municipal e dá ou~ ·
Lras ·proyidenoias (com pa1•ece1· [avoravcl da Comrrdssãa de
Conditu.içã.o, n. 345, de 4922).
. .
Levanta-se a sessão ás 14 horas e 40 minutos:

64• Sl~SS.:W, ffii\1 \li Dl~ AGOSTO DE l922
Pf\ESJDENCfA DO SI\. BUENO DI!! PAIVA, PH~:SIDEN'l'E

A's 13 e 1]2 horas apre-se a sessãu, a qLte concorrem os
i:lrs. Cu!lha Pedrosa, Hermenegildo de Moraes 1 Mendonça Mar-. ·
tins, Alexandrino de Alencar, Inclio do Brasil, Josó Euzebio,
Benjamin Barroso, Eloy do Souza, João Lyra, Antonio Massa,
Venancio Neiva, Manoel Borba, Jeronymo Monteiro, Sampaio
Corrêa, Alfredo Ellis, Alvaro de Carvalho, Luiz Adolpho, Olegario Pinto,· Carlos Cavalcnnti, Generoso Ma11ques, Vida! Ramos. Felippe Schmidt, Soares dos' Santos, Carlos Barbosa e
Vespuc10 de Abreu (25).
Deixam de comparecer com causa justificada, os.· Srs.:
A. Azeredo, .Abdias Neves, Silverio Nery, Lopes Gonçalves,
Lnuro Sodré, Justo Chermont, Godofredo Vinnna, Costa Rodrigue~. Felix Pacheco, Antonino Freire, Joãó ~rhomé, FPancisco Sá, Tobias Monteiro, Carnóii•Ó da Cunha,· ~to;;;a e Silva,
Enzebio elo Andrade, Al'au,io Glies, Graccllo Carooso, Gonçalo
Holl~mberg, Siquoira de Menez~s. Antonio Moniz, ~loniz Sodré, llny Barbosa, Bernardino Monteiro, .Murcilio de Lncercla,
Nilo Poc,:nnha, Modesto Leal, Miguel ·cJe Carvalho, Paulo· de
l~ronlin, II•Jiwtl Maettudo, ltutll Sonr·.os. •B?rnat•do Mont.oJ~'ü,
Francisco Salles, Adolpho Gol'rlo ..Tos1\, Mudmh·o, Ramos Camdo, Xavier da Silva e Laura Müllcr (37) .. ·
·E' Üda, posta em discussão, .e sem debate, ãpprovada a
acta da ~essão ant~rlor.

.
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EXPEDffiNTE
'l~elegramma:

Do Sr. .Toão Sampaio, expedido de S. Paulo, do teôr se~
guinte:
«Ex mo. Sr. Presidente Senado da Republica - Rio De S. Paulo -- PcdimoH V. Ex. dar conhecimento ao Senado que o Gonsolho elo Insl.ituto da Ordem dos Advogados
r(c .s. Paulo, em :;essãu, llontern, deliberou manifestar seu desllCCõt•do com o debate do projecto regulamentação· imprensa,
na vigcncia estado de sitio; exprimindo tambem sua condernnaçúo ao projecto em suas linhas domínante·s, eepecialmento
na parte: relativa áa publicações editoriaes. AtLenciosas saudações. - Joâo. Sampaio, presidente do Instituto.:~> -. A'
Commissão de Justiça e Legislação.
O Sr. 4" Secretario (servindo d.e .2•) declara que não ha
pareceres.
. , .· , 1
E' novamente lida, posta em discussão, ficando adiada a
votação por. falta de numero, a redacção final da emenda do ·
Senado á proposição da Camara dos Deputados n. 7, de 1922,
que al.Jre, pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas, um
credito de :1.-145 :313$240, supplementar á verba 16' llo artigo 81 do orçamonto de 1921.

·.
- ·.•

.... ;

ORDEM DO DIA

O Sr. Presidente - Não havendo numero para as votaí:õas constantes da ordem do dia, vou levantar a sessão,
Designo
para ordem
do dia da seguinte:
.
.
Votagão, em nova discussão; da emenda apresentada pela
Gommissao de li'inanças á proposição da Camara dos Deputados n. 8, de 1922, emenda autorizando um emprestimo de
400.000:000$ á Carteira Agricola, que se constituir no Banco
do Brasil (incluida "ex-vi" do art. 169 do Regimento);
Votação, em 2' discussão, da proposição da Gamara dos
Deputados n. 34, de 1922, que abre,' pelo Ministerio da Justi8a e Negocias Interiores, um credito da importancia .de réis
i :923$, para regularizar a esol•ipturação da Delegacia Fiscal
.no .Amazonas (com. parecer favoravel da Commissão de Finanças, n. 407, de 1922); .
·
Votação, em 2' discussão, da proposição da· Gamara dos
Deputados n. 3, do 1922, que manda rever os regulamentos
das Casas de Detenção o de Correcção o t:hí outras providencias
(com pa1'ece1' (avoravcl das Comm.issões de Justiça
11. 95, ·1922) ;

ção c de Finanças

e Legisla·

Votação, em 2" discussão, da proposição da Camara dos
Deputados n, 207, do 1921, que equipara a Escola de En-

.
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genharia Mackonsic' College, de São Paulo, e a ]~scola J>oJyLcchnica de Pernambuco, ao~ ostabclccimcnLos federaes (com
pm•ecer oontrario da Comutissiio de Jnstritcção ás emendas do
Sr. Paulo ·de Frontin) ;
Votação, cm 2" discussão, da proposição da Camara dos
Deputados n. 40, de 1922, considerando do uLilidaclc publica
a União dos Caixeiros Viajantes do Rio Grande do Sul e a
Sociedade Cooperativa de H.esponsalJilidadc Limitada, AS<lOciação Predial' de Santos (com pw·ece1' {avo1'avel da Commissão de Justiça e Leu·islação, n. -130, de -1922);
Votação, em discussão unica, do véto do Pt·efeíto do Districto Federal, n. 7, de 1922, á resolução do Conselho MuniCipal, que torna extensiva ú escripturaria-archivista D. Branca da Silva· Pinto, do Instituto Orsina da Fonseca, a diaria de
3$, concedida ás mestras e outras l'unccionarias do mesmo
. instituto, pelo decreto n. 2. 491, de 1921 (com pa1·ecer c.ontra1'io da Commissão, n. 58, de ·1922) ;
Votação, em discussão unica, do véto do .Prefeito do Districto Federal, n. 14, de 1022, ii resolução do Conselho Municipal que concede um anno ele licença, com o ordenado, a Octacilio da Silva Braga, g·uarda-jardim, para tratamento de saude
onde lhe. convier (com pa1·ecer {avoravel da Co1nrn'issão ·de
Constituição, n. 80, de 1922);
Votação, cm discussão uníca, do ·véto do Prefeito do Districto Federal, n. 25, de 1922, á resolução do Conselho Municipal que torna extensivas ás actuaes inspectoras de alumnos
do Instituto Ferrcit·a Vianna, os favores concedidos pelo decreto n. 2. lt70, ele 1921, na parte relativa ao serviço nocturno
(com pa1·ece1· {avo1·avel da Comrnissão de Constituição, n. 7.J,
de 1922);
Votação, cm discussão unica, do véto do Prefeito do Districto Federal, n. 75, de Hl22, :í resolução do Conselho Municipal que equipara 11s vuncin!IJ!l/.ns rlnR porL()iros da Directoria c!u Instl.'ucr.tio, da BiblioLlwca r. do Departamento de Assist.encia aos do 'porteiro· g·eral da J)rrieiturn (corn parecer conf1'a1''Ío da Comrnissiío tlr: Constituiçiío, n. 92, de 1922);
· Vol.acão. elll discussfto unica, elo vélo do P'J•efeito do DisLI'icto Federal, n. '10, de 1922, ti resolução do Conselho Munic:ipal, que eqnipai'U, pura t.odus o;; cJ'foitus,,os voncimeútos do
clescnllistn do Palt•iJnonio aos dos JH'imciros ·ofJ'iciaes da Prefci tnra (""III· pm•r:t•cr contt·ul'i,o dct Com1wissiío de Cunst'it·ttiçiío,
n. 120, de 1922);

.

·
·
Votadío, em diseu~sãu uniea, do ·véto do Jlrefcito do Dbtricto Feêlcml, n. 52, elo 1!)21, li rcsolut:ão do Conselho Muni-

cipal que equipam os vencimentos do bibliothcca!'Ío da Secretaria do Conselho Municipal aos elo archivista ela mesma secretaria (com parecer• {avo1•avcl da Co1rvrnissão de ConsW·ui(!âO, n. 846, ele ·1922);
.
.
Votação, cm discussão uniea, do véto do .P1•ofeilo do Dis-.
f.l'ieto Fc(leml, 11. 50, de .l\121, :'1 J.•esoll.H,!ão elo Conselho Municipal, que concedo a gl·utifica~ão cspoeial, que ·menciona, aos
funccio'nnrios da Secretaria do Con,gclho Municipal c dii ou~ ·
tras providencias (corn pa1'cce1· {a·vo1·avcl da . Comm.issáo de
Com·.Utuição, n. 345, de 1922);

•

-----
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Votnçiio, cm cliscussüo nnica, da redacção final da emenda do Senado :\ proposi(liio da Camurn rlos Depu Laclos n 7, de
J922, que all\'1•., pelo i\línisteJ•io dà: Via<;ão, um credito· de
:l.1.'ifi:313$2lr0, snpplcnwnl.nr :'t verba Iii do ar!.. 8·1, rlo orç~:J
''HJIÜI) rle ·I 021 .
Lcvanla-Ru a

:;e~s:io

:ís 1.1

IJOJ'n~

o -lri minnl.ns.

'

GG" SESS.\0,

:K~I

. 15 DF. AGOSTO DE l \122

'
Pl\llHJIJg)'lf:JA IJ(• 811. ntml'/o IJ8 PA!V,\,
A'~

PJtJlSJI)JlN~'ll

13 c :112 ]Jot·us ab!'e-so a ;;css:io, a que concrii'I'Clll os

S1·s. Cnnlla PcrlJ'OSn·. Hcr·mcncgildn rle Momcs, 1\lendon~a !\laJ·I.ins, ]"npc~ Gnnl.ialve~. Lau1'0 Sodré, .Josl) EllZflbin, J\nl.oninn
:FJ•eit•c, Benjamin Harro~n . .l.•'1·:meisco S(J, Eloy de Souza, João
]~yru, \'enuncio Ntliva, Manndl J~oi·lla, Bernardino Monteiro.

;rcronymo 1\lfln/.cit•n, SUnlJlUin Corrên, Irinen MaelJ:tdn, Adnlplw Gordo, Al/'J·erJo JWi~ • .Aivar·o de~ Cm·vulho, Luiz J\llolphn,
.rost\ Mnrl.inho, Oli~gal'io Pinl.n, Cario~ litwnleanl.i, Sonl'f~~ tlns
Santos e VesplrciD rir ;\]l,·rn (2ü).
Deixam dG comparecer com causa ,ill~l.i l'icada m• S1·~.
A. Azeredo, Ahrlias Neves, Alr.xandr·ino rio Alrncru'. Silrcl·io
NcJ•y, ;rusl.o C1Je1'mnnl.. Tndio do Bl'asil,. Gorlol'reclp Vianna,
Cos/.a Hoclrig-IIIJS, .Felix .Puchrcn, 1\nl.onino Freir·P . .fo:in 'J'homé, Tobias lllnn/.f~iro, Anlnnio Massa. Carneiro da Cunha.
Rosa n Silva, Ettzehio r!1• Andrade. Ar·au,io Gôes, Gmccho
Ca1•doso, Gnnoaln J{oll,~rnlWt'f:\', SiqUi!il·a de . l\lcncZ<J,;, Anl oniu
Moniz, Moniz Rncil'li. Huy Ba!'bosn, Mar·r-ílio de Lacor·rla. Niro
Pcoanha,' Modcs/o Leal. Miguel ele Carvalho. Paulo do Fr.•nnl.in, Raul Soaros, Hcmarclo Monl.ciro, Francisco Snllr.s, !lamos Caindo; Generoso llfrrt·qnes, LUUJ'fi illüllnl'. Yidtll nnmo~,
J<'nlippP Sclimilit r Carlo~ BaJ·!Jo~a (:1G).
.
E' lida, po;da cm di~rn~~;lo. r• :<Pill rlel.mlr. ar"Pl'O\'nda n
rlfll a ria se~~iin anl.ol'irú·.
·O Sr. 1" Secretario dú conl.a do seguinte
EXPEDIENTE

•

Ol'!'ioios:

Do St•. 1" SecJ•elnl'in ria Camam

rlo ns soguinlo.•

elo.~ Di~putndM,

l'llOPOSTQÕES

N. ·l!l -

romcr.ten-

•

'1!122

Ar!.. J ". Ficn l'Olovnda a Jli'IJSC.ripç:io cm que cahirnm
os snldos dns :HllwcnçõeH V1li.:H1u~ rm Hll ~ 1• J !J 11 Jllll'rt n
'F'IIC'trlilnde rl1! Dil'eilo elo nrril'f', nn inq•nr·lnnrin. rrspcrl i\'U··

'
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mente, de 19:422$-IO't e 18:772$783, afim ile qu/e sejam os
mesmos recolhidos {L Thesouraria daquelle insLiLúLb, abrindo-se ,p,ara isso os uecessarios creditos.
Art. 2. • Revogam-se as disp(fliçõcs cm conLrar·io.
Camara dos Deputados, 12 de agosto de 1922. - llffonso
Alves de Carnaroo. Presidente em exercício. - José ;1uausto
Be::e?'l'a de Medeiros,· 1• Secretario. - Costa Reyo, 2" Secretario, - A' Commissiio de Finanças,
,
N. 50 -

1922

O Congresso Naci<;mal resolve:
Art. 1•. E' o Governo autorizado a mandar publicar a
obra escripta pelo coronel Bernardo de Àzercdo da Silva Ramos, relativa ás inscripçõt:s pre-historicaF, existentes em
diversos pontos elo Brasil, decifradas pelo al!udido. hit:;loriogrupho, abrindo para· isso os creditas necessarios.
Art. ·2•. Revogam-se as dispd.sicões em contrario.
Gamara dos Deputados, 7 de· agosto de 1922. - A1·nol[o
Rodrigues de A::evedo, Presidente, - José Auausto BczP-?'rrl
de J!edei?'os, · 1' Secretario. - Costa Uego, 2' SecretaJ•io. A's Commissões de Instrucção Publica e de Finanças.
Do Sr. Ministro da Fazenda, remetendo dous dos auf,o,..
graphos da resolução legislativa sanccionada, que releva· ele
prescripção .o direito do D. Margarida Gomes Carneiro, pa1·a
o fim de receber a. quantia elo 38:585$17 4 pa.-oven ienLc de
clifferenca rJe pensões· que lhe compele na qualidndf' de
viuva do general Gomes Cai·n•liJ·o. - Archive-se um dos autographos e remelta-so o nutro a ()amara dos Dnpu t.artos.
Do Sr. Minisl,ro da :rust.ica c Negocias Jnter·iores. solicitando a demonstração exacta e completa do credito u se!'
aberto para o pessoal da Secretaria do Senado· a set· pago ela
gratificação creada pel.o nrL 150, ela lei n. 4. 555, de W do
corrente mez. - Ao SI'. director para providenciar.
Do Sr. Prefeito do DisLricto Federal romeLL•!ndu a~ !'llzões do véto que op.poz ú resolução 9o Conselho Munieipal
equiparando os vencimentos da professora rle instrucção
primaria da Escola Rivadavia Corrêa aos das do cm·sn rlf~
ada'p~acão das escolas Bento Ribeiro, Paulo de Fronl.in t\ Ot·sina d!i F~nsecu. - A' Com missão ele Const.ituicã~.
Do Sr. J. ·A. Dias Nctto, communicnndo l.cr assnmicln
o exercício do cargo de rJiroctor da Esc<J!a de Phnrmn('.in fJ
Odontologia de Ouro Fino. - Inteirado,
Requerimento do Sr. Salvador Desiré Pannnin, solicitando para si ou empreza que organizai· para u exploração
da «Jarina», diversos favores que menciona. - A's Commissões de Agricultura. e de Financas.
Telegrummns:
Do Sr. João da Silva Medeiros Filho, presidente do Sn. perior Tribunal de Justiça de San La Calhar ina, commun icnndo ter assumido, na qualidade do subst.ituto conslil.urinnnl, o exercício do cargo ao governadm· do Estndo. - lniPirado.

..
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Do. Sr. Borges de ModciJ'OS, l'rcsidenln úo Estado du
Rlo Grande do Sul, agradecendo as demonstrações de pczar
do Senado por motivo. do falleciment.o do Sr. Depu\ado Mirçal Escobar. - Inteirado.
Do .Sr. Menoel Pi!ulino e outros, funccionn!'los do Posto
Zootech!lico ·de ~inheJro, cOJ.lg'l'atulanclo-se com o Senado po1·
ha~er s1do sanccJOnada a le1 de emergencia na qual estú in~
clll!da a tnbella que melhora os vencimentos do funccionalismo publico. - Inteirado.
·
Do Sr. Senador Abdias Neves, communicanclo que pr!!
ll!Otivo de en~ermidade, tem deixado de comparecer ás sessoes. ·- Inteirado.
O Sr. s• Seo~etario (servindo de .2•) procede ã leitura úo
· seguinte
PARECI!n

·. N. HO- 1922

A Commissão de Agricultura, tendo em consideração "
parecer justificativo do projecto da Cama r a dos Depu tad(J~.
do anno .passado, sob n. 274, que p,rovidencin sobre o plan-tio de arvores ás· margens das estradas de ferro, nos con·
tractos ou novacõcs de contractos que se fizerem, é de pnrecer que seja approvado o referido projecto n. 274.
Sala das Commissões, 7 de agosto de 1922. - Vidal Ramos, Presidente. - Antonio .~lassa, Relator.
PMPill'lf(l.~O PA CA:MAUA DOS l.lEf;U'rADOS N. 269,
.

f>R

192t, A QUE

SE REFEF\1! n PARECEr, SUPRA

O Congresso Nàcional re~olve:
Art. 1•. Nos . contractos ou novações de contractos, que
de ora em deanle se :fizerem, com o Governo Federal, para
construccões fie estradM .de ferro é obrigatoria a clausula
de ter o contractante a seu cargo o plantio d~ arvores ús
margens das estradas, sempre que houver terreno disponivcl
parn: esse fím.
·
· , Paragrapho uni co. Quando as estradas atravessarem terrenos devolutos pertencentes .aos Estados; o Governo Federal
entrurú. em acoôrdo para ser cedida a área necessaria íJquelle
plantio.
Art. 2". Revogam-se as disposições em eonlral'ill.
Cam!lra i:los Deputados, 24 de dezembro de 1921. -· A1'Mlfo Rodriaues de Azevedo, Presidente. - Pedro da Costa
Reao, 1• Secretario interino. - Buao OarruHro, 2" Secretario
interino. -A imprimir.
'
.
o Sr. Luiz Adolpho (•) -Sr. Presidente, hesitei durante
muito tempo si devia ou. não trazer ao conhecimento do Senado o o[.ext,o de uma convenoão publicada em um dos jornaes
do mez passado. E minha hesitação provinh~ d~ _d.uas origens:
primeira, porque cren.do que essas questoes mternaciSJUaes
'

(•J Não foi revi! to pelo orador.

.
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rlovom ser tratadas nas ohance!larias, na tranquillidade dos
gahinetes e não ti•aziclns :\s nssomhléus polit.icas; segunda,
porque varcceria inopport.uno trazer esta questão ao debate,
nas vo~peras, por assim dizer, de uma festa internacional, em
que !orlas as nações veem congregar-se nest.a .Capital, em do~
monst1·acão de carinho e apre~ o á. nossa nncionalidarlr.
Mns, Sr. Presidente, estou deante de um fa~to, que s6
1í dosconhrrirlo do Brasil ·~ do qual s6 tivr conheCimento polo
l'Oiato feito por um ,iornal o de que se occupou um oulro
nrgão do publicidade muito bem informado, como é o Jornnl.
tlo B1'as·il, o qual, ha ~ias, em 11m artigo, soh o t.itulo « nolivinBrnsil ), publicou o t.a:s:to dessa convencão. que se rliz nelehrada cnf,rc os governos argentino e boliviano, na cidade de
J,a Pa7., a 6 de Janeiro do corrente anuo. texto que deve ter,
~,ido approvado, segundo affirma essa ultima folha, . pelos
liongl'osso~ desses dois paizes.
·
Trata-se, portanto, de um assumpt,o que não deveria ser
rlosoonheci'do para nós.
Qnnnrlo li o texto desse tratado, Sr. Presidente,. notei
logo que elle affectava, da maneira a mais grave, os nossos
in toresses,
.
. .
·
PP. lo tratado de Petropolis nos ·compromettemos com a
Bolívia a executar certos melhoramento~ materines qnr. in~
fm·essnvam mais âquella naolio do Qtle ao ·Brasil. Assim.
cnnsi.I'Uimns a Estrada de Ferro Mndeira-Mamoré, com uma
•\>:tensão de 340 ldlometros, com o fim de evitarmos as ca~
rlloriras dos rios Madeira, consumindo nessa obra 5!1.170
contos. pois a tanto montou seu· custo, e tudo isso para ser~ ·
virmos á zona boliviana, cu,ios produet"os deviam escoar-se
nPios 1·ios Pmtnor·•í. Madüira, Brny r outros mais. Construímos
fnmhorn a Estrada de Ferro Noroeste. de Baurú até Porto
Esperanca. em urn percurso de 1. 437 ldlometros, a qual custou
no Brasil 100 mil contos, approximadament.r, isto fi. 60 mil ·
no trecho ele Itapurn a Porto Esperanca .e 35 mil com a
rncamparii.o da Noroeste, cu,ías linhas iam de Baurt' nt.é
Tlap111'a. Enll'ra-úmns mais :í Bolivia doí:> milhões rsterlino~.
rnm n conrl ioii o do que elia o~ nmpregasso em meios do
rnmmnnicacão que vicss.e aproveitar o~ dois raizes. Embora
111í~ n~n tivrssflmos obrigado a Bolivin, que é um paiz _inde~
prnrlrn l.n e soberano. a const.ruir ns r,uas linhas de accllrdo ·
r·nm . n~ nossas oxlgencias, mnborn nlto f,olhessemos a ·sua
lihri•darlt• de acção, comtuClo, não consta ainda que ella. siquer.
pr•ncedcssr. a· estudos nesse· sentido. No entanto. ao cabo de
,1,•z,;novo nnnos. após f,ocJo:; essns nossos rsforeos. que vemos ? !
Vemos o convenio celebrado ontre: a .Republica Argentina
r• n A'~''l'f'I'IIO boliviano. pam a nonsfruc~ão rio uma Bstrada do .
feJ'J•o desde .Tacuhyba al1! Sanl.a Cru :r.·. de. la Si erra. ·
l~ssa cslPacla. vem demonstrar que: o governo boliviano
niin ctucr· mais ns snhidM pelo T'io Parag·uay, o que aliás foi
~ua ermstantc ambici'lo.
4.. :Bolívia, depois que perdeu na costa do Pacifico a peouüna faixa que lhe dava accesso ao. exterior, voltou as· suns
Y_ist,ns pal'a o rio Jlaraguay, que, como'. o Senado sabe, é brn~llrii'O, pois. nascendo no cenf.ro do Estndo. de 1\fatto G1•osso.
no Jog-a,. rlrnominaclo « Set.c T,ng6ns », nt.ravnssn o Brasil c! r.
"!orlr n ~111, nnfrs dr. llCMI!'al' no lerrHorio rln~ nf\puhlirn~
fiO ~LI),
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Pois bem, a .Bolivia que se achava prejudicada pelo tr!ltnrlo ele 18G7, queixnnd~-se amnr~n!llente · p9lo. facto rlc nao
ter ~allida para o 'óxterJor; a BoiJVJa, pre~r,mdmclo ~gm•a de
todo o esforço despendido e rle .todo o l.rnbalho frJI.o Jlnra
r.onquistm· uma sabida pelo rio Paraguny. 1·esolvc cnnrrrlel'
·ravorcs exccpcionaes a uma naeuo visinha. pa!'a levar a Iin.ha
nl.t\ Santa Cruz do La Sicrra, cnrtanrlo ,iusl.ame~tc. a rlianfrn•n.
rlns m·olongnmcnl.os das que nós t:emos const.rmcln.?
V. Ex. sabe. Sr. · Presidcnl.c, que a estrada de !'erro qnc
· nós levamos :í bal'ranca rlo J'io Pnraguay. onasi ft fi'cntc ne
Col'nmlHí, tí .uma I'SI;rada que se destina a Santa Cruz rle T,a
Rierra, mantendo Corumll:í um commercio acf.ivo r. ele longa
r'tnfn rmt.rA Santa Cruz rle Ln Sierra o Pnert.o Suarcr.. na
hahia de Cáccres.
Drslorant:lo o t.rat.at:lo t:lc Petropolis a linha de limit.es
para Iésl.c, perdeu o Brasil, como sabe o Senado, 3. 200 kilomnlro~ quadrados. para n fim de· approximar a Bolivia da~
hnhias UhAraba, Guahvba, Mandyortl, Caceres n Bahia Negra.
Convém notar, sr'. Presidimt&. que aquclle pai7. fez rliycrsns tr.nt.at.ivas 'para po8suir nm tiorto no rio Parag;uny..
Essas tentativas constam rlc duas cxpcdicõcs rln cxnlnrador Thomar, quA l)screvP.u um 'livro «Explorat.ions dan~
l'Amr;J•iqtw du Sud ». Nrssr IhTo, veem dr.t.nlhaclas as rliffir.nldndP.s impossíveis ilfl transporte para se estabelecer uma
l'inha por onde queria a Bolivin. nccrescendo qur o Pal'nf:I'Ua)'
r.•chavn-sr. com diriJito a esse terriforio n nccupou o Jogar
rlcnnminndo « Puerto .Pacheco~ ..
Após t:mt.as e l.ão r.onstant.es tentativas rlessa natureza.
wJ•g-c-nns rlc J'epente esse com·enio. que r para nós uma
sut']Jl'f'r.::t. S6 um jornal· publicou a!g·uma r11t1sa neste scntirln.
~oh a ep.ig-raphe «'Écos rio Tratado ri e Pet.rooolis,. Não são
ricos. S1·. Prr.sident.e. Rão dii'Sonanrias qur rlP.slrtlrm a harmonia do Tratado de Pctropolis.
~r. Prflsidente. semelhanln concessão não só é rlesnr.~>~ssaria. como inut.ili1.a, dest.róe o tratado de Petrorolis. H a
Pinnsnln.s qur entregam :í administração dr uma outra nacito
Iinlms ferroas c outras construccües: lla, em fim. clausu ln s
1lll r ]lnT'fJCfl dflveriam affect.ar a soherania da naoií.o vi~ln ha.
l~l.o, pm•tlm, não nos. importa; o qun nos affecl.n, ó termos
fipsnrnrlirlo rlois milhões esl'rrlinos cnm . n fim. rln Bolivia
nwlhornl' as suas communicnções com o Brasil... ·
() Sn. JosÉ 1\funTrNnil- Apniado.
O ·Sn. Lurz Anor.PHO- ... termos gasto 5!l mil contos
com a csl.rnda 1\fadeira-Mamoré, qunnl.ia· cme ainda rsUt incomplol.a. pois nem l.odas ns contas osliío liquidadas. ·
O Sn. SSMPATfl Conmh - Porqfle costumamos dormir
sobre os louros.
O Sn. T.wz AoOLPHo - Tres mil c duzentos kilomcl.ros
oundradns rle f.fll.'ritorio brasileiro foram cedidos á Bolivia
nnra . que ella l.ivesse nccesso ao .Paraguay, e o resultado ti
rsl.e que se vê. Vou ler algumns dnR clnusulns rles~n cnn-

,·rncüo.
O~

·

lermos clc.c;sc traindo são os seguintes:
.. «Ef1! Ln Pnz, a ~G elo .inneiro rlr 1922, rrunidns no
MmtRf.crlO das Rela(,iu~s Exteriores dn :BoliYin. R. Ex.
n DI'. lTOI':lcio Cnrr•ill!l, em·iodo cxl.rnorrlinnrio o mi-
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nistz•o plenipotenciario da Argentina, e S. Ex. o Dr.
Alberto Gutiercz, MiniMro das Relações Exteriores, hão
accôrdndo a seguinte convenciío: .,.
·
Art. ·J". O novrl'Jin rla n,•puJJJi\Ja Mg·entina lTJfillclarlí rcalizat· os estudos necessarios para prolongar a·
via ferrea Centrlll Norte, desde Yncuiba, na fronteira
argentina, até Sanl.ll Cruz ele La Sicrra, devendo iniciar
os dilas estudos dentro de um anuo, depois de haver
sirlo mtil'icarla esta eonYr!neiin. ·
Art. 2". O Governo· Boliviano poderá cooperar á
l'ealizaç!ío desses estudos com o pessoal technico que
Julgar conveniente, por sua conta, combinando-se opporlunamente a f6rma em que actuará a commissão
mixta assim formada.
Arf.. 3". Appt'ovados os est.udos definitivos por
ambas as partes. se fixarão as dat.as em que devam
·começar e concluir as obras, procedendo o Governo
Argent.ino, administrativamente ou por. emprezas particulares. sem que o'.Governo da Bolívia se veja obri.:.
gado a fazer nenhum desembolso íminediato.,
Quer dizer, o Governo Argentino construirá a estrafla.
por sua conta com capitnes seus.
«Al·t.. 4•. O Govcrnn da Bnlivin poderá em qualquer tempo adquirir a propriedade da linha. pagando
o valor total do seu custo. e o interesse annual de 6 %
do capital invertido: porém, antes de haver sido ·pago
este valor, integralmente, o Governo Argent.ino terâ a
administrnciio da linha, nas mesmas condições de uma
cmprezn privada. sem pre.iuizo dos direitos inherentes
n soberania da Bolivia.
:
. O Governo .Boliviano poderá tambem, em qualqueJ'
tempo, devolver parte do !lapital empregado, e em tal
cngo Plll'ticipará da~ utilidades da linha na propnrçiio
rln sna~ respectivas ent.regas.
Arl.. 5". O Governo da Bolívia niio f.erá direito a
int.rrvir nns tarifas da estrada, emquant.o dure a administração argentina; porém. est.a levará cm ronta as
observações. qlle SCibrc ena con~idere pr11denf.e formulav o governo boliviano. Os transportes que ga .fnoam
por conta df!ste governo e dentro do seu territ.orio.
s~rün com !'ífl o/o de abatimento sobro n.~ tnt•ifnR oJ•dinnl'ias. ERt.a franquia, cnm referencia a passag-eiros.
R~ con.~ervnrá por esrnr.n dA 20 ann'os. em favor cln
~nvorno argentino, caso a linha passe para n poder do
:Rnliv,ia, Além disso, se cnnduziriio ·gratuítamen!.o, cmn
i:;!.'nal reciprocidade, as malas de correspondencins despar.hndn~ pelas agencias . p'ostno~,. dando-R•1 pass<:~ livre
nns seus conifuctores c ans fnnccionarios de .iustiça e
ife pbllcia que tiverem 'de praticar dlligenoias em cumprimento r.los seus deveres.
·
·
Art. a•. Uma convenção especial pela qual ficam
autorizados os poderes exr.cutivos de. ambos M Estados,
fi:mr:'t o regimen ele tarifas para o ·f.rnnsporte de materias ·primas e productos elaborados com as mesmas
mntorins por industrias nnoionaes, em vias ferrens argentinas e bolivianas.
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. Art. 7'. A linha poder:'t construir-sr. por ~ncr;üe~
terminadas, que poderão ser trafegadas successivarncnte,
rlrvendo ambr,s os governos dar. por inlermedio de seus
fünccinnarios e empregados, to_das as ful\illdorle~ necessnrias para mais rapida c perfeita onn~t.r·ucc;ilo da
· linha, a qual se realizará dentro do prazo qne ambos
os governos estabelecerem, como se determ ma no artigo 3'. devendo iniciar-~c as . nbrns dentrto de dou~
annos dr.sde a approvação dos estudos com(lletos da
linha principal ou ele seus ramaes, reg~ndo-sn e~les
pelas mesmas condições que regem a linha.
Art. .a•. O Governo. da Bolivia cederá gratuitamente os· terrenos fiscaes por onde tiver de atravessar
a linha e qu~ sejam indiBpcnsaveis para a conslt•ucçüo
da via e suas dependenciaB; dos referid•ts lr.rrcnos se
(lllderá extrahir os materiaes requeridos para a con~truccão, tambem cm fórma gratuita, r.. bem assim,
cedor:i. o uso das aguas que não pertençam nu a que
não tenham direito os particulares e que. sejam tumbem n,ecessarias para os trabalhos da linha r. sua cxplo-'

raclio.

·

Art. 9.•. Os terrenos fis!c!)eS aptos para .a colonização, dentro da zona de influencia ela linha. podel'ão
srr reservados pelo governo boliYiano paPa n ~na e•:lo. nizaçüo pelaempreza, em fórmn e condiçõc;; CfllJ nppnrt.unamente serão combinadas. ·
Art. 10 O Governo da Bolívia sr. oll!·ig-n a· J'ncilitar, de accôrclo com as lois respectivas, a desapropriac)ão dos terrenos que não [orem da propriedade do Estado A qu!'l se,jam requeridos pela via-ferrPa, :í sun propria custa. Dará ig:11almrnte, facilidades para occnpaçõcs temporadas do terrenos. Ale., etc.
.
· Art. i L Não se poderá impedir, retardar ou dificultar nenhum trabalho ela linha, por causa ou durante
marchas administrativas ou ' Judiciarias necessarías
pnra determinar as desnprop-daçõos, etc.
·
Art. f2. Serãn livres de t.odos ns diroitos de introducção nacional. departamental e municipal, os mal.ei•iocs nccessarios para a construcçuo r exploração da
via-ferrea. assim como os viveres. roupas, etc., que dul'ante o tempo da construccão dn linha sr. introduzam
para manutenção e uso da êmpregndos e trnhalh!idore~.
conforme um a,iuste rle espeeificaçiíes qne sr f,ormulará
de commum accOrqo.
.
Ar!.. 13. A linha ferroa, assim ·como ns propt•iedades de moveis e immoveis de, sun dependcncia, ficarão
isentos de toda contribuição ordinarin 011 extraordinaria, dm•anto "o tempo que estivar em podet' do governo
arge_ntino.
·
Art. 14. Para o uso da via-ferren, o ltovcrno da
Bolivin facilitará combústiveis dos bosques .fiscacs q1.1e
ntrave8sn a linha e combustivel liquido, a preço do
custo ou como o~ adquira o dito governo, de nccôrdo
com as leis c contractos que celebrn 011 tonhn celelll'ado
nn mesma regiüo cor\1 companhias particulnres. •
Art. 15 A linha terâ tlm privileg-io de zona dupla,
de acoõrdo c'om n lei geral de vias "fet;rens dn Bolivia, e
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o Governo argent.ino terá preferencin para construir e
cxplo1·nt· ramacs que ela linha tronco possam partir
pa1·:t S11m·r., Cochambamha. Puerto Suarez interior do
r:llarn .BoJiyiano,. ou pam outros ponLos que ,iulguem
. OIHJYmlicnl.e~.os governos argentino c boliviano.
J\I~L . }D. F.ica inclu.ida ·nesta convençtí.o a linha
pm•n la1'1,10..
Ai' I.. :17. Esl:a convenção caducará. Ri dentro do
prn~o de :;;eis annos de ratificada por nmbo:; os Estado~. os trabalhos df\ constJ'tJCção' da linha. principal
nn.n estiverem officialmente iniciados.
Art.. :18. Approvacla esta convenção pelos governos.
boliviano r- argentino. será suhmeU.ida á deliberação
das Cama.ras Legislativ(ls de ambos os paizes. ".

,.

·'

,•'

Emfim. Sr. Presidente. esse tratado concede uina. série
dr. favores cxcopcionao~ á nação vizinha, entre os quaes n consl.rnc('.ão ele nma linha frrrea que vir:í pre,iudicar grandemente
. o pmlongamcnt.o elas nossas, princirmlment.e o da .Estrada Nol'orslc; qn r scvvc aos Estaclof\ de S. Pau lo e Matt.o Grosso.
O Sn: :rosJ~ MunTlNHO - Apoiado.
O Sn. J.. mz Anor,PHo- Sr. Presidente,. como ·é que um
fncto dessa ordem se P.nssa entre dous paizes vizinhos e n•ís
o ignoramos ab;;olutamente. d~pois .de havermos despendido
com o Tratado ele Petropolis, com a via-ferrea do Mamoré,
da Noroeste. snmmas coMideraveis e de termos perdidns ,um
grande terrif.m·io com o 1'i m-ele dar á .Bolívia nm accesso ao
rio Paragna~·. rleslncanrlo pum l1!sf.n a I inha, prcjudicanclo,
rtssim. nosso pai r. em :L 200 ldlometros quadrados?
.
Cont.ra rssc tratado se manifestaram dous íllustres Senadores cm ,·ol.o~ ·~m scpnr·ado. O primeiro é o ·do meu eniincnl e collrga olll' bancad,a, n. S1·. Senador A. Azeredo, cuja
:111srncia' dcplm•n urstc momento.
·
Parece que S. Ex. antevia o que ia acontecer ..
AsRim se exprimiu S. :Rx. :
,•
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~1\Ias, quando a União quizcssc dotar a Bolívia com
dinheiro ú custa do Tllesouro e portos à' custa de Ma !.Lo
Grosso, ao menos procurasse nttender·. ·ás. necessidades
deste ultimo. E uma. vez que, ()Onforme se diz, os dois
milhões esterlinos, que damos de .presente á Bolivia, são
para os seus melhoramentos materiaes, que estes se Jtzessem na parte. em que elia se communica ·'com o l~s
ta:do, isto é, entre Santa Cruz· do la Sierra o Corumbíl.
O tratado, porém, nada diz a respeito, nem . promette qualquer outra compensação a Matt.o Grosso pelo
t.erritorio arbitrariamente cedido.» ·

Aqui o nobre Senador elabora em um engano. O trataào
do Pet.ropolis diz qual seja a applicaçilo dos dous milhõc~ e;;f,erlinos, no artigo terceiro:
··
• «Arl. 3". Por não haver e.qniva'lencia nas áreas dos
t.crJ'íim•ios permutados enl.re ás duas naçucs, os Estados
Unido~ llo Bra.~il pngn1•iio nma indomniwríin dr! lilwns

,.
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:!. 000.000 (dous 1uilhõe~ de libt·as ustcrliua~),. que a
.llepublica da Bolívia acceita com o proposito de a applicar principalmente na eoJU!t7•ttcção da e(lflt'Ínlws de .
j'erro o·u em. oul1•as obras tendentes it melhorm· as cOJnm·unicaçõas a desen'Vvlve1· o commereio entre os dous

paizes.»
·
Nada mais claro, Sr. Prseidcntc, os dol!s milhões esterlinos deveriam ter essa applicução.
·
Disse, Sr. Presidente, que a Bolívia sempre procurou uma
sahida pelo rio Paraguay. No mesmo voto em separado encontram-se as seguintes palavras do general Panda, ex-Presidente da Republica da Bolivia:
"E! Hio Paraguay offerece naveguliou i'acii y segura hasta e! porto de Corumbá, desde el cual se arrtmca
el camino, transitado arrias y por carretas, que alimenta
el comercio de la importante ciudad de Santa Cruz de Ia
·Si erra. En su trayecto, atraviesa una parte de Ia Província de Chiquitos que cs a la ves una de las mejor dotadas cn riqueza na/.uml y una de las. más sanas y pinlorescas dei Oricn/.c boliviano. Es allí donde ha de iniciar-se antes de mucho tiemj10 da corriente colonisa. dora que al presente embíbon los campos argentinos; y
sin las pretenciones de hacer una profecia, estamos sef5Ul'US de que la amora dr. una era. de civHisación y <!e
progreso para a Bolivia ha de alumbrar por el Oriente.
J.. leg·arú esc día ú merilo de! creciente desarrrolo co.;
mercial, regularizando Ia navigación dei río Paraguay,
imponiendo como nec~sidad de inaplazable urgencia, la
consü·twiólJ, si no de una via-íerrea, por lo menos de
de una bien estabelecida carretera entre Santa Cruz e
Corumbâ,)
São palavras do general Pando, Lranscriptas nesse parecer.
Vou lêr agora trechos dos pareceres do plcnipotenciarJO
vencido, o illust.rc Sr. Huy Bal'bosa, cujo estudo de saude,
neste momento, impressiona desagradavelmente a Nação brasileira, que, .entretanto, espera, que S. Ex. resistindo á insolita enfermidade, se resLabeler;a oompletamente, par·a o gloria
do paiz, a que sempre tem servido e com a maior dedicação.
(Jlluito bem.) Vou citar as suas palavras, porque o conselheiro
Huy Barbosa, que deu toda a sua vida ao serviço do paiz, com
inexcedível zelo, tambem previo no seu parecer o qÜe aconteceria no tratado de Petropolis. · ·
Desligando-se da commissão organizada, pelo pmntqac!o
Barão do Rio Branco, o Sr. Ruy Barbosa explicou a sua acção·
nn negociação do tratado pelo seg•Llinte modo:
«l'respassadas á Bolívia as ter1•as, que lhe traspassa
o accôrdo de Petropolis, nada li avia que uccrescentar.
Estava liberalmente retribuída a nossa visinha. De um
lado, porque o territorio que nos transmitlc, com ser
valioso, não era della, ou elle não podia fazer seu.»
Refet•ia-se S. Ex. ti parte do Acre oocupada por Placirlo
de Castro:
«Do outro, porquíJ as terras que lho damos, com
serem mús em qualidade, são,. para Bolivia, as mais preciosas pela situacrío.. »
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Referia-se á zona das margens do rio Paraguay.
Mas, prosegue S. Ex.:
«Abrindo-lhe accesso ao rio Paraguay, realiza essél
nossa concessão territorial,. de feito, a maior aspíracilo
daquelle paiz, descortinando ao seu futuro um horízon~e
medido até agora mais pelo vôo dos seus sonhos, que
pelo alcance das suas .esperanças.
Na carta dirig·ida em i883, a D, Pedro II pelo Prodente Campero queixando-se amargamente das sem razões inflíg1das ú Bolivía pelo. tratado do 1867, o de quo
sobretudo se indignava o chefe daquella nação era de
que os limites a!li fixados lho cortassem o ingresso
áquelle rio. E, a este proposito, clamava: «Esta combinacitln arLil'icial, opuesl.a a los desígnios de la naturaJaza, mantiene en el oorazon dei pueblo boliviano uli
tiOntimienlo du dolorosa pruocupación, indcsll'UCLiblc
pol' stt p1•opüt cssenciu, porque le priva de un oroano
l'espü•atol'io que !e había concedido la voluntad dei supremo hacedor, y porque tal privación aumenta su malus·(ar de nación mediterranea y !e impide por esa parte
la posibilidad de es.pansfón y el prover ai aumento de
;ua prospericlull por c! tráfieu comercial directo y espcdito.»
.
Ora, bom. Em: tolhida á Bolivia a sua expansão.
Et·u-lho vedado o desenvolvimento commercial. Eralho lloncgarlo o ot·g·üo respiratorio. Era-lhe comminada
a anguslia da asp!Jyxia, Desse mal estar, desse empa.t·••tlamento a emancipa o novo •rratado. Rasga-lhe o amhicntf,l franco da,; communicações. Fal-a. ribeirin~a
das gTandcs aguas que levam ao mar. QQebra..lhes a
elaLISUL'll opprcssil'a
tlo nação mediterranea. Fran-.
quoia-lho ao commercio uma era nova. Dota-a, em
stumml, dos ptlfmõo~ quo olla invejava. E não basta?
De um tra~lo esse ajusle grangeou ao povo boliviano
u espa9o, o m· livre, a respiração internacional, que lhe
minguava. Pois tudo isso não !!to resarciria com vantagem, á larga, os seus clireitos idéaes, irreallzaveie, a
um Lc1'1'itorio contra clle invencivelmente revoltado, a
um territori? pan cllc irremediavelmel\te perdido?"

.
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Citando, como acabo de fazer, Sr, Presidente, os trechos
mais no Laveis t.!os dous voto~ em separ~:~do· que teve o Tratado
tlc Petropolis, meu fim, foi mostrar qu'e esse Tratado favorec,ia mais ;i Bolívia do que ao Brasil. .. •. · :
.
A fH\l'Le uat·cleste da l:Jolivia tcmsahida pelo Amazonas,
graças ao~ iJ.\0 kil?melros diJ o.strada deJet'J.'U d!l MadeiraMamur•!. quu rnaudamos eonstrun· pelos J.'IOH Madeira e Am~
zonas. Os rios Beni, Madre de Di os, 1\famoré e o Guaporé .s~o
rios que vão quusi no cenlro .da Bolívia. 01:a~tcndo a Bolma
grande t\rea do not•deste sul'vtdu pela navegaçao, o escoamento
n1llm·al da pal'Le ~udústo, fieavn servida pelo rio Paraguay.
Mas, esse com:enio, que se di~ formulado üm La Paz, .a
o du ,iuneiro, vem demonstrai' que a Dolivia nlio pretende ma;1.;;
aquillo a que ~o oomprometteu pelo Tratado de Petropolls,
pelo que fez com a Republica Argentina este convenlo.,
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. Nunca pensei, Sr. l'residénte, que u viu fenea argentina
!o?sc um tlla .rro!on.gada a _santa Cruz de la Sierra, a dian~
tem\ dessas huh~s J_ntemacwnaes, porque a linha argentin!l.,
~osteundo a Cordi!heml dos Andes, por 1'ucuman, Salta e JuJUY! _o seu l~rolongamen_to natural_ seria por Sucre até T.:. Pu~;
regroes andmas que amda so nao communiüam com este
Jaá:> do 'At\antico.
Era o caminho natural, mas vae desviar para lóste e cortm~ transversalmente o prolongamento das linhas ferreas projcctad~s.
.
.
.
·· ,,., •í,.: 1 J'.~.
. E esse um convenw, cuJa utilidade não comprehenao.
A estrada de ferro argentina deve chegar a Jujuy com porto
do 2.000 kilometros; com mais i.OOO até Sauta Cruz de La
::!ierra, attingirú a 3. DOO kilometros, <LO passo que da parte
uavegavel do Paraguay a este .ultimo ponto não ha mais de
700 kilometros.
·
.
Era isto, Sr. Presidente, o quo queria dizer a respeito
desse convenio.
.
.
·.
Em 1910, um. viajante ing·lez, nome muito conC1eoido, que
perco1·rêra .. as republicas sul-americanas, James ;sryci, o no~
tavel commentador· da . Constituição Americana, o ex-embai:xadOI' da Ing·JaLorra nos Estados Unidos, funcções que exerceu por muito tempo, publicou um livro ace1•ca da sua viagem
a essas republicas. Nesse livro, Bryce, comparando o Brasil
ás regiões andinas que llavia atravessado, á.quelles parámos
frios e desertos, sem vegetação, comparando aquella natureza
com a brasileira, ficou admirado e apresentou duvida si era~
mos dignos de tal territorio na sua opinião mais importante
e mais rico em recursos naturaes do que o dos Estados Unidos.
E perguntava o notavel escriptor inglez, no seu humour sce. ptico, si realmente nós eram os dignos desse territor10 ..
E' tempo de respondermos a essa interrogativa com
actos, dizendo ao pessimismo daquelle escriptor que somos dignos dessa dadiva da. natureza, pois que a raça é a mesma ·
que produziu em outros tempos Pedro Alvares Cab1•al, Vasco
da Gama, Fernando Magalhães, Bartholomeu de Gusmão, o
inventor· do balão e nos tempos modernos Gago Coutinho, Sacadura Cabral, .Santos Dumont e Ruy Barbosa.
·
Tenho cone! ui do.
O Sr. Presidente _, Constando a ordem do dia de vota~
ções, para as quaes não ha numero, vou levantar a· sessão.
Designo para ordem do dia. da seguinte a me~mn: .iá marcada, isto é: · ·
Votação, em nova discussão da ·emenda apresentada pela
Commissão de Finuncas ú proposição da Gamam dos Deputados n. 8, de 1922, emenda autorizando um •:~mpr·estimo de
400.000: DOO$ á Carteira Agricola, que se constituir no H:mco
do Brasil (incluída ~e:x~v'i:v do art. -169 do lleoi_mento);
Votação, em 2' discussão, da proposição du Cumura dos
Deputados n. 34, ele 1922, que abre, pelo Minislerio <lu Justic•a c Negocias Inlcdores, um cr·edilo da imporL:mcin de réis
w':923$; para regularizar a OSCI'ipturacão da J)1~legauia Fi:loal
r.o Amat.onas (crnn parecei' [avo1·aucl da CommisJào de Fi~n
ças, n. 107, de 1922);
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Vol.a~iiu, cru ;]" dbeussão, da proposir;ão da Gamara dos
Deputados n. 3, dll '1922, (WC manda rever os regulamentos
das ca~~s de Detenr;ão e de C.orrcccão e dá outras providencias
(cmn ptu·ccer [avomvcl das Corttuâssúi:s de JustiÇ•l e Legis!a('ão e de Pinan('us, n. 95, de 1922);
·
Votacão, em 2" discussão, da proposição da Ca~ara dos
D\•putaclos u. 2G7, de '192'1, que equipara a Escola de Engenharia Iljackensie College, de S. Pa.ulo e a Escola Polytoehnica de Pernambuco, aos estabelecimentos fedcraes (com
parct:er contmrio da Gomm·issão ele Instrucção d.~ emtmdas do
.~r. Paulo de F'r·ontin);
.
..
Vol.a~ão, cm 2" discussão, da pt•oposição da Gamara dos
Deputados n. 40·, do 1922, considerando de utilidade publica.
l União dos ·Caixeiros ViajantcA do .Rio Grande do Sul c a
Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Lim.Hada, Associa~ão Predial rle Santos .·(com parecer tavoravel da Com missão
de Justiça e Leaislação, n. 130, de •1922) ;
Yotacfio, em discussão uuica do ·v dto do l)refei to do Districto Fedcrnl, n. 7, de 1922, á resolução do Conselho Municipal,· que torna extensiva á escripturaria-archivista D. Branca da Silva Pinto, do Instituto Orsina da Fonseca, a diaria de
36 concedida ás mestras c outras funccionaria~ do mesmo
instituto, pelo de6rcto n. 2.49'1, de 1921 (com parecm· conl'l·m·io da Comm:issüu, n. 58, de -1922); ·
Votação, em discussão unica do vétc do Prefeito do Dislrielo Fer.lm·ul, n. H, cie '102;?, ti r<,soluc;ão do Conselh<> Municipal que concede um anno de licenr;a, com o ordenado, a Octa-.
ci!io da Silva Braga, guarda-,jardim, para tratamento de saude
:mdc lhe convier {com parecer favoravel da Oomrnis.~ão de
Constilitição, n, sq, ele ·1922) ;
.
Vl)tação, cm discussão unica do vrfto do Pz·e:feito do DisLriclo Fl;'deral, n. 2, ele 1922, :í resolução do Conselho Municipal qne to.rnu extfmsivus :ís aeluacs inspectoi·as elo a.lumnos
do Jnstit.ul.o Frwroira Vianna, os Javores concedidos ·pelo decr·cLo n. 2.17!l, de :1!121, na parte relativa ao serviço nocturno
(com. pcu•f:'t:cr {avo1'li'Vel da Comwissiío de Constituição, n., 71;

de 1922);
Votação, em discussão unica do wJto do P1•efeito do Districlo F€'dcrul, n. 75, de :1'922, á resolução do Conselho Munieipul que equipara os vencimentos dos porteiros da DirectoJ:iu de Insti'Lwr;.ão, da B.ib!iotheca e do Departamento de Assistonei a aos do portrJjrO g·eral da Prefeitura (co11t pai'IJcm· conilm•io da Gom.uâssao tle Constituição, n ... 29, ele .f9i!2);
V.ola('ão, em discussão unica do ·r;áto 'do Prefeito do Disll'icl.o liedPral, n. Hl, ele 1922, ~~ resoluoão do C;mselho Municipal, que· equ ipaJ·u, para todos os efl'eit'l)s, os vencunontos do
desenhista elo l)atri!llonio aos dos primeiros oí'ficiaes da Jlrel'Pituru (eom. parecer contm1'io da Cormnissão de IJon~Utnição,
n. -120, de -/.922) ;
Votacão, em discussão uriica do véto do Pret'eito do Distl'ielo l"rcteral, n .. 5:!, ele J921, ú resoluoão do C·Jnselho Municipal que equipam os vencimentos elo bibliothecario da Secretaria elo Conselho llftmicipal aos do urcllivista dn mesma Eecretaria (com. paret:er {avm·mJr:l da Commissão de Con.~titMiçüq, n. 346, de 1922) ;
·
'.

\
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""la.;fiu. e111 t.liseu~:;;iiu 1111iea tlu V1!to do I'f•e.ieil.u do Di,;l.l'iclu .fo'l•def•al, 11. 511, de J!J:!I, á resolução riu Consellw Municipal, quo coneede t1. graU l'icncfio e,;pecial, que menci•Jna, aos
J'tmcciunariq,; da Sccrot:ll'ht do Consellw ~runieipnl e dá outras providencias (com parc~r!l' {a:ooravel dn Oontmis.\·tio de
l'omtilui(''io, n. :U5, de ·llJ2f!); .
.
Vol.!lGii<J, em di~cussão l)llica, rJa J•edUC!iÜO Jinal da <)llWit,]~1

elo ~enado ti Jll'•Jp()sicão da Camar:l. dos Deputado:; u. 7, de
192;!, que abre, pelo 1\iinisterin da Viação, um et·eclito de
J. 44G :::ll::J$2.10. ~upplcnwntar :í verba :LG" elo art. 81, r.lt' or~a

mcnlo ele :l 021..

Levanta-se a sessão ás H li oras e 20 minuto.;;.

W

i:<ESSlO, J~M. Jti DE AGOS'l'O mj H!22

J..>llES\OI•::sC\,\ 00 Sl\, llf.ll'NO

m:

PA!V.\, Pl\ES!OJ,N'l'l'

.·\.'s :t:J e meia horas alH·e-se a se~são, a ll!le coucorrem
os Srs.: A. AzrJredo, Cunha Pedrosa, Hermenegildo de Moraes,
l\fendow;a Martins, Alexandrino de Alencar, Lopes Gonf}alvos,
J.,am·o Sodré, !n(lio do Brasil. José Eusebio, Antonino Freire,
.João 'fhomé, Hnnjamin Bari·oso, Francisco Sá, Eloy de Souza,
,João LyJ•a, Antonio ~lassa, Venancio Ncivit, Mnnoel Borba,
Jlosn c Silva, Euzebio de Andrade. Araujo Góes, Graccho Carci(JSO, Moniz Sndré, Bernardino Monteiro . .Teronymo 1\fonteiro,
l\Jnrcilio de Lacei·da, Sampaio Correu. Iriueu Machado, AdolJlllO Gordo, All'redo Ell is, Alvaro de Cat-valho, Luiz Ado!pho,
José Murt.i nhn, O!egario Pinto, Carlos · Cavalcant.i, Genoroso
illarquos, Laur·o Mi.Íllcr, Viela! Ramos, Feli!)pe Schmiclt, Soares dos Sanlos, Carlos B1wbosa e Vespucio de Al3reu (H).
Dllixam rle llOmpareccr, com causa ,iust.iJ'icada, ·os Srs.:
Abdias Neves, Silvcrio Nery, Justo Chermont, Godol'redo Vianna, Cosia Hoclrigues, Felix ·Pacheco, 'J~obias Monteiro, Ca•·neiro da Cunha. Gonçalo Hollemberg, Sirtneira· ue Menezes,
Antonio J\loni~. !lU)' Barbosa, Nilo Peç.anha, Modesto Leal, Mig-uel de Carvalho, Paulo de FronUn, Raul Soares, Bemardo
1\fonf.eiro, .F'J•anc.isco Salles e Hamos Caindo (21).
E'. lida, poi>l.a em· discussãn. I! ~~em debate, upprovada a
acta cln sessfio anterior.
. .

O Sr. :1" Secretario dl:í conta do seguinte
EXPEDIENTE

OJ'.I'icin dn 81·. J' Seerotm•in da Camara elo~ DHpulados
t·nmeltcndn um dos. au lofrraphos dn resolur;iio legislnf.iva sanc-cionadn. qtw JWOvl! sobrP n effectuar:ão da Despeza Gora! pai'!l.
o ncf.ttal exeroicio. - :\o nrohivo.

O Sr. 3" Secretario (sel''v·indo ele 2•) declara que niiG hn
pn'l'f>CP.l'P.S.
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E' :umunciadn. a · volação, cm Jwva discussão .da omerul.1
n])!'esen/.ada pela UoiJlmissão ele l<'inan(;as á proposi()ão da Ca-:mara dos Deputados n. t;,. de Hl22, emenda autorizando urn
cmprosi,imo ele 400.000:000$ á Car/.oiJ•a Agricola, que se consf.itnir no Banco elo Brasil.
O Sr. Soares dos Santos (para uncaminh.a.1' a. vul(}.çáo) -

Sr. Presideu/.e, pedi a palana apenas para enviar ;i Mesa
a minha declap:t1~ão uo volo sobre a proposi.;ão que se vae .
votar.
·
.
lar com L'csLrieções
CJr.onda. por ser con~
.«D~clnrp
trarro a prJmcn·a parte da mesma, que auctor1sa o Governo
a emprestar ao Jjanco do Brasil ~00 mil contos em apoli~
ccs ela divida publica, emil.tidas para o fim especial de
crear no referido insLituto a carteü•a de credito agricola.
MunLcnho as nunhas resLricçúes relativas a esaa emis~
silo, principalmeul.e depois das declara(;ões feiLas pelo Pre-.
sidenLo daquellr. .Banco, cm entrevista concedida ao Jor·nal
do Brasil, de t:uja publicação destaco
. o s'eguint.e período:.
· «As apolices a emit.tir serão retiradas gt•adativamente o vendidas á med;da das necessidades da carteira; o prorlucto liquido será creditado ao Thesouro
cm conta especial e os O)UJ_)restimos podet•ão, · as~im,
ser í'eit.os cm dinheiro, sendo resgataveis na mesma
espeme..

':o

a

Nessa mesma publicação, devo dizer, o presidente do
Banco alludc á circumstancia dos emprC'Otimos · que · forem
feiLos em nome do credito agrícola serem ao ,juro de 7 ou 8%.
Eu pensava pela leitura da emenda que estes tiLulos se~
riam entregues ao Banco e serviriam como lastro para garan,tia dos cmprestimos que fossem realizados por conta do ore~
dito agricola, ficando o Governo apenas responsavol pelos .iui·os vencido~ das novas apolices em cix·culação.
Desde que o .Banco não vao lançar mf"LO do· capital pi'O~
prio paJ•a as kansacçúos de sua noya carteira, a qual funccio~
narí1 sómente cont os l'ecursos obtidos com a venda das apolices, tenho duvidas !Sobre o exito de uma l.al providencia, por
estar com·cnchlo de que o processo adoptado tem inconveni~
enLcs, que poderão inflnil' ~ti.\ c"ert.o pontCl para o rlesmerecimenLo ·do crrdil.o nacional. n um facto incontost.a.vel !Jllc o
lançuuwnf.o dcsfrs LiLulos OHt numero. efl'icienlc' para pro~
duzir o capiLal ne.cessario, dimimiil•á, n ·cotação rlos mesmos,
sondo nl.ü possivcl que n proprio Banco ·cto .Bratiil, coltlo m~
sl.iLuLo commereial que é, venha a intervir no mercado, apres~
sando nssim a baixa, que será innvitavel c .sem que tacs opc~
raçõés possam in~'luir _PU!'a J'ncilit.~\1' ,os e91Rr.esl.in:os. re!Jl~t~
macios con::o modulas mclt<>pensavcts a defmJt.n•a InsLlllllç.ao
. do crecliLo rural e hypol.hecario.
,
Al1\111 deste inconveniente mant.ido pela emenda o que
pot' si revela n inconsf.ancia das operações mandadas cxcC1.1~
tar por conf.a da emissão, ha uma out.ra lacuna .sobrn a qual
tornar-se~llia preciso providenciar, si isso fosse pos51vel, para
'I,''

,,
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quo ua medida loglslatívo. a se!.' adoptada ficasse expreseaman~o oomprehcndida a dei'osa da peaue.rla, pela qual tanto 11u
mLuressam as classes dos criadores e industrlaes ôo .Rio Grande do Sul.
·
· fi. emo.nda autoriza, de tacto, a croaçlio da carteira CJc
c~edtto. agr1oola, no Banco do Brasil, mas não indica uma pro~
Vld~no1a qualquer relativa á defesa directa da industria pastol'll• Lor:nando d~ste modo dependente da Ma vontade do~
asonLoa ~ommero1aes e !los flscaes do Governo, a rea'llzaçllo
do negoewa que possam ser favoraveie aos emprestimo·s deooz·rentes do credito rural hypotheoario. E esta distincQ!iO
tornava~so necGSsaria que fosse feita no texto da lei pat·a
Pl'oduzir effeitos .bene~icos, do. mesmo modo que a· defesa
per.t:nanente do caté fo1 determmada por uma diapoliVlo ea;.
pecJal, segundo a qual o Governo ae obrigava a fazer operações de credito e a cmittir papel-moeda, como recursos inâispensaveis ú valorização .do café, E' verdade que, de con:fol·midade com o texto da lei que determinava taes provi~
denoiaa, ·o' Governo foi tambem autorlzado a enlrar em ao~
cõrdo oom o Banco do Brasil no sentido de· ser despendida
até a quantia de· 50 mil contos para ;promover e inW'ementar.
a nossa deJ'e~a ag·ricola, pastoril e mdustrias annexae, medianle condil;ões que foram estabelecidas no mesmo decreto.
Mas, .ape~ar dessa autorização legislativa, o accôrdo não se
tornou cfi'ectivo ut~ agora, parecendo, entretanto, que dentL·o dos r·ecursos. autorizados por· aquella disposição legal, ai~
gun1a cousa poderia ter sido feita em defesa âa produoçlio
· · nacional, que não consista ~ómenta no oafé, e que outras pro~
videncias poderiam ser adoptadas no sentido de melhorar a
situação afflictiva . em que se encontra a peouaria
nos Estados
cr~~dores de todo
o paiz. A verdado
manda, pOrém, dizeti'que emquanto a !ai citada creou o fundo
de 300 mil contos para a defosa do café, a qual teve imme·
diata execução neste ponto;; dos 50 mil contos, que fi~
gUl'am na mesma lei, destinados a auxiliar a pacua•
ria., o algooiiio, o cwoáu, a bort acha, o aasuca.r, nenhuma lm~
portiLIIKli·a foi a:in<la. dest.a?ada para o Rio' .Grau~ do Sul,, oomo
. empoos.l~Lmo aos fazend~1ros, criadores, mvernJtltaS e Jndustri,a.ee1 p1wecando assim que nenhuma prwidencia foi ainda
adopt.OOa pel·o Governo, sob a base das garantia.s de que trata
a r.eferidla aut.olrlzação.
A medida contiâ& na omelllda, que estabelece os recursos
de uma emissão especial de apolices feàeraes, para o fim
de f.n.zer funccionar a. Carteira de Credito Agrwola, veio
mostrar que o Banco do BrlliSil não quiz fazer neillhum aocôrdb
para dief•esa da !prod'ucção nacional, OOlpregando, pm-e. execuçG;o da lei, o's s~~<ldos disponíveis do seu capital social.
· . Ist~ era do esperar, desde que o deoreto de 9 da .junho
uLtimo não autJori?;ou a emJssão dos 50:0010$000, CODlO fez
para a defese. do café, nem detalhou qual o a.ooórdo que
11oderia ter effeietull!do, por intermedio do Banco do BrMJI,
ufim de onaontrar o's recursos para os emprestAmos autori2';000S pela m1lsma lei. Da:hi as justificativas das novll8 pro~
videncias determina<dus X~eila emenda. Convenhamos, entrotl\n!.o, qu-o a soluclto encont.ra.da. pecon. por ser ,inootnpleta. o
ainda I!JI):['qu,e tll'to resguarda convenientemente o' Thesouro
r1aoional de poSI!iveis teltlltativ,as das espeeutacôes mereant·ls,.
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O momctd,o 11iio 1:1 mais ]Ju:J.'a os pr1liaLivos de medJ<.Ias
lcgblu:Uvas, e01no' e:;La, que pt·atieumente pouco adiantam em
lJCi!lol'icio da lll'OdLte'.(ii:o II<tcional.
:E' an i-ir. Pmsideole tla Republica t!Utl, como represenl.uuLc riogrnndeu:lc, ·eu üil'i.io o· meu am>ello, honesta m!lllli1'cstacr~o de um e,;pít·il.o ou'nservadot·, pedindo, em nomeJ dos
interesse.~ da.; classes Jli'Uiiud.oras de ntiruiHL ter1•a, que S. Ex.,
wm <t ull.a ()l.llll!JJ'eiH•n:;iíu do 1Hn·ov,~iLamtmto do trabalho nacion.ul, atltend1a, deutro elos rocurso's c1·eados peJa legislação
vig•eJllc, :i situaeão 1tln ttngnstia em que se debate a poouaria
no ltio Gmutle ·d•u Sul.
..
·
O Gu1·ornu dispõe de meius P<Wa ag'ir junto ao Banco do
Brasíl, a.J'in1 ,J:,. lürnm· oJ'foeeUvos os auxíLios autorizad'os, desde
que esl.e in:>Ulut.u .dt•. e'J·e.cHto, ,a.pe~ar de reg·er-&e pela l-ei das
,;ochldadcs amm~cnn1s, dispõe de .privilegio pam arrecadação
thi iJ111JO·ii/o).; ·ai l'unde~m·io~, J'moen'do recolher, ti1lsde longa data,
li con/,[t <lu Theo;:ou 1'11 J",~deml, as i.rnporta.nc,ia·s dos 'Vllles OUI'O,
sem !JII e IJsse dc]Josi t.o, L!ll'll rcpt~csenia a fo•rtun•a , publica, ·
tenlHJ. um des/.i no ·Dcl'Ll•, uem mesmo podendo set· a ver íguado,
su o;; v.nlm·e;; rc·eolhidns wlr) 11quelle Banoo Léem sido augmen. turlos j)(H' rJfJ'cilü de aceumulac.fi'O de jums.
..
. Si. apewt• ·di~so, não iidl' possiv.el o ·empreg·o de um auxllh• immüclial.u•, sul'g:iclo rlt• um aCJcuJ'(lo com o Banco do Brasil;
.~ó JliO·s J•cs l.n agua i·rJaQ· 11orna nc•va prori'Clenc ia legislativa, .que
pm•tt sr.J· (•l'J'icientc :c Lormtt· pet·manenl.e a defesa da .nossa
pro'duc~ão, dill·r~t·á a;;srmlar-sc sobre 11 soJ.idu.garantia de uma
llotL .poJi.tiea t'innne·eira; eom n. l'l"eação inr.lldtavel de um Banco
de Gredii:o HU11J·l Hypothe.cario, irl6a já v.encedora no seio do
Collg•re.9SO Na·cionnl. » - Som·es dos Santos.
E' CS•tc O IHCU VOW.
~···.~
I'

O Sr. Sampaio Corrêa (para encwninltar a ·unla(:ã())

Pedi a palana, Sr. Presidente, simplesmente para informn.r
ao nohrr~ 'i'l'Jll'CScntantf.' do :J~slaclo do Hio Grande do Sul, nesta
Castt, o 81·. Smn,r•s dos Santos, que a Com missão du :Finanr;as,
ao rcdig·iJ' c S~lilmettm.· nn julg·nmento do Senado a emenda
que vae ser \'Olada, nfw ll)vc tão só o intuito de cuidar ~a lavoura propl'iamonte dito,. siniio · tamJJem ode apparelhnr o·
J3ancu do Bm~il .Jilll'1l qnl' elle possa acudi!', como cumpre ao
poder ]miJlit:n de minha terra, ü situação cm que se encontra
11 pccunria no:;; vnl'ios :J~stados lia Republica.
Esl.1! fui o intuito di1 Commissão de Finanças.
O SH. SoABilS uoii SAN'J'uS - j emenda devia ser mais explicita.
O Sn. 8,1:\tPAIO ConllliA - A nmenda: falando em credito
ngricoln, eu vo"·o to rias as n1orial idades rle credito. Foi esta a
.inlcn\-fin, da Commi~sãn de :F'imnwus, que eu aqui declaro para
J,ranqu illizaJ' ttlfllcllrs qno tnorn iÍ1Lercsse na Jaroura e na pe.:.
r~11nria, dos I'HI·ios B~l.adns do IIHJIL pafz.
(1l(1tito bem; 'muito
bcnt.) . .
.
· E' apJli'OYa.:ia H euH•nda, rp1o vnc <l Commis.siio de·

Re-

dacção.
·
.
·
·
· ''Vol.nr;fio; onL 2" discussão, da proposir;iio da· Gamara dos
Depu lado;; n. ~H. rio Hl22, rpw abre, pelo J\linisterio da .Tus.tí~a. c Neg'C1cíos Interiores, lllll uredito da importancia de réi~
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:10 :!!23$, para rr.g·ular·i~ar a eseJ•ipl.nmr;iio da Delegar; ia Fiscal
· no Amazonas. ·
Appr·ovnrla.
Vol.ar,liio, rrn ~" di:;cus;;ão. rla prnposir,:iio rla Camara dos
Depu Lado~ n. :1. dr! I!!:!~. qur• mnnrla rever os regulamentos
das Gas~s rle Ddenr;fín e dr: Cnrrr•er,•.iio e rl:l n111.ras providencias.
·'Approvada.
Votaç:iio, ern 2" discus~iio, ria JJJ•oposir:iio dtt Gamara dos
Deputados n. 2ü7, do J!l2J, qw: r.qnipnra ·a :r.:scoln ele EnJ:~'O
nharia l\faclwnsío r:ollogo, rlt: S. Paulo, c a Escola Pol~·Lechnica
tie Pel'!lamlmco ao~ c;;lnlir.lrr:irmmtos redoraos.
Approvada.
Riio re,iid La da~ as ·;wg·r rin lr!s

1.• Suppt·íma-sc o ar!.. 2•.
2." Supprimn-sc no nrt. 3•, n finai. a par-tir rle "sondo
t.amhem, etc."
Votação, cn1
discussão, da proposição rla Gamara dos
Dcput.ados ·n ..\0, df' 1922, consirlerando de ut.ilidade publica
. a União dos Caixeiros Viajantes dn 11 io Grandr! do Snl e a Socieclade Cooperativa dr Hespon~ahilirladé Limitaria, A~socinção
Predial ele Santos..
'
Approvada.
ó)•

O Sr. Eusebio de Andrade -.. .Pr•(•o a pala \TU. pr\1 a m·clem.

o

sr. Presidente -- Tem a palaú·a pela

Srnador.

O!'r.IClll

o nobre

O Sr. Eusebio de Andrade (W'Ia rwh·m) - Sr·. l'r·e,;ídi.•nl.c.
a· Y. Ex. •11l'll cons11H.c .a Casa sobt'e ~i cl)neede cUspensa di! inler.::;t.icio reg·imcnl<al .pat•a que cntJ•f!m na ordem do

T'f!Qllf~iro

. d'i·a de amanhã a~ pro;pns·icõe-s da Gamam dos Deputados
n.· 3, d!e '1922 e. 267, d~J 19:Íl. Qll'Í' ·acabam dr> ~er :llJYProvadas
em 2• 'diSC•I.IS•Sãcl.
O Sr. Presidente - Os >enlinr·es qnc a]~pr·ovam," rr:que·riment.o do Sr. Ensehi.o do Andrad11 queiram dar o seu a.ssen-

. t.imento.

(Pnusa.)

Foi .a,pprovarlo.

di1J de amanhii.

·
,\:~

pro[J'osiçõcs fig·ura.rii:o na ordem do

O Sr. Sampaio Corrêa -

Pr'en a vali1Vrn 11ela Mrlnrn.

O Sr. Presidente -- Tern a palavt·n Jlf'ÚJ. •wrlem o l~r.

Sn:mpa:in Corrl\a..
f;r·. Presirlent.~.
sobrr a. mesa o rednc~ão fimal da emenda ·lllpresontnda pela Oommissiio rlü f.'inan~·ns :í .proposieii•) riu Camarn.
dos Depulados n'. R de 192!?. pedir.ía a Y. Ex. se dignasse
consull:nr a Casa sobre s.í concede tu'g"encia para sua immedinta discussão e Yotacüo.
O Sr. Sampaio Corrêa (Jle.fa Ol'dr.m) -

ar·hn:ndo-s~

.ANNABS DO SINADO

. O Sr. Presidente - Os senhores que approvam o r~que.o~
Mmento d'o •Sr. Swmpaio' {lorrêa queiram dll[' o seu assentimento. (Pausa.)
Foi approvado.
O Sr. 3• Secretario (servindo de 2•) lõ e ó, som debate,
~provado o seguinte
PAI\lliOEI\ .

N. t4i ..,... 1922

Rr.diwção final da emenda do Senado ú · p7'oposiçllo da Camd:rtt
dos Deputados n. 8, de 119M, que abre, pelo Ministerio
da Auricult1~ra, um. credito da im.portancia de 850:000$,
para pagamento de premios estabelecidos pelos decretos
ns . .(11,.897, de 1918 e 13 .9!0, de 19J9.

«Aooresooote-se onde convJ,er:
At-t.
Fi·ca o GO'V'erno •autorizado a Ennprestar á Cartt~ira Ag:rlcola quoe se constituir ,n,o Banco d'o Brasil, a praz-ô
e Juro que for convencionado, atá 310 .ma:ximo de. 400.000:000$,
em •llJpolices ~crafls da d.ivi·da pubHoo, que .emittirá. para
esse fim.
·
. §' t.• A 'Carteira Agricoia aicima reilerlda poderá. emUtlr
letras hypo'!:hecaria.S..de ,iu:ro não excedmte de l'i % e m proprlr~run ma'Xlima õe 50 % dos seus titul.os hypotheoarios ap- ·
provadoR pr.lo. fiscal do Governo.
§ 2. • A mesma carteil:a, mediante llJ eoonmiss!ío que for
Cl<SU:p.ulada, ~ncll[':!'e::m,.-!>e-ih1t de lmn~ar 1110 publico lllS letras
hypotbf'Carias emittida.~ p-elos bllillcos dA credito a.grico'la. que.
Re fundarem nos Est:ad·o-_~ com .garant.ia dos respectivos ll'Overoos. 'lúnlll vez quel não excedam o capit;at :ooalizado de
cada' um .
.Airt. A disposiicãd constante do artigo an!Jetolor e ll'espeetivos paragrapbos vigorará, a titulo provlsorio, até que o
Congre.~o resolva. sobro a •organizar;l!o êfefl!'lit!va. dd Oredloo
Agrícola no pai?..,
Sai• ~ Commi~~ da Redacçllo, i6 de agosto de 'i922.
- Venancio NeiM, Pre~:if!enf.e é ne!ator. - Vidal Ramos. _,
Araujo ·Gdes.
''
O Sr. Presidente ...:. A prcrposi()lto vae !!er devolviliQ â
Ca.mrura dos DoputAlidos.
Vot.acllo, em dlscnssllo unir.a do "Jtn do Prefeito do Dis- ·
trleto Federal, n. 7; de i922, ã resoluclio do Conselho Municipal, ctue torna cxf.f!n~lva á escripturaria-arohivlsta D. Branca da Sil"a Pinto. do Jnsf,itutn Orsina da Fonseca, a diaria de
S$ llnMedida ~~~ mestra~ e outra~ fnnc11ionar!os ·do mesmo
in~f.ituf.o, pelo decret.o n.· 2.49f. de f92L ·
Re.ieit.a:clo; vne Rf1r rlllvolvido ao Sr. Prefeito.
Vo!.nc.!lo, em disr,u~s!io unica. do 1Jéto do Prefeito do DlfJrrlr!o Ferlm·11.l, n. H. d0 192?. ~ rrMluc!i.r r1o Cnn.~r.llt.• Mrmicipal que conr.l.'d!l um anno de licença, com o ordenndo, 1.1 Octn•
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ei!io da Silva Braga, guarda-jardim, para tratamento do saude
onde lhe oo.nvier.
.
·
Approvado; vae ser devolvido ao Sr. 'P'refeito.
Votação em discussão unica do 7Jéto do Prefeito do Dis. trioto FerlcrnT, n. •25, de 1922, á rcsolucl'io do Conselho Municipal fJUu torna extensiva ;'Ls ncl.uncs inspectoras de .a!umnus
do Instiuto Ferreira Vianna. os favores concedidos pelo decreto n. 2. 479, de 19•21, na parte relativa ao servico nocturno
Arrrovaclo; vae Rer ílevolviclo ao Sr. lll'refoiLo.
Votação em discussão unica do véto áo Prefeito do Districto Federal, n. 75, de i 922, á resolução do Conselho Municipal que equipara os vencimenios dos porteiros da Directora de Instrucção, da nibliolheca e llo -::Jr.partamento de Assist.cn.cia aos do porteiro geral llu Prefeitura.
Ro.ieitaflo; var. sor dovolviC:o no .Sr. Prefeito.
Votar,i'io em disrm~~fín nnicn dn 7létfl do PrefeiLo do Disl.riclo Federal, n. ·íO, de 1!!22, !l. resolução do Conselho Municipal, que ·equipara. ·para todos os effeito~. os venciment.os do
desenhista elo Patrimonio aos dos primeiros officiaes da Prefei.tura..
·
··
·
Rejeitado; vn~ ser devol<\'ido ao Sr. Prefeito.
E' annunciada a votaoãu. em diRcnRR1ín unica, do vr!to do
Prefrit.n rln Disfricto Fndrrnl. n. ti:.', ·rlr HJJ I. n rr.solurãn. do
Conselho Mnni·cipnl qnn nrpr·iparn. os vencimentos do bibliotl)ccario rla Recrof.a!'in d9 Cnnsc•Jh.o 1\fnnir.ipal nos do nrchiYTsf.fl da 11lllSII'U ~lllll'01.11'JU.
·
O Sr. Sampaio Corrêa ·- Pnco a palavra pnrn encaminhar
n vof.aoão.
·O Sr. Presidente -- Tr.m n palnwn pela
Sampaio Gorr~n. para cncam inllar a vnl.nção.

ord~m n

.

Sr ..
·

O Sr. Sampaio Corrêa r•) ()Jara cn.r.aminhar a 7Jotação)'
- Sr·. Presidenfc .. Pü()O permi~são para cha.mnr a aLtenção de
V. Ex. e da Casa rara. n Rr.gu inte facto: o Senado acaba de
reJeitar o. 11étll dn Sr.· Prefeito elo DistricLo á I'osoltllciío do
ConRelho Mnnicipnl que r.;quipara n~ vencimontos dos desenhist.as do palrimnnio nos riM rn·imr.iros of.ficiues da J?refellurn, porfjuo p, Commi~~fio dn CnnRt.iLuição lhe dou pnl'eccr cont.mrio. co\ rl'snln!:·i'ío rrue vac ser votnda. 11 a rln r.rrniparaaãn clns vAncimrtllns de IJibliothrcnrio da R~err.taria do
ConseiiJO an.~ cln nrchivisf.tt da mesmtt !'r.crofnria, c ao vNo
f1UO llre rnl Opflnstn, a mesma Cnmmissfío r!en pa1·ncrr fnvor•nvol.
'
·
A .mnt.eria. 1~1·. Prcsidenl.r, 11 r·r!g·ul:llla pelns seguiuLos
d!spo~içi'ies ela T,ri Orp-nnicn:
.
.

« Al't. 28. A iniciativa da dospezn, bem como a de
croncfio elo cmprogos mnnieipaoR c n •de recm•Aos n ompr·csl.imos c opnmcõcs dr. crcrlito, compcl.o no Prefeito.
~. 3." O nlrAmerrl.n nu n. rliminni(;ão dr. voneimentos
r. <Wetwiio on suspensão do empregos. serão feilus tna-

,· ..•

)

..

.··,

-·---

( •) Nün foi revisto pelo .orndor.

•:
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·tlianle Jll'Opo;;la l't!ndamentadn pol' parl.u do .Pt·f'J'Oilo,
srrh!o /rolando-,,·r· dtis /oflart:s' da Scr:r('/a.ria do Const:lho, »

Log·o, dcante cle.;La msl.t'ic(;ão e em ;;e l.rataudo 'fie logm·e~
da socr·otaria do Conselho, não cubo ao P.t•rJJJ'eit.o a .iniciativa
da despeza a fa7.P.l', quer StJ trat.c de angmenl.o de numero de ·
Jogares, quet.· ,;o !.rale rle augmonto rir. vcncimenl.ns desseB
J'nnccionarios.
Assim, elevando os vencimentos de :l'unccionario;; de sua
secrot.aria. n Conselho Municipal agiu dentro •dos !.ermos expressos da Lei Organica. Entret.anln. o Pt•efcito vrllon essa
l'e~olução do Conselho.
·
Teria cabimento esse 1.'1!tn ?·
Nii.o, :í vista do que dispõe, rlc modo claro e IlOi;i trvo, a
me,sma Lei Organica. qne diz ainda o seg·uinte:
«A ri.. 21 . O Prefeito suspenderá as lci;; o resoluções do Conselho Municipal do Disti'ict.o Federei, ·
()ppondo-lhos 11é!o, se.mprrJ que as ,jnlgm• innon.stit.ucionaes ... ~

•

I-

. A Cfluiparar.ão ni'ío ~~ incom•lit.nciona!.
«.•. contrarias :is leis l'cderaes ... »
A equiparação não é contraria ~~ r... ei Organica. que ac!mitl.e mosmo como acto cxolusiro do Con.>clho, inrlepenrlentr- da
iniciativa do Prefeito .
.«•.. aos dirfli(o;; dM 011trm município;; ou dos Estados ... »
Ncnlmm direito dr. nnll'r' mnniGipio on Est.ado
po1• egsa eqniparnr;ão.
«... ou ans intcre;;ses do mesn]O Di;;l.ricto.»

(J

fer·ido

:lias (! a propria Lei Órganicà, no mesmo al'i .. 2l, q11c
rlr.fillf! n fJlH! sr,iam inl.ercsscs do Districto. Diz ella:
« C:onsidcram-~c conl.ral'ias » '-.... eM.ou l11ndo texl.ualmenLe,

R1·. Presidente -· «considerando contraria~ aos' intfll'es~es elo
Districlo .Federal as drlíbm·aeõrs 'ilo · Con;;rlho ~[unieipal qnc
tonham por· ob.ieclo actos ndministrat.ivo;; ~ubordinado~ :'is
nor•mas ·~~.taluirlas em lei~ e rcg.n·lamen!.os nmnieipt1cs. violal·rrn as r·rspecf.iyas lei~ ou rr.g-nliuncnt.o~ ~.
A re.>olução vetada nrw viola lei on l'<~gulamenln; ~ a · ·
Lni Organica f!UC a pormil.te. O Senado tendo approvarlo o vali
do J>ro.feito, cm .~e tratando rlc f!Cfl!ipnt•aoão de funcciortnl·ios.
não da ~ecretnrin nmni.cipal .. r.mbora fnnc.cionnrio~ mmricipae~. som qu'!J a eqüiparnciío honvcsse sirlo da inicia tíl'a '""
Prefeil.o, e agora rr.;j(ri!.nndo on aocoitanrln o 'llído 1!11 Pt·~·fl'ii,).
sobre eqniparaçil.o de venoimr.nt.os do~ fmwcdonarin;; da Sf'crel.al'Ín do Conselho. vencimrntos que. prlo C:on:;Plhn ~luni
eipal, podem, cm vista <los termo$ claro;; t\ pt•ecisn,; rln lt'Í.
Hcr mndificndos, pmt.irnn6 nma in.instica. uma clnmQr·n;;n in~

Justlcn.

I

I
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.Poder-se-lla dizer, 81· ..Pre;;idenl.e, (!lle o Cnn:;clh" :\Iunioiprd t.em abusado, po1· vcr.cs, das prerog·ai.ivi!s q11n a lei ll1e
eonfeJ•e. Não qno1·u siniio ullutlir ao caso, po.t'f!/11' não osl.ou do

accürdo com

es~a

opiniã1\ mas si aclmiLlinno,; que oxrlessos

haja, que l.ccm· havido ahu~os poi· par·l.e do Con,elhn, qual,

pcr.g:unt.o, 81'S, Senadores, a a,,,o;emhléa,. qual n cor,po r:olloct.ivo de llcliber·a!%es crtre não commel.l.c, de l]tmlldfl rom l'ez,
injustiças c inifJUidade~ '! (Pau.sa.)
Pois não r) passive! que n1í.s, 1&enaclo1·ns da flepubliea, toIlhamos, .ilt algnma vez, valado medida~ que não e(•mntllem n
int.cresse elo pai1., na persuas11o de fJllB e>;l.amo;; ac'"taudn ;!
No Supremo Tribunal Frd()t'al, para eonsirle/'U[' o rnai..;
alto orgão da justiça do pair., é lJem poH:ÜI'I:! que ;;enl.encas
~cjarn dadas cont.rn a justil;a, apezar dr. não .~et· r!.<l.r. o ;:ent.imento de desejo ele caria um dos •digno.;; memb1·n.• rlaqnclla
corporação .
.Em casos taes, stl ha um recurso: o de app()IJar Jlilra n
opinião publica. i\fas cn penso que querer que o .i'r.nado, contra
nmn cli~posiçfio dfl lei, que r.lle não pódc alterar, pMque não
./om competcncia p:wa isso, querer que o Senadn sanccibne
11m ·possível alm;;o, 6 eommctte.r· nm abuso mais ;;rave, ·de
!lonsoquencias, talvez, muito mais nooivas rln que en1ll[ll'i r· a
.Jci, como é do nosso dever.
Era o fl•UC l.inha a dizer snbt·e C• ·t:éto em rliscussão.
( :UJâto bem.: rmt·ito hcm.)

O Sr. Lopes Gonçalves (pal'a cnca.minhll!· a

·oolft~'iio)

-

Sr: Presidente, excepto a dispo~iç·iío do art. 28, ~ 3", relativa
:i Secret.aria do Conselho i\Tuuicipal. não ha quem conteste que,
pela J...ei Organica, a prop.usta para o augmento de venrimentos
,1 de .inillial.iva fnndamrnlada r.lo tP'rereit:o.
A lei rliz assim:
"O nug·nwnto ou dim.imrição de vencimentos, a
Cl'eaçãn otr suppressiio de empregos puhlicos, só poderá
tm· Jogm· mr.cliante, JH'Opo~ta fundamentada do Pref'oito, sah'o tl;at.ando-s') da. Ser.rel.lln:'ia do .Conse~ho .)}
. Consegu in l.emr.u te o Conselho pó de Iratar da dotação· m·çamentaria: ..
O Sn. SAMPAIO domu~A - Salyo, tr·atando elos Jo;;mr•cs da
R1•erelaria do Conselho.
O Sit. .JJorr~;; GoNÇAT.YllS - V. :Ex. clê licença ... relativa
nns seus funeoiniHH'ios iucli.'prnrlentemente ele. proposta· apresrntacla pelo Prcfe.il.n. F.;;sa 11 a excop()ÜO. Quero di1.or Que
para· o~ cnipJ•c•.g·os da Secr•claria rlo Cnn;;r:-Jlio t\ dispensada a
pt•opost.a .rundamenl.nda pe!n .Prefeit.o.
i\fas. SC!['IÍ· disprnsavrl uma lei. nmn clclibet'anfio do Conselho Municipal para t•orporificar·, nugmenlar ou diminuir vent•imentM, lll'CUJ' ou supprimir. empregos nr.ssu SACretaria?
(l'twstt) . Ni'ín. O Cons,~llto :Mnnie ipal não pl\cl·o delihornr sobro o augrnento clr Ylmeimontos dOi> smrs i'tmccionarios. som
q1w r,qsa delih,JI'il('~o sn l'Ol'plll'ifiqtll:>, se exteriorise r.rn uma
lei.
O Sn, C.o~nr.os CArM.O.~N'l'l -Isto ning·uem contesta,

ANN'AES DO SIINADO

0 SR. SAMPAIO CORR*A - Perdão, não ó lei, é rosolu~!io.
' GOX(UI,Vl!S - Peço licença .ao nobre Senao SI!. r.oPES
dor. O art. 24 da Consolidação, que citarei de memoria, estabelece o sr~ulnte: n 1Prefr.ito ~uspcnder;\ todas as leis o resoluQiles do Cooselho que forem . contrarillS 11 ConsUtuloão, as
leis fed>erncs,. nos in Lerco.s:~cs dos Estados, aos dos muni.clpios,
aos proprlos inf.cressns rlo Dístrfcto. A alínea 2' do art. 24
diz o qnc são interesses rJn Dlstrict.o. Hn interesses do Dist.ricto tortas as vows qnc o Prefeito, llf\l'rr.iando uma dc!ihcrar,ilo do Conselho, reconhece que :foi offondida a norma ostaheJoclda cm leis ou regulamentos;
O Sn. TRINli:U MACHADo - J,ogo, o aonsclho . Municipal,
polalnterpretnçíio de V. Ex., n!ío pódo roformar·lois. O Conselho clesnppnrece.
O Sn. T,oPER GONÇAT.VES - Ora, pergunto eu, o que tem·
qno ver n fnltn do prnfJoRI.n dn Prr.fr.ito Mm n exiAfencln do
nmn Joi qno olln devo nfJrcolnr. Rllncr.innnndo ou velando?

. (Pau.Ya.l
·
O Profeit.o, do fnot.n, nllo nprosenton nenhuma proposta

parn nugmenf,o d:e Yenclmentos.
·
O 'Caso é o sep:ulnte: o quo r. Consolidação disponsa é 0:
rpropoota fundamentada do Pre~eil.o, no cnso de que se trata;
mas es~l\ me~mn Con..qolídn.cã.o nlto dispensa que 1'1!1n'Jlletiva
r~Juçlio ou delibr.racão deixo do í·r ao .Pref~H.o,
que ·li
snnccion1lt'á ou a votara;
O Sn. TRINli:TJ l\fM'A'ADo - Nlto pnrn o pes.~oal da Sccrot.nrln do Cnnsolbo.
O Eln. LoPI'JS ·ooNI}AtVES- E' ne.q~n oM!lRi!to qun, oxnminnnrlo n clrlihoracão do f1nnRelho r(llatlvn no THl~Roal dn sua
Socrrf.nriil, o iProfeif.o verifica se está on não dn nooórdo com
os moldr.s do arL 2-1. Si. porventura. a "Csn1u!lão offeni!n o
nrf., 2t izf.o 1\, nffPnde os interl's~es do Di~tri(lto, o Prcfeif.o
tom n nhrlgnçtto dn vofnr oesn rcsoluçtín.
O f\1\, SAMPAIO Connth - No daso nl'lo l>ffondo.
O Sn. r,m>EA GoNC:AT.Vli:S Ora, ·não so deve confundir
. .nmn mr.didn propnratnrin do dispcnenbilldado do proposta dn
Profl'ito paro nusmontar o~ vondmrntos dos fnnoolonnrlos da
Secrrl.aria do Conselho. com o poüer qnc olle tem de 1Nlto <'m
roln~lln n n~sns rf'Fnln('i'ir•.
.
.Rrs. F\onnrlnr11s. é' tiln ,[l'rnndr · n nh~ul'fln no.~ rlnfrnsnrrs
rl1111~n. nft.itnrfp do flon~l'lhn Mnniolpal.. .
.
O Sn. TmNEU ~fll\crr,w~ - Do sR a nf,l.if,ndc, niin: rio oxorclcio do Poder Logislntivo.
O Sn. T,nrF.A GoNC:AT.VER - .. ,qur· chngnm n di?.or qno
nasim rnmo n MMn r:ln S11nndo o a da Carr.nra dos Doputncloa
t.eern nntonomla. t.e~m nmpln fncnldado pnrn rosnlv11r tratn, m~nto por1mint'io riM ~rns fnnraionnrinR, a8sim · tnmhem o
. flnn~nlhn 1\fnniclllnl drYo t.f'r n mesma nu1rmomin. I;;to ~ nm
nh~mdn !
Sorin nRcn11dnloso, no nos~o Rngimen. eompnl'll1'
n ~n!onomln r:lM ~fesnR rlnl'l i:luns CusnR ·cJo t:lon~~nP~n enrrJ
l'ssn snppo~tn nntonorr.ia dn f:on~clhn Mllnicipal. que. sr.g"lmdo o art. :11 cln Constituicãn, r. orgnniznclo pr.ln Congresso Na~
cioonl,
·
·

•
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Sr, Presidente, as Meaas das duas Casas do Congresso
Naclonal tem nu tooomia para. deliberar sobre os vencimentos dOI'! sous funooionarios, porque o art. t8 da Const.i_tuiçllo assim o rpresor11ve, oRt;llibeleoendo ·que eUas teem lll!llpln:
.oompetenoia para organiz111r suas Secretarias e tudo que for
reiativo ads frmcCJioonlarios. .
Ora, ,~j o DiRtrir,f.o Federal tem uma organização .~ui generls, rstá su,lelt:o á !e! qtHl for vota{Ja -pelo Congresso, conforme o art.. 1M. n. 30, da ·Oonstltulc!l.o, como admittir que
elle pd~sa tfll' e11.<m ant.onomlia, ·de ordem fundamental, qu~
toem .M !Mies as do Senai!o e da Oamara '!.
O Prefeito nllo lllz qite vétou a resoluçito porque dependia de nropost.n .~na. O Profelf,o nllo podia dh:er semelhante
couRa, pol'qno sabo qne e~iste essa exceqJQilo.
.
·
Mns, nlfn exlst,e nn l':nnsolidMiio uma sei dlsoosiclto que
dlspen~e n. intervonrllo do . Prof!' i to a respeito de delibera~
·Qi'leA rio Crmsl'lbo relnt.ivn~ á sun Seoretaria. A queRI.llo do
,,t!tfl r r!lffnr~nfl'_, Jil' nm nlt.n noder de aue ,:;e acha investlrln
. a autoridade nrlmini~l.rnt.ivn. afim de evitar a avalanche daF
pnix1i~ qne Vllf"rn do Porler r"eglslntlvo.
Onde s11 diz que est,á aberta uma: ereepcb .para a delihllraolto sobrr. n n•tt!ml4lnf.o 011 a TlldUcQiio ·dos venolmentos doiS
1'-rnpregado~ da Rr,crlltarla do Conselho 't
O g11. SAMPAIO Oonnf.:.1 - O que n lei. foz foi rPgnlnrnAnt.ar nannllr.• raRos P.m cnrr o 1,•étn f.em cnbimrnto. A lei prc. cisa qunrs são essr;: rasos.
·
o Rn. T.nr>RS ~ONI':AT.VRS - Como admitt.lr qnll, dado mn
Mnfllrtn rnf.rn o Prl'lfAito. vntandn nmn resoluQitO do ConM!hn Mnnfcinal, P. n nronrio OonRelho. TI1111'T!ntu:fo n11!n mnnuf.nnríin rlossn rrBnlnçiio, niín possa o Senado f.omnr conher.lmenlo rln 1Jr'ffl ?
·
Foi onni nnrnsrntnrin 11mn !ndicar.tlo. nnln Sr. Senador
Pnnln dn Front.in, nn ~r.ntido do Senado· nlto lorr;nr Mnhocl·mnnf.n do~ vétos do Profeit,o af,t.fnentes á. Seoretnrin do Con~olhn, O Senado ropelliu 11ssn indicaQ!to. togo, o~td dn pll o
nrlncloln dA qufl o Prefeito pode int.ervlr nnA resolnc11es rln
l':onsolho sobrn o n.uA"rnf!nl.o ou n dim!nu!ç!lo de vcno!monfos
dos ~mpregndOR de ~>!Ja Silcretnrin.
O ~n. SAMI'Atn l':on11.1h - Peçn a palnvra pn.rn umn expl!M~IIo pr~~oal.

O Sn. LnPI':A GoN(lAT,VF.A - O qne n ln! r:llsPf'l'l~n ~ 11. nrnposf.n do Prefeito, mn~~ is!n nllo qner diz~r ar1e fique diRponIWln n intnryencli.o dn Pod~r Executivo. na rln!Jorn~lln rlr~ l<'i,
Ora. fi qnnrer fnr.or pnncn dO: h11mnnidnde li exhtlr.
qne 11m pobre mortal. oomo f!U, venh'a á tribuna. explicar
!lDIIl!WI .cnm~inhn~.
exp·lim\:da11 pala Rua propria n11tureza
o re~nlvidn~ pPlll prnnrin T.,~l Orgnnlon rlo Plsfrlrtn Ferlernl.
f.qoero onr n Renndn mnnf.nnh·ll " 1nnrecllr dll Colmmissllfl'.
llUP é .1u~f.n, .111~f.f~~imo. O Prll'feif.o ,ld tem dllo!arndo que nlln
p6dc supporf.ar fnmanlJa~ despezns. qno nlio t.em reourRns
pnrn n nug-mcnf.o dos vonclmrmti!s, nn prnporr.~n de :m e .10
pnr Mnl.n. dns fnncrinnnriOR munfclpnos.
~i n Prrrolt.n nfto pr\rln tomar oônhec!mcnlo da resolur,ãn.
pnr•n srin~nlnnnl-n nu vol.nl-n, ·nnra ·que lho .remotte ci Con'.r,elhfl l\lunioi{IAl t1 rosolucllo ? Nllq é paro. que D Prefeito exo•
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ndno "'J l')!a t•:;l;í de ncct)rclo eom H I.ci Orgunicu. do Disl.l•ie l.o ?
::1 i o .Pod l1'!' J~xeetrl.i I'O :l'ioa.r a ruiu•ra,do ;í,s, dr,liibeJr~ões
da. L•~gi~lat.nr.a,
sea·ü desJwecss;witl o :~rL 24 ' · da Lei. Or"'~I
,~
·ruca "•r,••srwcossarin n Jll'ineipio do 'l!élo. :Est:ariamos a perder
I ''rnpo ncHI.a di•wms~o.
o Brt. fi.ISJP.Ito GnuHJlA -- Pôde Yütai' de accô!'do eom a
!Pi, 011 l'<'n·n rlella. E' ao Senado que cab·e ,julgar.
· · ·
{I Sn. .LnPJ(Fi GcoNCAT>VIiS :tWío rnc 1o•ve a mal o Senado·
vnr repPI.ir· as minha propu;;içõ:cs.
A si t.ua1:fín i]ns cnJ)IJ'cgudos da SPt•rctal'ia do Conselho sevia ]wivile:;iada. em l'CIU\)áo aos demais empregados da Pre,l'cit.trra. Aqrlf'IJt];; t.eriarn a resolução elo Conselho, para nu;.:rnenl.o riu Ycnc.ime.n'los, indcpcndcut.e de proposl.a do Prefci!D r.. :rinda, corno qut'rem os nobres Senadores poJo Distriel,n l~rclrr·al, a snncção obrigatoria do Prefeito J
·
Isto Sl'rin o cumnlu. elos absnrclos ! Seeia. um atlentado
an pr·inci]lin ela. Clmst.il.nicãn. que diz que _lodos são iguaes ·
fli'l'lllll.c• a lei ! Finria c•·oar· trrna. elas~c de ]Wivilegiados dentro .
rio l'unérinnnl ismn munir.ipal !
E' i;;to. Sr·s. Senadores eom o que 11ão posso convir e
J,•.nlro nrni~. de 11111U vez dito qwl, para mirn tl a Commissão
rlr qur ·l'acn pal'le. a lt!i (• •! ~erir sempre impessoal.
JoJ ti. df• ;we,'>r·tln ennr í's~l!' el'itcrío que eu espero que o
SPnndn ,,. rH·nnrrncir•. (Jiuito bem.; muito be'lf/,,)

O Sr. Lopes Gonç'alves '(pa·ra IUlNWI.i·nhm· a ·vota~:íio) Sr·. Pr·r1sidonl.e, algrrnm {·<msa Lerei u :wc~'cscenLar, visto como o
nol>r'r! r'CfJI'c•sentanl.r dn ni~irictn FNlrmr continua. a, labo-

nu· na 1111)~11111 r·m1 rrbiio.
.
O qm• ,.,, rlign i• qrrt.• ,·, rlis·pAnsnwl nn acl.n prPparat.orio, t.·.•l.iprilnrln peln I.Pi Or·ganica, a proposta do Prefeito, nos
easos como ,() rlc {jiW se t.rata. isto é, todas as vezes que se
t.ralnl' rln angmPnl.o ,.," dinnimr.iÇ>iio r.le veni:irpr;ntos dos cargos clcl Consollro ?llrmidpn.I. Outra cousa. pot·•.•m, é a collahol'Hr·.iio ~;;l.:ttnida no ;wl. 21. om que. S<! ilsl.ahelecc que
Iorla~ 11~ l'f!:<lllt\l;•in.• dn Cnn.,PIIr'\ ficam .•tl,i••ita~ au ·r•,!to do
Pr·off'ito .
.Esl a I'r.•;;o.luçiío elo Con;wlho. an:;mcnl.andn o., Ycncimenlns dn;; funcr•ionario;; de sua sccrt)tarin, de 30 e 40 %, estú'
lltmhom snJril.a H() p1·onuncia.mento do Prefeito. embora ost,,;nte air1d11 nma dt•nominnr;iin su.i (JA'llm·i.~, espcc.ifica. de grat.ificnoã.o' especial.
·
··
·
Eu d is~•· an nobr·e r·upr•p,<cnlanLc do Di~l.ricl.o Federal, em
nparte. uparlr que n SenadO' onYiu, Cfllf' a l't'Rolur,ão Yéladtt
pr•ln PJ'nfrilo nHPnde n unH~ l•~i J'NIPl'al. ·E h;;ln lei fed·r.ral
,; a pt·npl'ia r:m1snlirlno:io .n. 5. ·r 60. dr .1 ele marco de 190,4,
qur laln•z S. Ex. supponha se,ia uma lei oriunda do Con'Plho l\hmiei.pal " nün rlo 'i'ollrr' E.xecul.iyn da ll'cpublica, .que
a Pl'nmnl~nll 1lr• arcMdo tll\1'1 rlr!Jhf!l'tt<;.nn do Cnngrsr-sn Na- .
einnal qut• [lat·n c·~~c l'im lho dou n nece~~tn•ia arrlorizn(:ão.
O t'n. R.\~\IP.IIn Cnnrut1 - AgTn.r.lcr;o o .inim qrrc V. Ex.,
faz ela rninlm intellig·cneia no distinguir a origem das leis.
O Sn. l.nr>J\~ Goxr:.IJ.YE~ - Assilil. de accôrdo com ess11
nul.orir.acüo, o Gt1vcrno" da Republica consolidou todas as die. posioõcs aiA ool:i •.l yigontes sobr1:1 o Districto.· ·Fcdoral e dahl
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tJne me referi e que, em vü·Ludo

do podl!l' t.le f.trrdc emana. JJuJ:(JUt:! t.loriv:r do .Poder Exe~JuLivu

d<L .llet)uiJiicu. é urna lui federal.
.
O twlH'<• repl·e~entanLiJ du DisLricln .é'clh:ral ainda ru·giiJIIenl.a ~rJ!ll uull'u fadn. ::;, J~x. J'oi contrario <'!. irrdicação apr'r!;;unl.ada rwlo ~r·. l.'aulu ele f'l'Orlt.in, purquc ct·a concebida uo~
:;eguint.es lr!r·ruus: ".l.lesl.a data um ucal!le, u Senado não L;.•~
rnarti eonlwr:inwnLu uo,; t•.Jtos que 1'orcru relath·os a resoluçlios .d:r fieorPlaria do Cur.~ellw.
O Rll. i:iA:IJP.I!u COHIU!:A ···- Já rJ)típliquei purquu aHsiru pro·~.~cciL (J 1::\enadu nii•) pó1lc ab-rir mão de. ur11 dever que lhe
ClllliJH'f!, I!Xll)llillUUdiJ CUUa l'USO de pCI' SI, ,
.
O ~~~. LOPEI:i Go::-;c.v.vEs - J~ S Ex. a~Jcrescentav.a ontendt!l' que o Senado J()Yi<t examinar.' c~se~ oa;;o:; de 'caraol.c!'
f)Sjlf!fJÍUl,

.

'

.

Seudo aosím. admú•a QLte S. :&:x. enlt,nda que o Pr·et'eito do
DísLricln Fedet•al ,não possa vflhu· as resolut;ões do · Con.selho
l\IunirApal r•!lailivas at.> aügment,o o'u dim.ínui<;ão de vencünenLos; mas ~e,ia s'impl esmente obr·igado a sancoiunal-as, oo modo
que nenhuma re;;olw;ão dessn, nature'la. t.eri'a de vir ao &lnado,
pois que e<sLc só pétdo examinai~ a qLtando vétadas.
O filt. ::'A:.\u•.\W f)JIUU\\ - O Smutdu j{t tem rejeitado
vrJios de;;,.<a rrlfl.ureza.
·
O Su. Lr~Pgs Goxt:;.ü.vE:;; ·- O argumcnl.o dt• S .. Ex. pruva
ele mais. Sí u Prd'eito niio podo vétar as rcsoluçõc;; do. Cou.~ellro Alunicipnl relativas ao augmento ou diminui~~ão de vencimrml.o." do~ t'll1[.1l'egados de sua seerel.aria. teria fal.t.almentc
do. sauccíotJal-as sempre, e, a~sim sendo, o· Senar.lo nunca to-·
maria eonhecímrnto de casos eomo esle.
Ve,iam bem os illustres Senadores a que cllegaria.mcs.
Xós 'rnnos rcprr:sentante" da nar}fro. devemos ser oxpe- ·
J'ÍnHmLado~. pra.Licos ·o nãll pudemoô encaminhar o dr:baL<J por
e.s6a l'óJ'ura, por• e~Le lado, t~orque. de-poi:;;, não poderíamos
evil.ur· r:Ale absUI'du: niin podrmdo o Pr·efcil.o vél.ar, sr:ndo ob!'igado a smwcionar. 'como pode o Senado cxanli.Har a questão e
dizct· ~1.· a razão •Jid.á do ladü do Conselho ou do lado do Prefeito ? !
.
Ora. á vista díssu, Srs. Senadore;;, repítcJ, que o acto preparatorio. ne.,l.(' caso. ffllfl rJ acto preliminar cJj,.;:pen.sa a inl.'Cl·:fe.re:m:ia do Prefeito. tmta.ndo-;;c de funceionarios da SecreLa·ria do Crmse.Jiw, rnas a Lei Or~anica uã:o di~pensa que> essa
medi-da tomrJ o ea.mcl.ct· de lei ·sem a intervenção do' Exe~

'

cutivo,.

Ora. o Gun,;cl ho Municipal. augmentando nu diminuindo

V(liWimcnl.n,: dos l'rrrlC'í!,ionnríns de sna secretaria. temi de e::t
pressn1·~.;;r Pllt lei r) esla l.ntn dn ir. fatalmonlc, no .Prrfoilo
6

qLll.' uu a sanceiL•nar<'l 011 a v>!laJ·ú. enn'l'ormc a~ l'llZÕi!8 qt1e
/,ivn1· para. assi rn procedei· ..
Xesl.u,; efnHI i•;C•e;;, pet.:rr no SI\ nado que ap(lT'OVfl o véto elo
'.Prel'nil.t> por·que a clm.rtriua r! a rnnsma do ,,.éto anterior· ..
(Muüo bem..: m1.dto be'ln.)

O Sr. Presidente - Os sonlrorcs que approvam o 'IJ~Io
com purncee 1'twor·twel da Commissão, queiram levantar-se· c
conservar-se {)e pê.
Votaram 11 ·favor 15 Srs. Sl:!nadorcs.
Queiram le\'antar-so os que vo ~aram contra. (Pausa.)·

Votaram aontra 22.

.

'·

5tt·
'IJ'oi approvado o véto :porque os votos oontrarlos nlio att.lngtem nos dous tere os, o <qual vae ser devolvido 1\P Sr· .Prefeito.
·
O Sr. Irineu Machado (pela ol·dent) - Sr. Presidtlnte,
pe<li a pala\Ta pela ordem para fazer a deolaraoão, que 111wá
rnt.iJ'loada por eseripto, de que votei contra. ei!S~ 1léto •..
E' anmmeiada a votacão em discussão un1oa do 'IJ.~to do
Prefeito do Districto Federal, n. 50, de 1921, á resoluoão do
Oon~elho Municipal, que concede a gratlflcnoíto especial, que
menciona o dá outras provideneias.
O Sr. Sampaio Corrêa (*) (para encaminhar a. vota~lio)

·

- .Sr. Presidéalte, o caso que vae ser votado pelo Senado é P
mesmo de ainda ha pouco.
O SR . .-\. A.zERlllllo - E o par.eoer '!
O Sa. SAMPAIO CoadA -E' tambem o mesmo. lia unlfot•mldade de pareceres em· se tratando de aurmento de vencimentos de funcclonarlos do Conselho Municipal; não ha
essa uniformidade om se tratando de outros funooionarios municipaes, como os da Prefeitura.
Mas, Sr. P!csidente, eu juJ,gar-me-hia dispen~ado de vir á.
.tribuna enoammhar a votaçao deste outro v~to, SI mé não sen~
tisse no dever de agradecer, em nome da lei, em que pese ao
honrado. Senador pelo Estado do/Amzaonas, os 22 votos que
ee mani·fest.aram neeta Casa, contrario á deliberaoão que foi
;vetada, inutilizando, rasgando disposiQÕes claras, positivas, que
não adm!ttem sophismas, da Lei Organioa do Distrlcto ]'e·. dera!, sem lhe dar tem.,>o de formular a resposta immedi&t.a.
S. Ex., de quando em vez, oonvidava·me a evldeiJC.iaJ·
aos. olho-s do Senado que o Sr. Prefeito do Dlstrlat() Federal
tinha o direito de vetar a resolução de que se tratava, ldentloa a esta cuJa votaollo ora estamos encaminhando.
O 811.. LOPES GoNCALV!Ils -E tem.
O Sn. ~!PAto. CoRdA- S. Ex. nffirma que tem. E ainda ha. pouco S. Ex. nccusou aquelles que se collocam om ter['ano opposto ao de. S. Ex. de apresentar sophf.smas neste recintp augusto.
,
.
. .
M.ua, Sr. Prastdente, onde o sophism.a.? ·
.
Na cJqJos!çAo que fiz perante o Senado, citando trechos du
lei rm na cxposiçilo feita por S. Ex.'! (Pausa.)
·
Eu não disse ao Sunado rquo o Prefeito não tem o arbitrio
-e O:hi S. Ex. :foi feliz na escolha do termo- de vetar,
como entender, qualquerresoluoiio do Oonselho Munlolpal. ·
Mas, Sr. Presidente, a .quem cabe ,iulgar dn razl\o ou sem
1•azão, segundo estipula u lei, dos viltos do Prefeito ?
· •rodos sabem que é ao Senado. E este· só poderl\ julgar rl.a
p1•ocedencla ou improcedenoia dos vétos, .examinando a 1e1;
e esta estipula que o& vétos cabem em determinados casos:
quando a: resolução .é inconstitucional, quando é çontrnrla n
leis ou regulamentos federaes o _quando póde fertr rl'o Jlcrto
interesses de outrl>! Estados ou Munloipios.
·
:Mas Sr. Presidente, no caso, ando a resolucllo pódo ser.
ta~adll de inconstitucional ?
·
! .

,,

.(. •)

~~·

Não foi revistp pelo p:radpr •.
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O Sn .. LOPES GoNçALVES - v. Ex. dá licenoa para um
apar.t9 '!
O Sa. SAMPAIO CoRRM - Pois não .. Eu procedo de íór~
ma contraria a adoptada por· V. Ex., acccitando os seus apar~
tes para rospondCir-lhc.
o Sn. LoPlls GoN.çAi.vn:s - A Joi n. 5. 160, de 5 de rilat·oo
do 18!14 ó ou não uma lei l'oderal 'l A o~~a loi é que a reeolu'
.
. çiio offonde.
O SR. SAMPAIO Coml~A- Onde ossa l!OSOlução do Conselho
Municipal, Sr. Presidente, o!fende a Lei Organica, invocada por
S. Ex. '! Onde essa offensa, essa ferida que tanto faz apaixonar o illustre Senador pelo Amur.onus na defesa dos interesses
do Districto .Federal ? (l'ausa.)
c SR. LoPES GoNÇALVEs - Só tenho paixão pela lei.
O Sa. SA.:.'\!PAIO Coaa&- A lei ó clara e não admitte o so"bisma que S. Ex. attribue a outroa.
.
A lei diz que a equiparaçllo, o augmen.to e a diminuição de
vencimentos, a creação e a suppressão do empregos serão leil.all
mediante proposta fundamentada por parte do Prefeito, BcWJO
tratando-se dos louares da Secretaria do Conselho.
.
Logo, a lei dá ao Conselho Municipal o direito de. augmen~
tar os vencimentos dos funccionarios de sua secretaria, como
entender.
o SR. LoPES GoNÇALVES -Isso seria um arbítrio, se fosse
feito independente da proposta do Prefeito. Portanto, é uma
,offensa ao espírito da lei.
.
O SR. SAMPAIO OoiiiUM - E si o Prefeito oppõe a uma I'Csolução do Conselho, nesse sentido, o véto, o Prefeito commetf.e
.um arbítrio •• ·:.
Q.SR. !RINEU MACHADO- Praticando o que se Chama uma
arbitrariedade.
' ·
O SR. SAMPAIO CoilRíM - , .. praticando uma arbitrariedade, como muito bem diz o meu illustre companheiro de bancada, e cabe ao Senado o julgamento desse acto do Preteito do
Districto .Foderal. E o Senado só poderá julgar deante doa
termos da lei qu·e .fixa os casos pafficular, precisa e nitidamente caracterizados em que o véto tem cabimento.
·
O SR. ANTONIO AzEREDo -E o Senado tem a !acuidade de
rejeitar o véto por dous ter:;oa .(!3 maioria.
O Sn. SAMPAIO Cloi\Rh- Mas, Sr. Presidente, o honrado
Senador pelo Amazonas alludiu a uma indicação do Sr. Senador
.Paulo de Frontin, rejeitada pelo Senado.
·
.s .. Ex. sabe que discuti essa indicação, não concordando
com a opinião do seu mustre e eminente autor, re.ealvando-me,
na occasião em que fiz, francamente, essa ·declaraçAo ao Senado, o direito de tratar de cada caso de per si, á medida que
fossem trazidos ao conhecimento do Senado.
Essa indicat,lilo determinava que o Senado não tomasse conhecimont.o do9 vlltoa do Prefeito om so tratando de resoluções
pertinentes exclusivamente á. secretaria, mas eu entendi que
embora nü~ cabendp v_étos~ em tae~ çasos, o Senado não .Poderia:
p9r .uma s1mptes md10açuo, modtfwar aquella autorizacã~. d~
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de cxa111inar lodo,; O;; ·v,;! os ·opposto~ pelo
voLei por acrnella
fórma, resalvnralo a mi·nha opinião, poJ'QIII~ entendia - l'epif.o, -- qut• cada caso devia set• estHdaclu pelo Senado. afim dt3
qun est.1.• potlcssn prat.icar a .íusl.icn necessm·ia, pelo menos a
;just.iiJn de acl.miWr· quo iHJ as rquipal'LH;õe,, OIJ augmenLos de
venci mcn/ o.• sii o 1111 1 ma I. esse é tão grande quando prii.Lioado
cxclusivameJJ/.o 1ielo Conselho. cGlliu quando praticado pelo
Conselho com a approvacão do Prefeito. ou quando, em caso
de ·véto, praticurlo pelo Conselho c pelo Senado, que reJeita o
vélo. Ainda. hoje tivemo;; occn~iiio de assim votar.
·
O SH. LoPES GoNÇALVBS ·- Conforme a theoria do nobre
Senadm.• essas re~oluçúes não deveriam chegar á api·eciacão do
Senado.
O Sn. LAUI\o lllil'J-Llll\ - O remedi o contra isso Ln elo sel'ia
a J'evisão da Lei Organica.
O Sn. SA::.fPAJ.O Co:tBÊA - Era.m esas;; as expl!cat;úcs que
eu desejava ;Jar ao Senado, agJ•adecüJ.ll.lo a attenção com que as
ouviu, ditas com u rn calor J;alvez urn pouco exaggerado, mas,
·em todo caso, em defesa dos interesses legitimas da Municipalidade r! a minha terra natal. (;l/nilo bern; mu-ito be'fn. O
lei que lhe

~~ü 1.1 d•'YBI'

.P.J·eft~il.lo :1.' rc~ulw;úe~ lilllniei[JaeB . .Ptll' i::::'HI,

o·rado·,• .é cu.mprirnentad.)

.

O Sr. Lopes Gonçalves (para e.ncmninh'lt.r a votw;iio)'
- Sr. PresidenLL", pouco terei a accresceotar, visto como o
nobre representante do Districto Federal conUnúa a laborar na mesma confusão.
Oi que eu dig>o 'é- que ,; indispensavel no acto preparato~
1·io, est.ipulado ·pela Lei Org-anicu, a propos~n. do ·Prefeito, nos
casos como o de que Stl traia. Elia é então dispensava!, todas
as veze~ quu oe tratar de nugmento ou diminui\)ão de ven~
cimentos dos (lUl'B"OB do Conselho Municipal. Outra cousa,
u collabol'acüo cstatuida no art. 211, llm que se estabelece que
todas as J'esolnções do Conselho ficam su,ieitas ao 'Véto elo
Prefeito.
.
.
Esta resolução ôo Conselho, augmentando os vencimenJ.(!S
dos funccionarios de sua secretaria, de 3Cf 11 ~(f o/c, est:\. lambem. su,ieita ao pronunciamcnt.o do Prefeito. ·ostenta ainda
dim.inuicão su:i (lenel•es. especifica: é uma grat.ifica~.ão es~
pecml de ':lü e 40 %, 'C não, como devia ser, um ausmento de
vencimentos, o que torna a apparencia do seu texto ainda
mais condemna:vel.
·
Vê-se est.ta cousa interessante: o oConselho Municipal fixa,
nugmenta os vencimentos dos empregauos ela sua secretaria,
dotando-os de '•mais 30 ou. ~O % e di r. 'que se trata simples~
mente de_ uma gratificação especial!; ..
Eu disse ao nobre repl'esen1.ante: elo. Districto Federal1 em
aparte, aparte que o Senado ouvití,· que 'a resolu~ão vetada
pelo .PJ•efeito offencle a uma lei fede1·al. :m csl:a lei federal
ú a proprin. Consolida oãcn. 5.1'f'>O, de '• de marco de 1904
qne f,alvez S. Ex. supponha se,jn uma lei oriunda do Con~
~elho Municipal o não do Poder Executivo da Republica que
.a_ Pl'Omulgou de accô~do com de!iberaQão do Congresso' Na~ ·
owna.l que, parn esse flm, lhe dol) a n.ecessaria autorização.
( •) Não foi J•evislo pelo orador.
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O S11. SA.\II'AIO GnHlllh -- ,\g"i'lltil!t;u o .i u ízu que· V. J~x.
faz da rninha inlelli;:rnncia no t.lisl.ingnir a o1·i;;mn t.las leb.
O :;H. Lttl'ES GoNÇAL\'I'~ - As~i111, dt.• awúl'dt? com r~~·' a
aul.ol'iza•1fio, o Governo da HepiTlJiíca consolidoH todas as dis~
posi.çõc;; alt; enf.ã·O Yigcntl's ,,nhrr o Di~l.rit:l.o .Fr~rler.al o dalli
J•estiltoll a Consolidação a que 1110 J'td'rwi c IJUIJ, crn virludu
tio podet• de onrle emana, pm·qur• deriva do .Poder Execut.ivo
da Repnh!iea, i'• uma loi t'erlcral.
•
.
O noln·e I'OPT'CiWnl.ante rio Dislf'icl.n Pcdcl'lll ahida argumcnla com oul.r•o factn. S. Ex. foi eonLI'al'io ú indicavão apresrmlada pelo S1·. ol'aulo de F!'onl.in, porque era concehida nos
seguinte~ ter.mos: <GDcstu dai a Prn rleantr., n Senado não t.omar{t conhecimento dos 1H;tns qnr: J'orr'lll rf'latii'O>< a l'l!stdtt!!ÜCS da Seer·olaJ'ia do Conselho.
O Si!. SA:\H'AJo ConHÊA- ,J';í. cxpliqut.:i po1· trrw assim [Jl'needi. O Seuado não pót:le abrir rnüo tle um dever que lhe
cumpr·c, examinando cada caso de pct• si.
O Sa. LOPES GoNÇAl',Vt;;; - E S. Rx. accrcscentava Ctltendor que o Scna!ln ·rlcvia examinar" r.sses oasos de caracter
especial.
·
·
Admira que s, Ex. ent.rmda quu o Pl'ol'oil:o do Districto Federal não possa vétar as rcsolrrç•ie~ rlo Conselho Municipal relativas ao augmento ou climinuiçiio de vencimentos,
mas se.ia simplesmente obrigado a sanccional-as. Si assim
:fosse, a eonclusiio a que chegaríamos seria que nenhuma resolução dessa natmeza teria de vir ao Senado, pois que este
s6 p6do cxam inal-a quando vélaclas.
O Sn. SAMPAIO CoHnllA - O Senado .i'ái tem rejeitado
'vétos dessa natureza.
O SR, LOPJ;s GoNÇALVES - O argumento ele S. Ex. prova
de. mais. Si o Prei'eitto não pôde vétar as r·csolucões elo Con- ;
selho 1\Iunicipal relativas ao augmento ou diminuicão de vencimentos dos empregados de sua secretaria, teria fatalmente
de senccional-as sempre, e, assim sendo, o Senado nunca to~llaria conhecimento de casos como este.
Vejam bem os illustres Senadores a que absurdo chegaríamos.
·
·
Nós somos t·eprescntantcs da nacão, elevemos ser expe1'imentados, praticas c niio podemos oncaminar o debate po.r
essa i'ór·rna, por este lado, porque, depois, não poderíamos
evittar este absurdo: não podendo o .Pl'efoito v:é-ttar, sendo
·obrigado a sanccionar, como. pôde o Senado examinar a ques·tão e dizer se a razão esl.tt clolaclo do Conselho ou do lado do
!Parefeito?
.
'
Ora, (1, vista disso, Srs. Senadores, repito que o acto prcpuratorio. neste caso, qrre o acto preliminar dispensa a interi'erencia do Prcfeil o. Tratando-se de 'l'unccionarios da Secretaria do Conselho, a oLi O!·ganiia dispensa a proposta l'nndamonLada do Prc'l'ei l.o, mas a eLi O!'gunica nãn dispensa que
essa medida t.olllo tJ ~umcl.or do lei ~em a' intervencão do
ExecuLivo.
climinui·ndo
Ora o ConsoJ.lJO i'rlunicipal, aug'lllentando
tem
de exvenoime'n tos t.loH l'uuccionari·os de sua secretaria,
pressat'-Sl' ern lei o es~a .lom. do ir, :fatalmente, ao Prefeito
35
:-3, -· \'ui. \'I
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que o. sn·nccionar:i. ou a velarfl, conformo as razões que ,l.iver,
para assim proceder.
.
1!\Toslas oondi·cõos, pcc~ ao ~cnaclo que appro-yc o ?J(r/.o. do
.Prcfr.it.o, ·porque n doul.rmu e a mesma do v,cto anterior ...
(IJ.lu.ito bem.; mwito /Jam.). :

O Sr. Presidente - Os scnlwJ·r•s (JIIO UJ.llH'nYam o "véto"
queiram dar o sou a.ssent.timento (l'au.su) .
Votaram faVOl' 1O SI'~. Son adores, r oon I roa 2.1.
Fc1i ro,ieif.aclo e var.• HfJt' devolvido ao Sr. :P,•rJrrdl.n.
. o Sr. Irineu Macl1ado (pela rmicm) - Sl' l'rcshleuLc, .
mando •:l. 1\Iesa a minlla declaraoão rlc Ynlo W!JI,rm·ia aos vétos
ns. 5·2 c 50, do anno passado, r, :!ti, 7:í n 40, desLo anno.
·vem 1(1: Mesa e !;\ lida a soguinLc

a

DECT,AnAÇÃO DE VO'J'O

Declaro ter vol.ado contm os vétos ns. 52 e 50, de 1921, o
111s. 25, 75 e 4D, deste anno, todos cJ.o Prefeito do DisLricto Federal.
Sala das sessões, 16 do agosto de 1022. -11'iuan Machado.·
O Sr. Lopes Gonçalves (prln 01·rlem.) - · Rt·, PJ•rsillon Ln, r e~
queiro veri1'icacão de voLacão.
. o Sr. Presidente ..... A verificação .ÍIÍ foi feil.a. pol' ÍSAO não
posso attender ao r~qucrimenbo do V. Ex.
Votação. em discussão unicn, da rodaccão final da emenda
•
do Senado :i proposição da Camarn dos Deputados n. 7, de·
1022, que abre, pelo 1\finisterio da Viação, um m·edito de rtlis
\ tl. 445:3118$240, supplementar li verba 16 do art: 81, do orcamonto de 1921.
·
Approvadn; vao ser devolvida ú. Cama!'a dos Deputado~,,
o Sr. Eusehio Andrade (pela 01·dem) -Sr. Preidento,
requeiro a V. Ex. !JUe consulto o Senado sobro si concede dispensa de interst.icio pai-a as proposioõcs ·cta Gamara elos Dcpnt.ados hoje votndus, ns. ·34 o 40,·afim rio i'igurarem as mesmas
na ordem do dia do amanhã.
O Sr. Presidente - Os Srs. iJUO uppt:ovam a dispensa quo
acaba de ser requerida poJo Sr. Ensebi o de Andrade queiram
.
·
.dar o seu assentimento. (Pausa:)
. ·Foi approvuda ~
·
Nada mais havendo a t.mt.ar, vou lovaúLur a sessão, do~
signundo para ordem do dia da seguinte.
3• discussão dll proposição da . Gamara r.los IDieputados
n, 34, de :1922, qno. abre, pelo 1\Iinistorio· da ,ru~l.i~•u e Ne~,ro
ci·os Interiores,· um credito da importancia do W:U2:l$ para
regularizar a. escripturacão tla Delcgllcia Fiscal no Ama%onus
(corn parecer. {avo1·avel tlt' Crnmmissiio de F'i.nança..,· n ·107
de :1 922);
· ·
' ·
'
3• discussiw da proposicão da Clti11UI'a do~ DepuLados
n. 3, de :L 92•2, que manda l'eVCI' os rcs:ulamontos elas Casas de
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DoLenoão e de Correccão o di outras providencias (com parecer (avoravel das Commissões áe. Justiça e Legislação e de.
F·inanças · n. 9•5, de 1922) ;
' ,,, 3• discussão da proposição da Gamara dos D:ep!ltados,
n. 267, de 1921, que equipara a Escola de Enge!J.haria Maokenzie College, de S. Paulo e a Escola Polytechmca de Pernambmuco aos estabelecimentos federaes (com parecer da
Comm:issiio de Instrucção) ;
·3" discussão da prooosicão da Gamara dos Deputados
n. 40, de 1922 considerando de utilidade puhlica a União dos
Caixeiros Via.iàntes d-o Rio Grande do Sul e a Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Limitada, Associação ·Predial de
Santos (com parecer (avoravel da Com;missão de Justiça c
Legislação, n, 130, de 1922) .
Discussão· unica do véto do Prefeito do IDistrticto Federal,
n. 211, de 1922, á resolução do Conselho IIIunicipal que manda
contar, para os effeiLos de, gmtificacão addiclona1, tempo de
servico prestado pelo Dr, nodolpho Ramalho, funccionario da
Assistenoia Publica (com parccc1• {avoravel da CO?r~'missão de,
Constituição, n~ 40, de 1922);
· Discussão unica do véto do Preí'eiLo do Districto Federal,
n. 26, do i922, lá r~soluçãoo d Conselho 'Municipal,. que equipara, para todos os effeitos, o encarregado que .dirige o pessoal da Limpeza Publica, na Fooenda do Guarattiba, aos administradores de 2" classe da mesma reparti cãO (CO'fn PUI'OCe~
cont1·ario da Com\ntissão tle Constituição, n. H9, de i922);
Discussão unica do véto do Prefeito do Districto Federal,
n. 48, de 1922, lá resolução do Conselho Municipal, qne declara que o actual encarregado de garage da Limpeza :Publica
passa a ter o Lítulo de administrador de garage (com pa1•ecer.
contl·ario da Comm·issão de Constituição, n. 86, de. 1922) ;
Discussão unica do véto do Prefeito do District.o Federal,
n. 7, de 1021, lá resolução do Conselho Municipal que manda
contracLar com Manoel Martins a exploração de divertmientos, por meio de embarcaoões, nos lagos e jardins publicas da
Constituição, n. 39, de 19~2) ;
Discussão unica d<l véto do Prefeito do Districto Federal,
11, 66, de 1021, á resolução do Conselho Muni(Jipal, que manda
n~mear coadjuvantes de ensino os ex-coad.iuvootes que menCiona (com parecer tavo1•avel da ·comm.issiio de Constituiç!1D,
n. 540, de 1921);
Discussão unica do véto do Prafeito do Districto .Federal,
n. 3, de 11)22, á. resolução do Conselho Muniicipal que dispõe
sobro a nomeacã.o de docentes dns diversas oadei!'as ·da Escola Normal c dít outras providencias (com parecr:1" {avo 1·a~
·vct da Coutu~issão de Constit·uição a ·voto àn saparatlo do Sr
Marc'ilio de Lace1·da, n. 118, de 19•22).
'·
Levanta-se a sessão ás i 4horas e 45 minutos.

··e

.,

...

.:;

·,,..

548

'

A's J;) 'h liut·a~ alll'e-~u a SPssãu, a qnu CODCI.Il'l'lllll OS Srs.
,\. ,\ztwedo. Cunl1a .PPdJ•u,;n, II<•t'JJwneg·ildo de l\loracs, Mcndutwa Ma!'Lin;;, Alt•xandl'ino de ,\Jencar. .Lopes Gonçalves,
L:mi·n Sou!'<;, lntlio du .B1·asil, ,Jnst: Euzeliiu. Anton.inu l<'roirc,
.João TIHHII<~. lknjamin Hm·t·o~o. Franei~eu Sá, ]~loy de Sonza,
:roão Lyra, .-\nJonio ~Ja~sa. Y.rmancin Neh:a, Manocl .Borba, Hosa
<J Silra, EtJZI'I.IÍu tle Am!t·:Hk Arall,jn Gôr•H, Hemardino MonLeir·o, i\laJ•cilio de Lac<n'(la. Sampaio Corrt~a. Adolpho Gordo,
.Lttiz Adolplln .. lo~(· }lut'tinli'o. Oleg·ario l'inl.o, Cal'los Cavalcanti,
Gcnc!'Oso Alat·qttl's. Lattro i\lnllnt•, Jo'elippe Schmit.IL, Carlos
Barbosa " \'f'spucio .-Ju ,\!mm (34) . •
Deixant dr• rontpal't!et•J' cont causa jusLiJ'kada us Srs.
Al<dias X<!\''''· ~iln•J•io :Nt!t'Y, .Ju~ln l:herJtli<IIL Godofl'cdo
Vianna, Cosl:t flndrigtll.'s. l"<!lix Pacheco. '.J'ahias Monl•.~iro. Carneit.•u Lia Gunlta, Graêcltu· Cat·doso, Clonçmlo Ho!lemhet'S', Si queira
di) :\Ient!~,~~. Antonio Muniz, ~lonilr. So(lt·••. lluy Barbosa, ;re1·o~
nytno Monlc•it·n. N·ilo PP<;an!Ja, Mudt•;;to J.-enl, l\ligucl du Carvalho, Parilo ti•• l·'ronLin, Jt·inctt !\Jácltado, Haul Soare~. Bernardo MonLeiro, .Jo'J·aueiseu Sullt•s, Alfl'edtJ ];;llis, Alvaro di! Curva··
lho, Hamos Uainrlu, Viciai HanloH <J,Soa1·es dos Santos (:.l8).
·
E' lida, po;;ta l'llt di~cussiío e sem debate approvada a UGta
,da sessão nnl m·i nt•.
O Sr. i" Secretario declm·ti que uã0 ha expecliente.
O Sr. 3" Secretario (.wrvinâo de 2") procedo à lei Lura dos
seguintes
PARilCEI\J~S

N. H:.l-J9:.l2

A proposição t.la Camara dos DepuLados n. 1\'J:.l, de dezembro de 1921, autoriza· a abertura, pelo i'l!inisterio .da .Mal'inha,. do ceedito d•~ 240 :650$:J:lü, rmra pag·amento da cliffcrença
do Yencitnoul.oR, <!ttt. <.llii'O, a que l'izet·am j(ts as guarnições no
estrangeiro, <!111 I 020, o :J'ol'am pagos naquella especie, como é
<le lei, _soh a base Jihra, ao v:.n·, em vez de o serem sob a base
do! lar,
·
SubtneU.ida a !Jl'Oposir.~ão (t Commissão de l!'inanças do Senado, não se julgou a maioria desta Commissão sufficientemontc esclarecida com as razões constantes da exposição de
·mo Li vos ·que acPrnpanlwu a mensagem do Sr. Pt·esidente da
llopuhlica pedindo a a!Jf•t·tm·a desse credito o requereu ao Senado cp.te solicil.a~se du GOI'<'l'llO novos informes que lhe i'oram
prestados com a nwusagcm n. !H, do junho do corrente anno.
NcsLa sua men~ag<!m expí:'lc o Sr. Presiclonte da Jlopublica
que "altcndr.nrlo :\ prr!caria siLun<;ão dos nossos roprosontantos
diplomaf.icus c eon~uhtL'r~.~ nu <!HI.l'llllgcil'D, cujos vencimentos
uão .suLisfaziam us necessidades de mna roproscnLaçüo condigna,

SHSfl,\0 l~M ·[7 nr: AOOSTO Pr:.1!l22

em ~onsequenci~ da p1·o:;russiva desvalorização da libra esterlina, qui} era o parirão adoptado, al.lí cntr.o, para o calculo dos
Jlagamentos Pm "" l'l\ o Govrt'IHl decidiu mandar realizar esses
Jmgamenl.os a JHll'l.iJ' de 1 rir J'ril·m·eiJ•o de Hl20 soh a hase do
valor· do dollnJ'. islo ,·~. ealenlal-o~ cnnl.'orrne n camhio de Nova
York e não mais n de .Londres";
Que, enconiJ•ando-so o;; arldidn~ miliLat'f.'S :\s nossas embaixada,; o Jcgar;üe~ o as g'llat'nir,,ÕI!S dos navios de guerra nacionaes em aguas est,·angeiras. nas nwsmas condições dos alludi-·
elos funccionarins, rcsolvott ainda o Governo tornar n esses
extensiva a provídrncia tomada com relaç,ão áquelles;
. E que, de accürclo ·com essa decisão, foi calculada a differcnça de vencirnentos das guarn ir,~ücs do enconraçado Deo- ·
do1•o, cruzador Rio Gra.ndr: i/o Sul, transporte de guerra Belrnonte e rebocador LaU1·indo PUla, que dumnte 6 anno de 1920
rlesempenharam cnmm issão fôra rJn paiz, tornando-se por isso
necessario o Cl'Nlitn solieil.adn. Yisf.n não ter o orramento daqueiJe exercício consignado \'()l'ba sufficiente para attender a
semclh::mte angmcnto dr despcza, no pcriodo comprebendido
rntre 1 de fcvereil'o c 31 ele dezembro do referido anuo.
De accurdo com o expost.o na mensagem, é a Commissão
r! e parecer qn o·o Scnndo app1·ovc a proposição.
Sala das C:onnnissiies, 26 .de julho de 1022. - Alf'redo ElUs, 'Presidente. - Felippe Sclinddt, Relator. -José Enseb'io.
'"""' Ye,\'lntcio. de Ab!'eu. -

Moni:: Sod1·ú. -

Irincn Machado.

I'HOPOSIÇÃO D,\ CAMAHA DOS. llllP[J'I'~\DOS ); • '1()2, DE
S ll llEFllnT~ O PAm:Cim flüPilA

l 021,

A QUE

· O ConATcsso Nac-ional resolve:
A1'l. L" Fica o Porier Exccut.ivo autorizado n abrir, pelo
Ministe.!·in da l\f:\C'in!Jn, n crcr!iln dr. 240 ;ü50.3.3;JIJ. dtlst.inaclo
un p:J~·am•;nln da f!il'ferenr:a rle vr•1wimentns il qw! Icem dil'l.dLn as gTJlll'lli(:rie." do clivr!rsos navio;; ela At·madn <[Ue de~
rJ!npcnl:~u·am r:nmm issõrs !1ó estJ·anw!iro rm trl211. por· tel'em

Jo,Jflo pug·os M ~ .. us vrncnnentos, PlU ouro, ealculaclos pela
. basn da lib1·tr em ve;: rlc o ~et·em pelo valor do d•'llar.
Art. .2." Hevn:,:·am-se as dbpo:iir:iíes em COIÜJ'IH'io.
Camara do;; Dcp11tndo~. :l2 dü dezC'mbrn r.h~ Hl:?'!. _.'\i''10/fn Jlnd1·iguc·s df! Azcverh, Presidllnlc. - Jo.:;,J :lltfJ'/i.I'IO Be;;n•rtr lf,• Jh•/ll'irr.s, ·J" Ser:J•r.tario. -- Costrr Jle(lfl, 2" f;Úr:J•eJ.at'in.
A imprimir.
N.: :t43 -

.

.'_;

1~22

A prop0s'tção tia Camara f!n;; Depn Lados n. ~·~~ !ln Hl91
:mtrwiza a nhe!'i.m·u. pelo lllini;~trJ•io da lille!'l'a, riro f!l'l)dlto
i'"Jlr.'einl dr! :30:500 t'mn'cn.• para indomnizariío an r:oennr.J ,TosG
l?rrnamll·~ L••i te C:t~lrn, r.rn m i~são na P1·Ím~a. c•m 1fl:!O, das
rnt~sng·rn~ " nJtll'il' drspeza~ Jl,nt· P!Ie et'J'ocLnadns 1.'111 Hl20.
r1.•m n IJ't~nspol'lr! paJ•n n HI·a~Jl dn conHnandanl•• Hn.'<ll"l"' e
·~nJ•grnl.n.• FnJ•ihauJt. " .FI!l'Urle, da MisRüo .FJ•ane•)zr~.
'" ·
.Cnmln dn exposição de motiyos. elo 81·. Ministro rJu Guerr~. JLJnln. rt mr:n~ngem elo Sr. PrcsJclcnte da Jlopuhlicn. solicJt.nndo o crr)dli.o, que essa clesper.a, que rlevel'ia correr p01:

·'·'

......

:'·/
'· ·/

.

.,

conta ela verba :1.5' - Material - n. 2~ - •rransporte dtt.
tropas - do {)rçamr.nto do Ministe!'io da q:uerra pnm o ex!~r~
cic.ío claqucllc anno, 1920, nã·o pollde ~cr mdemntz?d·J na devida época visto achar-se esgotado, com os premso5 empe~
nhos. o saldo dn mrncíonada Sllb-consignaclio. .
.
Em vista dn exposto é a Commissão de Fman(ia~ elo pa~
recer que seja approvada a proposição.
Sala das Commiss1les, em .:!6 de agosto de :1922. -. .4.ljre;..
'rlo Ellil;. Presidente. ~ Moniz Sod1•é, Relator. -- ll't1U!n .Mar:luulo. :..... JoiJ.o Lura. - Vespucio de Abrau .. -- F'·~lippe
Schmidt .. -José Euse•bio.
I•ROPOSir.Ão DA CAM.I\Il.A DOS DEPUTADOS N. 242, DE
.
•
SE REFERE O PARECER SUPRA

1921, ... QUJI;

.,..

r

O Congresso N:tcional resolve:
.Art. 1.• Fica o Poder Executivo autorizado

a abrir, pelo
Ministerio da Guerra, o credito especial correspondente a
30.500 francos, afim de indemnizar o coronel José Fcrnnndes
Leite de Castro, cm missão na Franca, das passagens c outraR
clespezas por clle effectuadas em .1920, com o transporte para
o Brasil· do commnndantc Roswag e sargentos Faribault o
Ferade; da Missão Militar Franccza. ·
ArL 2.• Revogam-se as disposições em cont.rar·io.
.
Camara dos Deputados, 21 de dezembro de 1921. - Ar~
rwlpho Rod1•íaues de Azevedo, Presidente. - Jo::é Auau.•to
nezerra de .'Uedei1•o.~, :1• Secretario. - Pedro da ()o.ota Rrao;
2• Secretario.
A i1Jlprimir.
N. tU -

i922

A proposicão da Camara dos Deputados, n. 256, do Hl21,
autoriza p Pocler Euxecutivo a. abrir, pelo Ministerio da Fazr.nda, o credito especial de 7:529$891, para serem pagos os
vencimentos que são devidos a ,Tosé Caiteté da Silvà.
·
Esse credito é solicitado em mensagem oel•l Sr. Presidente da Republica e á Commissão de Finnncãs parece que a
propnsiciip deve ser approvada.
S:~la das Commissões, em 9 de agosto de 1922. - Alfredu
F.llis, Presid~nte. - Jolio Lyra, Relator. -José. EusdJ·io. Felippe Schm.irlt. --' Vespucio d.~ .4.bren. -.Moniz Sodré. Jr'ineu .lfrzcltado.

.

·

PMPOSIÇÃO DA CAMAR.A DOS DEPUTADOS N, 256, DE
SE REPERE. O PARECER SUPRA

:1921, A Q!Jil

O Congresso Nacional resolve:
. .
, ,Art., :! •• E' o Poder. Executivo autorizado a abrir. pelo
MmJsteriO da Fazenda, o credito especial de 7:529$891, par·a
occorre.r ao pagamento dos vencimentos relativos ao periotlo ,
d!3 13 ~e outubro de 19:17 a 25 de novembro de :IOIR .e qu1~
sao dev1dos ao mestre da lancha Luiz Rodolpho da AlfiiHde"'!\
de Manúos, Amazpnas, J.osé Ca.Heló da. Silva.. '
o

\
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17

DI] .AGOSTO DE

551.

1922

Arl .. 2. • Revogam-se as diSilOsições em contrario.
Camal'U dos Deputados, 23 de dezemlH'O de 1921. -·Arnolfo l!odriaues ele Aze·oetlo, Presidente. -José A'uousto Bezerro ele. Madr.i1·os, 1• Secretario. -- Ped1•o ria Costa Reuo, 2•
Secretario.
"
A ipJprirnir.
N. rir45 -

1922

A proposü;ão da Gamara elo~· Deputados, n. 263, de 1921,
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito até ú quantia de 5:100$, rpara pagamento da
rlifferonça de meio soldo a que tem direito D. Rita Mesquil.a
Pillar, viuva do m~jm· Fnh1·ieio Baptista de Oliveira Pillar.
A outra Casa do Congresso votou o proJecto em virtude
d() pcLição documenlada rla referida viuva c a Cornrnissão de
Financas do Senado nada Iem a oppor.
.. Sala rias Commissües, O do agosto· de 1U,22. - Al{1·udo
Ellis, l'Jesidnnte. - .forio 1:11ra. Relator. -José JiJ'Usebio.b•ine·u Maclurtlo. - Yespuciu de Abt•utt. - Mqniz Sodré.
l'ROPOSJÇÍ(O DA CAMARA DOS DEPUTADOA N. 263, DR
'
SR Jtgi"ERE O PAR'ECEI\ SUPHA

1921,

•.

A QUE •

O Congl'csso Nacional resolve:
· Art. f.• Fica o Poder :Rxmmtivo autorizado a abrir, pelo
Ministerio da J!'azenda, o credito até a quantia de 5:100$, para
pagamento da dií'fcrença de meio soldo e montepio a que tem
rlircif.o D. ni ta Me;;qu ii. a Pillar, viuva do major Fabricio Ba~
ptis1a de OliveiJ•a Pillar, desde iL rlala ela sua morte, em comhatt•, nn Cnpfto d(• Lar·ttn,iuit·as, no município de S. Fran0i~co
do·A'Hi~. nn Bsl.ado rJo 11io GPanrlc do Sul.
·
Arl., 2." Revngam-se ·as disposícõcs em contrario.
Camo.ra rlofl Deputados. 22 de deozmbro de 1921. - Ar~
nol{o Rod1·iq1ws de Azevedo, Presidente. - Pedro da Co.~ ta
Rcu o, 2• Secretario, servindo de 1'. - Hugo Carneiro, supplcnte, servindo de 2• Secretario.
N. 146- 1922

A' Commissãodc Fin:mcns foi preRente, para interpôr seu
pn.rccce, {t l"'oposição dn Gamara rlos Deputados n. 13, de
1!!22, aul.r)t·i~anclo o Jlndcr Executivo a ceder, mediante arrenrlmnenLo. :'t :\H~ociacão t'lanLraJ· Brasileira llc Cirurgiões DenfistaR, eom stldo nosl.n. CnpH,nl, o lote ele t.cProno Ji. 80, do quarteirão n. :l, na esplanada do ant.igo mol'J'o do Senado, para
cdificnr.ão da srlrlo rln. ~ Assistencin Dentaria Infantil~. por
c!ln crêac!a, para tratamento ·gratuito c!ns crennças pobres.
O pro,irclo .iusfificnrlo na nut.m C~sn do Congrcs~o pelo
St·. GM!.n rtrr;;o csLi\ assignnrlo- no r lj n Dr~Jmtndos .
.\ Cnmmis~fio rle Ji'innnr.n' daquello rnmo legislativo Lc~do
nm ronsir!r:t•nt.:fío que « rlc tod~s as olwns ele nssiR!.encia n mfligenl.e:;, a~ qur, mais ::;n justificam sfío as que se obrigam a
f.mtnr t!'n.s criança~ o dos int·.urnveis, pll~·sica c mcnt.almcnte
Jncapu~ns 1 Jll.li~ ~~~u~ dua~ eni.Q"rH·ia~ elo pobt'CH uiA.o Stl ·pod&m

•.
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J'llfll'OY:IJ' por qu<JiqneJ• Íll1JH'CI'idoncin. », ·assigmm, unnnime•
monto, o vnrcem· :wccilandn n pro,iecln. e rlo qn<JI l'oi Jlelator
o illusLJ'l' ::lt.·. Cario:; i'rnu./'iel.

•

•

Esl.a Conunissão r:onsiclerando que aquclln. asosicn.(;ão, 'puhlica desde l!lJ:i, uma re\·isla scientifica ;\ custa dos seus
enl'ro:; soch1e" «O .Bolcl.i JTI Or!onl.ologico », cuja. collecr,ão compiela ol'ferccen ;í .Bibl iol.lwca rio Scnnllo e tem J!CL'>Hlmtlidade
.iul'ir.lica, sendo os seus oslatutos regiskados no Jleg·isl.ro de
Titulos o Documentos, sol.J o n. :1 •Oôtí;
Considerando mtds que clcvido á sun iniciativa cm relação
ti .tudo a que se rcl'erc <í odontologia l:iL'nsilcira, foi considerada
de utilidndc pulllicu. pelo proJecto n. H, de 1920, ,iusLiricado
brilhantemente pelo ~eu illuslre au!.or o ::;,•. Senador :musebio
(!O Andrade, J.>ro,iecto este approvado pela Uaínnl'a dos Depul.ados (proposição n. 144, ele 192'1) rí dr. parecer que se,ht
npproYnda a proposír;ão.
·
S:tla das Rf\ssües, cm 1<\ flr~ agosto de '1 022. - Altred~
E/.l·is, Presidente. - b•ineu Machado, Relator. - .Toão Ly1•a,,
- Jlon.i; Sod1·é. .T 0.11! Eu.1e Ido.

Vespttdo de .1/mm . .....,. Pelippe

PROPOSIÇ»O DA GAMARA DOS DEPUTADOB N. 13, DE
REFERE O .PARECER SUPRA

1li22,

.'~ckm.idt •.

A QUE SE

O Congresso Nncionnl resolve:
Art. L" Fica o Poder Executivo autorizado n. cerJer, mediante nrrendnmcnto. t\ Associação ·Cenl.rnl Brasileira de Ci-

J•m•giõcs DcnUsl.as, com séde na cidade elo Hio de Janeiro, o
lote r! e terreno n. 80, cln qu:u·tcirão n. 3. nn. esplanada do an1. igo mm·ro do Sennclo, pnrtl a eclificnr;ão da séde da Assistcncia
Dentaria Infantil, por f'lln m·enda, pat•n traf.nmenl.o gratuito
dns cl'iançng pobres.
.
.Pumgril.pho mi.ico. O prazo, fll'C~o (' demais condir,ües ·do
tU'I'en<lnmrmto snl'fín e~lípulndos no acto rla r·espectiva escri~
pl.nrn.·
At·t. 2." Rcvognm-~c a~ disposir;ões ern contrario:
Gnmai·a dos Depul.nrlos, :30 de dezembro de 192'1. - . Arnolfo llodriau.es de A:e1!edo, ))residrnt.e. -José .4.ugusto BezcJ•ra de Medeil·o.1·, 1" Secretario. - Hugo Carneiro, supplente
snrvinclo do 2• Sr.crr.1.m·io. - A imprimir.
N. 147- 1922

A proposi(:ão da Crimara dos Deputnrlos n. H, de '1922,
quo concede ;\ Yim·a c filhos rlo engenheiro Edgard Gorrlinho,
l'n!lccirlo cm scJ~vic;.o do seu cargo na Inspectoria· de Portos,

Rio,; () Cnnnos. uma 11ensão do 500$ h1ensaês, cstú. nmn.pm•ada
prln~ seguinl.r'~ pareee1·e~ da~ Cnmmissür.s de Constituicão e
.lnsLír;a o rle Pinanens dnquelln r.a~a rln CongTr.~RO.,..
•
P.IHECJm Do\ COllfl\IJSS:iO DE C:llNRTI'NJIÇ:\0 Ir. ,TVS'rl(.:;\

Jll'la Jnspeclnl'in Fedural do. Portos, llio~ 0 Cannes, foi o
D1• ..Erlg:ll'fl nordilho, c!Jcfe rle scceão ndrlido 1i esse Dopnrtnmenlo, onrle, 11lll commissiío, exercia. o cal'f!;O elo engenheiro~

·
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chel'e lln. Cornmi~,;iio de ]~sLurlo,; o Obras Novas do Pol'f.o do
Rio de .Jarwiro, •Jncut·rrig·urln de dirigiL· os trahullro;; rio eira.:
g·agern r.ln canal tia Piorladr, "\chaYn-se a llordo de urn t•eboeaclnr· ela Jn:<pecloria, quandn •~ste almlr•oon com run navio mercante. Em. eon;;equenr.ia do n,lbaroauHmto cahiram nag·ua diversos lripulaulc~ e t!llC::tJ"t•egados do :;erviçn. Desses, dous
mnt·l.·er·nrn, '·' nraehinislu do rollocadot• fJ n Pngenh.eiro Gorrl iliJO.
·
Pro/pgidn ptda loi tlu nccid,.nte~ nu tra!Jn/ho, a fnmilia do'
r11achinisla ou D/lel'ill'in l'allt!cidn, r•ecelim.l a indtJtnlliY.açiio leg·a!
, que lhe C'J'il dfJvidu, a proLceoãn a qual não se acha a familia
do engenheiro Yici,imado, pelo rlesn:<lrc, em ~er·vi.;o do GoYtlt·no. ::;em r·eout·~o,; para manter· n. propria suiJsisLencia,
dc~!'alcnrla que !'ni ern seu· pnl.r·imoniu, pPin de~apparecimcnto
~uil!lo de :<eu c lwre· e protector·, n. J'nmilin dn r•ngon hr iro F:rigard
Gordilho, fieou desmnparnda..
·
.
Di v r. r·,.;n,.; Depu l.i1 dos a !H'esciJlm·arn um JH'O.iecto concedendo
!'r viuva e filhas do Dr. J~dagrd Gordilho uma pensão mensal
rio quinhentos rnil réi~ e()Jno rcparaoão do damno causado.,
A Commi:<~1ín de Finançns opinou pela. andiencia desta
pensão. ·
·
Penso que si a l'amilia dn engenheiro J~dgm·r! Gordílho' .
•lispul.ar perant.r o ;rndiciario a indemnização resultante. do
dpsJ'alquc soHrido em ,.;ou patrimonio pelo rl'e~appatecimento
dn seu chel'r!, quando dirigia tlill ;;er\'i!:C' rio noverno, t,erá .
.insto ganho ele causa.
·
·
Essa inclerimizar:ão não poderü rJeixiíl' de ;;er vultuosa,
nU.endcnclo n que o engenheiro d•~><a[l]lilt'ecido era um homem
·moeo. cheio oiP. viria, corn muita en!lacidade dP lrahnllw e que
JlPI'Cehia g·t·nncle:< vencimento~.
•
A conces~ão ria. pcnsãn I.J'ilL'iÍ a vantagflm rle su;;Lnr qualIJI!Cl' JWoceclimenlo .iudicinrio, i:<en/nnrlo o Governo ele pagar
importancia muito supel'ior.
·
Nem se allcgue quo o montepio j;í J'opresenla uma inrlonmiztH}iiO. Es;;e representa um rlil'ciLo dn. familia. pelas conl.ribuições fcitus em virln. pelo fnllecido. ,\o montepio a. familia teria direi/o mesmo. que n. morte niio t.ive~tie sido em
consequencin de um rlcsas/.r•e lnuwntavcl.
Não sr. ll'al a. nu lrypothcsc, de umn prn;;ão graciosa. Elia:
J'opr·e;;entn urna .iu~la e parca indonmiznt;iio, rnziio porque a
Cnmrnissiio nnda /em a O!lpôr ao pro,icct.o quü a consip;nn.. ,
Sala ela~ Cnmmis~t'iPs, 22 de ;u!temhro de Hl2J. - Cunha
Jlac/r.ado, Pr·csidenlc, jwla conclusão. - A1'istidcs nocha. Rela 1m•. -· l'c1•issimo de Meflo. - kndrade Be:e?'?·a.. - krlindd
Lr!oni, pela ('nnclusiin. - Pf•uden.te de Jloraes, pelu. eonclusão,,
-- Thom•t: nfldJ•i(!IICS, vencido.
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Accoil.anrlo ~~~ Justas ponrlerações enm que n nnnnni~são
rln r-;onstHuiçfio e .Tu~/.ie.n funrlnmenlon n ;;ru rloulo pm·ecor e
cnnsider•nnrln qtw o J)I'Ojrnlo vem l1rncficar n fnmilin. de um
ciduclüo que Yf'lll lwhomrr·ilo dú Pnil'in rlc~rlo ns pr·irnorrlios de
:-ma l.lxisíencin. pnis, alistnrHln-~" nnr H!93, qnnnrlo ainda e~tu
rlitn/.c de engenharia, nas l'ilniJ'us do Exereilo, Jlill'n n rlefl'sn elo
Govrrno durante tL l'CYoltn clnquelle anno, em qnn salicnlon-se
nns lutns então. lmvndn~ de modo a merecer o cornmnndo do
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forte de Gragoatú, em cu .i o posto tomou parte no grande com~ ·
bate de !l de fevereiro, ficando ferido e de que foi um dos
pouco~ sí•hreYiventes, tendo sido nesta occasiiio, elogiado por
acto 'de bravura e galardoado com o poslo de ma,jor 11onnrario
do Exercito, o qnn, portanto, t'lrms motivo.~ ponderosos que são
- o sacrifioio dn vida cm serviço publico e 'a benemorencia.
oriundn de. aclog de bravura pela defesa da Patria, justificam
e lmponem a assisl.encia quo a Nação compete proporCionar
aos que lhe serviram com o sacrifício da proprin. vida.
.
Em face do exposto. pe.nsa a Commi~siio de Fina.nças que
o proJecto em questão devo ser submeLtido a estudo e npprovado pela Camura.
.
·
.
Sala da Commissão de Finanças, 18 de dezembro de :1 D2:1 •
- Estacio Coimbra, Presidente. -Pacheco Mendes, Uclator.
- Osca1• Soares. - Octa'Vio Roclw. - Bento Miranda. Bueno Brandão. - Oe/avio llfanoabeira. -Celso Bayma.
· De accôrdo com os fundamentos dos pareceres acim::J.
transcriptos, pensa a ·Commissão de Finanças do Senado que
n proposição deve ser appro'Vada.
·
Sala da Com missão, em 16 de 11.gost.o de 1!122. -·Alfredo
Ellis, Presldento. - Irínen Machado, Relator. - Moni::: Sodré.
- Ye.,pu.cio de Abreu. - Jo,qé E11..çel>io. - Felippe Schmidt.
PROPOSI(:ÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 14, DE
SE REFERE O PARECER SUPRA

HJ22,

A QUE

O Congt·e~go Nac.ionnl qecreta:
Art. L" E' concedida ú vi uva e filhos do· f)ngenllclro
Erlgnrrl Gorclilho. fttlleoirlo em serviço do sou c;wgo n1t Inspecl.oria de Portos. Ilios e Canaes, umn pensão de 500$ mens.rws •.
Arl.. 2." Revogam-se as disposições em. oonLrario.
Camnra dos Deputado~. 31 de dezembro de 1921. - Arnolfn JlorlriOU!!,q de A:::everto, Presidente. - José Attousto. Be:::e1'7'rt. tle Mene:e.Y, 1•. Secretario. - Costa Rcoo, 2• Secrc~
tario.
1\ i rnprimir.

N. 148- 1!122
Foi su!Jmcl.t.lrla no cxa me ct'a Com missão do Finanoas a
propnsi•)ão da Cnmara rlos Deputado,, rlo corrente anno, quo
fixa o :;uhsldio do Prc~i<lnnto c do Vico-Prosident.e rln: llcpublica no quacll'iennin de 1922 a 1020.
.
'
O subsidio do Presidente pela proposi~.iio, conl.iilllln'i'L a
ser ele 120:000$ c o do Vicn-Presidento serú clovnclo a !,8 :000$,
por anno, um e outro pngaveis cm presta~'õcs mensacs, como
ntó agorn. se procede. ·
Em uma das ultimas ses~ões dosta Commissiio, por proposta do Senador João Lyrn, ficou deliberado aorcsontar-se á
propoHil;ão uma emenda elevando o subsidio do Vicc-Presidenf.e n C.O :000$, uma ve~ que tonto ~orüo elevado~ os vencimentos dos 1\Iinist.ros do Supremo Trihunal l<'edern.l, eonforme
,ilí. foi nssen1.arlo em rrprlidas retmiõcH dcsl~t mcRma Com~
missíio I) consta rlf\ proposição n, IJ7, du Cumat•a.,

I

•

•
I

~ESSÃO ~

i7

DE ÃG08~ DE

i922

·
Em visLa do exposLo, a proposiÇão de que se trata deve
ser np!Jrovacla com a seguinte
EMENDA

Ao nrt. 1": onde

~e

cliz 48:000$, diga-se 60:000$, fictmdo
.
.
·
Saln. das Comrnissõe~. '12 de agosto de Hl22. - Al{'redo
Ellis, PmsidonLe. - .Tn.vr! Eu.scb-io, Relator. -.. Joao Lyra. Moniz Sodrú. - Vesp1tdn de Abr•ett. - Sarnpa·io Oo!'l'~n. Felippe Schmidt.
,
iJ mais como está.

PROPOSI().=i:O DA CAMARA DOS DEPUTADOS N, 37, DE:
RI~FERE: O PARECER SUPR:\

1022,

A QUE SE

O Congresso Nacional decreta:
Art.. L" .Durante o periodo presidencial de 15 de novembro do 1922 a 15 do novembro de 1926, o Prosidento dn
Republica vencerá unnualmente o subsidio de 120:000$ o o
Vice-Prosidento o de .}8 :000$, um e outro pagaveis em prestaoões mensaes. •
·
. Art. 2." No caso de impedimento, por motivo de Iicenoa,
o Presidente dn Itcpuhlicn vencerá metade do. subsidio.
. Arl.. 3." Nos termos do art. 41 dn Constituicão, o VicePrcsidente, ou qua lqunr dos seus substitutos em exercício ·
pleno do car·g·o de hesidcrtLo da Republica, perceberú o mesmo
subsidio fixado no art. 1".
.
Art. 4.• Revogam'-so as disposições em contrario.
Camara dos Deputados, 10 de julho de 1922. - Arno!fri
Rorlrianes de A:e?Jedo, Presidente. - José Auausto Beze1"ra
de Medei1•fJs, 1" Roere Ln rio. - Costa Rego, 2• Secretario. - A
imprimir.
N. 1119 -

:;

1922

A proposioúo n. 35, rlfl 1922, manda entregar n import.ancia do 50:000$ (cincocnta contos do róis), aos aviadores
portuguows, nlmirnnt.e Gago Coutinho e commandante Sacadura Cabral, que, em notavel viagem, fizeram a trnvr.s~in rln
At.lant.ioo, vindoR r:Ie Usbôa ao Rio de Janeiro.
OR rrsult.ados do fflito realizado pelos dous illustrcs of.
ficiaes da marinha porf.ugneza serão de alto. relevancia para
o futuro r:IPsenvolvimenf.o rla navegacão aérea, sobretudo pelo
caractr.r scicnt.ifico do Rmprehendimento.
Assim, a Cnmmissün dA Finanças nada t.em a oppllr á approvur,ão, pelo Senado, fia proposicão vaLada pela outra Casa
do Congresso Nacional.
S;tln dns sessões, 9 do agosto de 1922. - A!(J'tH!u' RUis,
Presirlenl.o. - SamqJ!rin 0M'1'1Ja, Rolntor. - Moniz Sod1·á.
Ve3p'tlcio de A./n•cu. - Jrineu Macltcido. - Josá E·usclrio, -
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l'ilfli'ORI(::ill 1.1,1 1:,\MAII.I Jlflf; PEI'lJ'L'.IIlilk ~.

LII•WI•:Illl o

1':\ltEC~II

:JG, DF. 1922, .\ QUE Slli

Hl.'l'll,\

) l~ll"i:'l'f'""" i\':wio11al t•f';;rdvr.:

:\ri. J.o O flnWI'llll l;'Nif•i'ni, pn1' inlrl'mrdio rln Mini·SLerici
rla l<a.zeuda, rnf,J•cgar:'t ao~ aviarJoJ•r:s pot·t.nguozes Sacadura
r:alll'al t' fiag·r, (:nulin!lll a impru:lancia de 50:000$ eomo pre~

ao

111in pr•Ia hl'illianl.n l.l'a\'l';;~ia do A1lanlil'o, r!e PorLugal
H1·u;;il.
Al'l.. .2." n ~ov••r·Hn J'aJ·:í a;; npei·ac.fir•;; de et·edilo que fol'f!llJ fll'ne1sa,;.
l:amaJ·n· dr"' D••puludo,;, li de jull!it rlt> ·1!122. A'rnolfd
Jlodrirtw•s ,,,. A;t~l'l:r/u, l'residenle. - .tos•! ;\.U(Juslo Be:e?'?'a
de Medciros, /" Sem·etario. - Co.~ la Reoo. 2• Secretario .
.\ ímrrimir.
i\'. !50 -

1922

:\ /ll'IIPO.~ic<iu da Gama1.'il do;; Dt•pnlado;;, n. 28, ele 1922,
aulrll'iZU n "'"'':1· Bx1.•culivn a allf'il', pr:lo Minislorio da Fa:znnda. o ~~~·r~difr, ,),;prwial dr '18 :ü1::!$707, rara pagamenLo do
rtl!l.\ I' !li YiJ•f 111/1• de .-wnlc·n•:a judieiu,J•iu, se acha a União a:

dnw•J' nn eapil~u dn lllfll' ••.g'IHI!'l'a pharmncoul.ico Carlos HaIIJO,;, •: a Gnmlni;;,;ã" dn Finan(;a~ nada !.em a.nppor.

· :-iala da;; Ctmurlissüi'H, I.'JH n dr ag·oslo de 1922. -Al(1.~Cd0.
El/is, PN.fliu·Jr.nl••. - João Ltrra, Hela/Ol'. - .Tos•i Euscb'io • .....,
Feli)Jpr: S1•hu1 i di.
\'e,ypur:io de :1/n·eu. - ,llou·/: Sod1•t!. -

lrinr·u .l/11chru/o.

PllOPOSII:';\0 DA CAMMlA 1108 llEPU'J'AllOS J';, IJIJ, DE
~J·: IU.:FI.:JII~ li PAHEf:EH. RUPilA

O

1922,

A QU!il

:\'a e i11nal resolw:
:\1'1.. 1." .Fit•n n Presirlcnt.r da Republica auloPizaào a
alll'ir, ]wlo Jiinislt>J·iu du .Fazenda. mn crcrJilo rspecial d·e
I H: J(i:l$707 pa1·a ·sal isi'aZI'l' nn ll<tgmn•:nto do que, r:m virtude ·
rir• ;wnl·rnr;u .illflirim•ia, :ii.' acila n União Federal a flr~yer ao
<'apif:in dt• ma1· P :;ur.1Ta plntl'lnacP.ulico Car·Jo~ Ramos .
. :\1·1 ~." .H•)vnp:am-~r. a~ rlispo~i~.õr.~ rHn conlr;rl'io ..
CnnHll'a du;; Depnlados. Hl ti C' ,iulho de 1922. - Atnolfo
Rodrigues de :l:evndo, Presidente. - .losâ .4.1t(rusto Bn:el''l'a
rle .1/r:dm'rus, Ju See1·rlario, - · Gnsta Reao, 2" Sccref.ario Í:llllf:'l'i'"""

.\ imJwimiJ·.

·

:'\. Jfíl -

Hl22

A Cnmrni,;,;,io r!P .Finanr:a~ nxaminou ;í pro]loRiC·ÜO ria Ca~

n.
iln cm'l'•.•ni•Y anno, que nuforiza o Presiclenl.c rJa
Tl"tmlilir·n. a n/lt•il' n et'Niiln r;;pecial riD 52 :~92$9R2, para
llllll'rt.

ocel)l'l'('l'

.:w

pagamento devido a .foão

Bapli.~fa

pm· ,;c•I'Yit•ns "" al.lüJ'/iti'll e alat'gnmPnlo

~·~~m 1111 T1 1 I'J'.iLnpJu

r!P.

.rir.

P~lrndn;;

OJiyoira,
do J'orla-

do ~\et•e.
·
·
Aproposicão veio para o Senado acompanhada de imJll'r~sos, eom pu l'•.>rl•t'"·' da Commissüo ele Jiiuanr..as da Ca-

I

-
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mara. '-' d1• uu1a infurmal;líu du :'v[ini~Lro t1n. .lusLiea e Negocios lutel'itll'e~. O pat·ee,:·t· ria Commissiiu da Gamara, relatado
pelo lllu~lre ::ir. Cincinal.'' Ht•aga e lntaninwmente assignado,
é lmstaule minucio:lu e ~~xpüc com clat·cza o rlireHo do Sr.
:João BapUsla dt• 'O!ivt!it•a u'u pag·anwnl.o de que trata a proposieão.
l~lll vista du uxvo~lu. a ConnnisMiu nada tem n QPptk
sobre u as~umpl.u, parceendo-lhe que o Senado p1~de dar seu
assenl.imenl o it. propo:5it;ãu.
Sala das eomnlissõe~. Ji do ugo,;l.o de 1!!22. - Alf"i·edo
Blli.v. Pt'f!sidenlf'. - .frm: Eu:;ubio, Relal.or. - Sampaio Corrêa. - \'es)lltcio de :liJI't.'lf. -- h•ineu. Jfw;hndo. - .foú.o Lura
-

Fdippr: Schmidl.

l'I\Ol'U::ll().\0 liA t:.niAH.\ uo;; JIJ•:PU'l'ADUS, ;>, 45, ug
SE III~l"EI\1<: O PAimCEil SUPIIA

•

O

Gongt·,:·~:iO ~acioual

1\122_,

A QlJE

resolve:

At·l.. 1." Fiea n l'rc~ii],]Jii.tJ da ltcpuliliea autorizado a
alJt'ÍI.', fJUI' inl.l'l'lll'~dio do Minislerio da .Tusl i~'a I) Negocias Inleriores, o ereclito especial de 1i2 :492$982 para occorrcr ao
pag·amunlu rlt•\'ido a .Toão Baplist.a .ele: Oliveira, vor servic;os
de abertura e alargamento de estradas de rodagem coniractarJos com a 11XI inel.a Commis~ão de ObJ·as Federaes rio Territorio do AcJ't', rclc·vat!a a prcscrip(:ão em que porventura
haja incorrido.
·
ArL. 2.' Revog·am-se as. disposiçüe.s em
Carnam rJ(Is u,_.pul.ados, 19 de julho de
Rodrigues de Azrf'l!edo, Presidente. -· José
de Medeiros, 1" ~ecrclat·io. - Costa lle(Jo,
~<\.

imprimir.

contrario.
1922. - Ar•nol{o
Auausto Be:;er·r·a
2' Secretario.

N. 152- 1922
A prtJJ)I)Si~ãn ria Camara elos Deputadt)8 n. 52, de 1922,
autoriza o Poder J~xecu Iivo a abrir, pelo i\Iinist.crio da Fazenda, o ercdil.o o~}lccial de 39:754$770, para -pngamento do
<{UO é devido a .Franei,;co .Toronymo rle ,\lbuquerque ilfaranhão,
cm virlw:le· .Lie sentt!n~a ,iudieiaria.
A .Comrni,;siío clt' Finan,;n,; r:· de parecer que oe.ia appro;vada a proposil;ão de que se f,rata.

Sala das CtJJiHJJ issões. em fJ do agosto Li e HJ22. - .4.l(r·edo
Ell·is, Presidente. - João Lura, Re.Jator - José Eusebio.
- Pelipp1: Sch:rnldt, - Fr!S)mcio de Al11'en. - Moniz Sodré,
-

lrillf'lf, .lfa('harlo.

'
PnOPüSIOÃO IJA t:.L\1'.\IIA DOS JJgPU'l'ADOS, N. ltG, DE
81•: IIIWE~n: O P.lfmCgJI Sl./PIL·\

1922,

A QU!l

O ·con~·r·esso Nacional resolve:
:\ r·Ugn un ico. E' o .Pnc!e t' Exee.u Ii vo autorizado a abrir,
]JU!tl )lini~lel'in da :Fazcndn, o ereclilo t'spceial do 39 :751!$770.
pura attendor ao pagamento do que é devido a ]'ranci~o Je-

'.<'
·~

..

;'\)

'
/

'I

'

•
Í\NNAES DO

'sE.NADÕ -

J

ronymo elo Albuquerque Maranhão, em vir-tude do sentençà
judiciaria; revogadas as <Clisposi(}Õcs em contrario,
Gamam dos Doputados, 19 do julho do 1922. - 'A.rnolf~
Rod1ioues de Azevedo, Presidente. - José Augusto Bezerra
de .ll'ccleiros, 1'' Secretario. -Gostá Re{fo, 2° Secretario. -A!
imprimir.·
N. 153- 1922

A'. pJ•oposioüo da Gamara dos Deputados n .. 47, do cor~
ruitle anno, que e~Labelece nova Lubella tle venc1mentos para
os mombro,; da magistral ura c do ministerio publico·, foi
avl·oscnlmlu em 2" discussão. -uma emenda, mandando respeitar o credito em cujo goso .iá. se encontram os actuaes audi~
LOI'e$ da G' circumscripcão judiciaria (Capital Federal) e dQ
Rio Grande do Sul.
·
Alleg-a-sc, na justificação dessa ilrnenda, que sempre tem!
sido respeitado esse direilo dos auditores mencionados . .Al!sim
aconteceu aincla uHimamentc por disposioão expressa do · •
Codigu d~ Organizar;.ão Judiciaria B Processo Militar, cujo ar~
ligo 1• das disposições transitarias é concebido nestes termos:!
;<Aos actuaes ministros, aud.itores, auxiliares de audito~
res ·e mais serveutual'ios da Jus~ica Militar são garantidos
todos· os direitos, vantagens, graduações milita~es e regalia~
asseguradas pelas leis tmteriorea. ".
· ·
A Comrnissão de Finanças examinou o assumpto, e, de~
da IIOlllt"'tiCão dos auditores de que se Lrata, parece-lhe desnecossaria a emenda. Com effeito, parece-lhe f'óra de. duvida
u:n I. c- da distJOsic,ão lranscrip-ta e de outras vigentes ao· tempo
qno os tlircitos ·em cujo goso ·Se acham esses auditores não
forant visados nem po·ctom sor restringidos pela nova tabella
do vencimentos.
Em vis! a do ex;posto, a emenda devo ser rejeitada.
Bala das Commissões, 9 de· agosto de :1922. - Alfredo
ElliN, Prosidenl.e. - Jo~tl Eu~ebio, Relator. -Francisco Sá.
- ,lotio Lyra. - Vespucio de Alire·u, vencido. -· Moniz So~
dré, venuldo. - . Sampa·io Oon·tJa. - ll•ineu Machado_, nos
l.etunos do protesto constante da acta de hoje da sessão desta
Commissão..
·
·
·
1

EMENDA PROPOSICÁO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, N,
A QUE SE RBFERE O PARECER SUPRA

47,

DE 1922,

Accrescente-se onde convier :
.
Respeitado o dirJjto á equipn.raoíio de vencimentos aos
juizes !.los Feitos da Fazenda Municipal desta Capital oem
cujo goso já se encontram os aoLuaes auditol'es da 6' circumsct•ip~ão jmliciaria (Capital l~erleral) e do Rio Grande do Sul
assegurado pelas leis ns. 257; de 12 de marco de 1890, 2 .290,
ele 13 de 'IJ.eiembro de 1910; 2.586, de 31 de julho de :1912;
821, de 27 de dezembro de :1.901, e 3 .674, de 7 de janeiro de.
l!!Hl, e pelo artigo das clisposicões transitarias do Codigo do
ürga:niza~.ão e Processo 1\W.itar, ~udo já reconhecido e· garan~
tido pelo Cong·r·estio em _val'Ias leJs e_ decretos.
Sulu rlus ªo~sões, em
do agosto de :192~ •. ~!rineu M~
c. had.o,
•
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Jusl·i(icaçüo

As funcções do auditor de guerra foram sempre exercidas
por .iuizes de direito. No antigo regímen eram taes funccões
oxoreirlas por ••iuizcs rlo direito das capitaes das an~igas Províncias. Proclamada ·a Const.ituicão que estabeleceu a dualidadu ela magist.ratUi'll, o Govemo bai::cou o decreto n. 257 de
12 de marco de 1890, creando os auditores privativos e ·dispondo no art. 2•: O auditor da comarca federal será um jui~
de direito de 3' entrancia e. terá a graduação de major. Os
das eapil.u:os Llos rnuncionados E~>Ludocl um juiz de direito do
qualquer enLruncia, com a graduação de capitão.
DaJJi us disposições ·das leis 11s. 2. 290, de :13 de dezembro
do 1V1U; 2ú, de 30 do dezembro de 1891; decreto numero
2. 586, de :H de ,íulhu de Hl12, e do decreto n. 82i de
27 do tlezembro de 1901, que equiparam ·OS vencimentos do
audii.Ot· geral da .Marinha e dos auditores de guerra da Ca: pita! Federal, 4' e 6° districtos, aos dos juizes dos Feitos da
Fazenda. O Supremo Tribunal Militar, tribunal de 2• entrancia na Jusli~•a Militar, está equiparado á Corte de Appellacão;
tribunal de 2' instancia na justiça local, logo muito logicamente o.;; audiLores, juizes da 1' inst.ancia na Justiça Militar,
devem continuar equiparados ao5 juizes de i • instancia na
justi~'a local. O direHo a essa equiparação, em cujo goso esl.ão os acl.uacs auditores, .iá foi reconhe-cido e proclamado pelo
PodtJi.' JucliciaL'io em val'ios accórdãos, ·pelo Poder Legislativo
o pulo Executivo. Quando os vencimentos dos juizes de direito foram clovudos d~: i3 para i5 e depois de 15 pai':', 21
contos, os auditores gosaram desses augmcntos em ,virtude da
equiparação. Por essa occasião, foram ouvidos varies jurisconsult.o~. cnl.rc os qliaes o conselheiro Ruy Barbosa, os Drs.,
Alfredo Bernardes, Candido de Oliveira e Alfredo Pinto, e
todos opinaram quo essa equiparacão constituía um direito
já incorpol'ado ao pal.rimonio dos auditóres, como se póde
verificar dos pareceres que instruíram a petição apresentada
(L Camum dos Do!Jul.ados pelos auditores Garcia Pires e Piral.inino do Almcicla. O proprio Poder Executivo fixando em :18
diroifo a essa cquipamcão, ern cujo goso ainda estão os
aotuues uudil.ores, e assim, no art. 1° das disposições transitarias do Coclig·o do Organizaciío Judiciaria e Processo Militar,
cstabelooeu: "Aos actuaes minis~ros, auditores, auxiliares de
audil.ores ·e mais serventuarios da Justiça Militar, são garantidos lodos· os direitos, vantagens, graduações militares e ;regalias asse!,"ttradas pelas leis anteriores". Contra essa equiparação temos apenas ouvido a allega~
ção de que os juizes do direito toem mais trabalho do que os
audi toros.
.
Aiuda quo vel'liuueirn fosse essa allegaciío, não justifica~
1'ia a Llesequiparação tios vencimentos,
.
Os veucimcnlos não dependem do. quanti>dade do trabalho,
mas da sua natureza, da categoria do emprego, dos onus da
'I•ospunsauiliclitdcs que aearr·ela. Não !la nogar que os auditores e juizos rlo cliroilo, são o scmpr·o foram i'unccionarios
da me.sma catogoria, que as suas funccões são da mesma na·t.urezu, impücm os mesmos onus, as mesmas responsabi!ida·.de$, exigem os mesmos sao~ificios, com a differenoa apenas
·!lo quo em· cuso d~:~ operuçüo de gue;rra o audito_~ mar.oh~ p~~

I

.:

·,

.,

u:> euJJrpu;; de oper·:u;ür•;;, o t[ue nfw · aeonteerl eom o JUIZ de
tli]'(Jiill, 1•, por eJJil/'\l'S'UintP, não lm :;inút' para que se ostabelc~a

es,;a deseqnipal'açãn rm Jll'C,iuizu do auditor.
(Jnanrlu, por·t!m o:> Yf!!lcimenl.os devessem tlepender da
quanl.if.larJ.t• de lt•uhallw, ainda a~sirn, uúo se ,justifica. a
ric:;equiparar;;io.
•
,\ Jllllr.lht du pr·uce,;su;; que enl..r·am anuu.almenlG· na Audi/.or·ia rl11 Guul'l'a desta Gapilal rí approximadamente de 400
a 500 pt•oees.~o:>, cumo SI! póde verificat· pelas estatísticas.
tOl'il, nfio ha .iuiz d~;· direHu nesla Capital, que. annualmente J'unceiolla em maior numnt·u tle processos. Aceresce
àinda QUI' n audito!', acompanha os 1Jrocessos em suas diversas phases, formação da culpa, plenat•io e julgamento, sendo
aincla que o JJJ'ocesso militar, por sua natureza, aoart•eta para
o auditor o maior trabalho do que o proesso commum para
·o juiz de direito, e o~ audilores acoumularn ainda os processos da !Ju!Jilil.aciio de herdeiros ao montepio e meio soldo dos
o!'fieiaes elo E:\'CJ'cil.o.
·
i\'e.~sas conclic.ües, pois, ua·uu jusl.ificaria qualquer acto do
Gu!lS'I'CSSU, (jUl', tlcsconbccunclo (I direito em cujo goso já est.ão os atHlif.roes, não IJahilil.asse o Governo uom os recursos
necessuJ·ius para pagar-lllws os vencimentos a que teem di~
J'eito.
· :':ia la das sessüe~. . de ag·oslo ue 1922. - Irinea Macluu/u.

PHOPliSIÇ.i.U lJA GA;)I,\ILI l!US DEPU'fAIJUJ:l, N. 47, DE HJ22, A QUE
SE REFERE O PARECER E A J!!lVIENDA SUPRA·

· O CongTesso Nacional resolve:
c\:rt. J." A contar do dia 1 ele junho deste anno J):i vencimento~ da mugisi.J•atura federal da Republica serilrJ regulados
pela tubella seguinte:
,
Presir.lel}lc do Supremo 'fribunal (com S'J'a.tificaf.:aO) . • .....•.. ~ .......•.....•..•.....

.:'\tinislro do Supremo Tribunal. ... ,........... .
Represcn lação do procurador geral da Republiea
.Tuiz scwcional no .Districto Federal. ..........•
Juiz subii.t.it.uto no Districto Fnderal ........ , .. .
Procm·nclor da nepublica no Districto Federal ..
Juiz seccional no Amazonas, Pará, 1\1aranhi'ío,
Ce:wú. lliu (lJ·onde do Sul, Minas, Rio je
:Janeiro, Pemambttco, S. Paulo e Bahfa ... .
Juiz substilu lo nesses Estados .... , ...... , ... .
Proclll'ador nesses Estados ...... , , , , , ...... , .... .
Juiz seccional em Parahyha, Alagoas, Espirib
Santo, Santa Catharinn, Sergipe, . Píauhy,
Goyaz, Rio Grande do Norte, Matto Grosso
e '1 1 aruni'i . . .......... : ............ ·... .
Juir. sub:;;ti!ut.o nesses Estados ............... .
Procurador nesses Estados .... , .... , ...•..••..
Presiden lc da Curta ele Appellaçüo do District.o
lceclural (eom a grat,ificaçüo) ............. , .
:f'J•e:;idJmle da C:w rara .ela CôJ•te de ~\:ppcllaiJÜO do
... , Distric\Jl Fede1:al (com a gratificar;ãp) .•. • •.•

liô:000$000

(j(j :000$000

s :.i00$000 .
32:000$000
20:001)$(100
18:(100$(100
2·1: 1)1)0$000

H:400SOOfl
8 :·í00$000

18:000$000

H

~.'L00$000

7:2ú0$00ú

!d : 000:!!000

3\J:200$000

•
\ ,'

'
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))esembargador. • • • . .............. , ... , ... . 38:000$000
Gratifiraeão a cada um dos vicc-prcsidentes da
Côrte de Appe!lação ..................... .
CiONiOOO
Juiz de direito (criminal e civel) ............. · :lG : 1)1)0$000 ·
.Tuiz de orphãos e juiz de ausentes ...•......... 26:000$000
.Juiz da Provedoria ..................... ; ...... . 26: Otlll$00!:
Juiz. dos Feitos da l"azenda Municipal ........•. 2(1: 000$000
Procurador geral do Districto Federal ........ . 30:000$000
Procurador geral do Districto Federal em disponibilidade . . .. . .. .. .. .. . .. . . . .. . .. . . . . 2fl :250$000
Promotor do Districto Federal. ...... , . . ... . . . . . 1t.i :001!~000
Adjunto do promotor no Districto l"ederal..... 10:800$000
íJurador . . . .. ............... :. . .. .. .. .. .. 10 :200lSOOO
!>rotor . . . .. . , .................. ·....... : ...., 1B: OU0$000
Sub-prrl.or no Districto Federal. . . . . . . . . . . . . . . 8:100$000
DesernbargadoJ• no Acre . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 38: flll1J$t•OO
Presidente do 'l'ribimal no Acre (gratificação).. :3 :oon;snoo
Procurador geral no Acre. :. ~ .... :. .. .. .. .. .. . 30:000$000
Juiz de direit.o no Acre ................. -...... 20:000$000
Juiz municipal no Acre...................... . 20 :01IO$OOO
Juiz feti!!T'al no Acre .. ·: ....................... · 32 :000~000
Juiz substituto no Acre (resalvados os direito~
· do actual que tem 23 :•i00$1100)............ 20 ;1HHJ:ShOO
Pl'ocuraaor no Ac:e ..... ~ ................ , . . 18:000.$000
Promotor no Acre ................ , . . . . . . . ... . . '18 :OOOlJOOO
AdJunto rle promotor no Acre .... , ....... ;, . . 12:000$000
Ministrrr do Supremo Tribunal Militar. . . . . . . . . 38:000$000
Procurador geral do Supremo 'rribunal Militar.. 30:000$000
Auditor de 1' ........... , ........ :.. ... . . . .. .. 15 :OílU;t\000
Auditor de 2".,.............................. 2:1 :GOtt$000
PromotN de 1". . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . • . . . . 9·:600'3000
Promotor de 2" ............................... 12:000$000
Art. 2.• O augmento de veneimentos concedido por· esta
ou por qualquer outra lei, a contar· de 1922, mc!usive, não
~erá computado para elevação da pensão, nem (h contribLiicão
<le montepio referente ao contribuinte ínscripl.<J até 31. de
•Jezf.!mbro de 1913.
§ 1.• Na disposicão deste artigo não se comprchendem n: ·
pt>nsões de montepio que com o mesmo augmento nãú vierem.
a exceder de 300$ monsaes . . .
.
· § 2.• Contintta em inteil•o vigor n disposição <lo ar•t. 83
da lei n. 2.842, de 3 de janeiro de :1914.

Ar!. 3." Fica o Poder Exccu ti vo autorizado a abt·ir ·os necessar-ins creditas para execucão desta lei,
.
· Art. 4." Revogam-se ·as disposições em COI,ltrarit) •.

.

~J do ,inllin i11! :1 !l~~. Arnolto •
Rodriaw:s llí: .-l~eueclo, Jll'e~idenll,·. - ,fosé ,'tttf]ttstu Bt:~et't'tl. ·cl.e
Jlledeiros, i" Secretario. .- Costa Rei] o, 2" Secretario. -'- ··\.

Camarn r.! os DPpn t.atlllS,

imprimir.

•

N. 154- 1922

Ao projecto elo Senado n, 72, de :192:1, autorizando o 'Poder Executivo a reintegrar no logur de ngenle fiscal do imposto
S. - Vol. V'I
. 36
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de consumo nesta Capital, Paulo do Oliveira Roxo, o honrado
Senador Alvaro de Carvalho oJ'J'ereccu a seguinte emenda:
"~\.o

vras -

l!~raga."

arlig·o unico, accresccnte-sc-, depois das palaJ>aulo de Oliveira Roxó - "c Alvaro Moreira

nata· Commissão, examinando os documentos que lhe foram presentes e constam de uma petição do mesmo funcciona!•io, dirigida ao Senado em 1921, sob o n. 22, e consiqerando;
i.' que clle. foi nomeado em 1905 agente fiscal dos impostos ·do consumo na vigesima tcl'Ceira circumscrJ.pção de São
Paulo, como •demonstra a ·publica-fórma do respectivo titulo
qe nomeação, annexo ao referida· memorial, c que se acha revestida do todas as oxigenei as lcgaes c necessarias para provar
a sua procedencia c validade;
· 2', quo durantu cinco annos exerceu Alvaro Fraga Moreira
o cargo para que l'óra nomeado c, com geral surpreza, no dia ii
de fevereiro de 1910 foi do mesmo dispensado, sem que dessa
demissão se apresentas~ siquer uma razão, sem que o mesmo
a ella houvesse dado causa, por· falta de exacção ou incapacidade no cumprimento do seu dever, antes da sua dispensa só
teve conlleciment.o pela publicação no Diario Of(icial, como
consta da certidão passad.a pelo Arc.hivo Nacional;
3', que, ao contrario, o mesmo funccionario mostrou-se
sempre diligente, activo, zeloso c trabalhador correcto o dedicado, conforme affirmam os dignos inspectores de. Fazenda
Srs. Victorino José Ferreira c Carlos Vieira Machado;
4", que o referido funccionario a!lcga o prova com documentos ofl'ioiacs que durante. o tempo em que exerceu o
dilo carg·o não consta haver soffrido alguma pena por falla
de oxnccão e que não consta lambem o moUvo que poderia
dar lagar á sqa demissão;
.
.
que, fi nalmenté, tendo desistido de obter administraLivamentc a rcintegracúo que repare, embora tardiamente, ·o mal
soí'frido, pensa a Commissiío de Finanças que, por equidade,
dove sct• ao mesmo funccionar.io · em questão, outorgado . o
mesmo favor conferido, pelo seu voto, a Paulo de Olivciro.
Roxo, e em consequencia .approvada a emenda c destacada
..
para constituir prçjcclo ú. parte.
Sala das Commissões, em 10 de ag·o8!o rlc.'1922.-Al(redo ·.
Ellis, .PI•csidente. -lrineu ltfachado, Rolaf,or-: .-João Lura.~
Jl!oniz Sodl'é, JosrJ Eusebio.

Ve.~pucio

·

·

llliJNil.\ .~u PAIII-:Cl-:11 N.

de Abi'Clt. -

Felippe Schmidt.- ·

72, llB 19.21, AQUm SE

nJWilRil O l'ARllCEil

SUPIU

Ao artigo uuico accrcscentc-so, dcoois das palavras
Oliveira· Roxo», c «Alvaro Moro ira F1·agn :t> •
. · ·Sala rlas· sossi'ios; oni 29' do dezembro do Úl21. -Alval'o
de Cm·valho. - A imprimir.
~Paulo. de

.
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·'· · São igualmente lidos, postos cm discus9ão e, sem 4ebate,
approvados, .os seguintes
PAHllCllfillS

N. 155-1922
i

O assumpto' sujeito ao exame da Commissão de Marinha

c Guerra c constante do impresso junto, foi objecto· de uma
emenda apresentada ao areamento do Ministerio da Marinha
o desse projecto de lei destacada por voto do Senado.
Não parecendo suffieicnles os informes consignados nesse
cseripto para esclarecer a medida de que. se trata e justificar
as providencias propostas, é a Commissão de parecer que so
solicitem do l)oder Exccul.ivo informações que permittam decidir sobre a convcniencia e necessidade da modificação proposta no quadro do corpo ele engenheiros. navaes.
Senado, 15 de agosto de 1922.- A. Indio do Brazil, Presidente. - Lauro Sodré. - Carlos Cavalcanti. - Benjamin
Barroso.

N. 156-1922

Na petiufw dirigida ao s.enado Federal o Dr. Henrique
Imbassahy, capitão de mar o guerra, solicita a reparação do
uma in:iusLi~a. que allega ter soffrido,
E como 1'uudamorilo a essa prelenção allega precedentes
occorl'idos na classe de funccionarios federaes a que pertence.
Sendo, como ·são, íaes precedentes, actos emanados do Poder
E:wcuLivo, parece :í Commissão de Marinha e Guerra necessurio que sobre o assuinplo dessa petição seja ouvido o
Sr. ministro da Marinha.
Sala das Commissõcs, 11 de agosto de 1922. -A.· Indio
do Bra:::il, Presidente. - Lau1·o Sod1·6.- Carlos Cavalcanti.-

..'

Benjamin Bw·1·oso.

E' igualmente lido, apoiado c remelLido :í Commissão de
Constituic;.úo o seguinte
PROJECTO

N.. 39-1922

· Considerando que é pelo alargamento da produccão que.
se opera o augmento da :r;iqueza publica;
Considerando que a olcicu!Lura está, pelas possibilidades
que encontra, fadada a desempenhar papel importantíssimo·
no desenxolvimcnlo da.. nossa potencialidade agrícola e da
nossa g·randeza cconomJCa;
·. ConsiciC!;anclo que CJ1Lro os oleaginosos nenhum como o
co,qucil'O oJ'l'erccc. J'uluro t.ão promissor;
Consiclcmnclo que nada do posiLivo so t.em feito no
iidn lla. inl.ensil'icacfío cuiLut•al [fosso producto,. e. quo um dos
n~oios. o!Jicnzes do fll'Ctfl!OYC]-a .ú a it)sl.i!.uiciío do promios, dc:·Hlo ti .JJWOIJiesta~~el) unccao llJCcnttvadom que Laes favores
lll<1ll'Ccl.amente .exercem;
·

sen-
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Considerando que toda exploração agrivola pede ci•edJ[o'.
fac ii, barato c a longo prazo;
O Congresso Nacional resolve:
. ArL. 1.' O Governo premiará com 10 contos de réis ao
lavrador que prove haver constituído, d~Wois da presente lei,
palmares de coqueiros, no litoral do pall~, contendo mais de
vinte e cinco mil pés. Tocjo aquelJe que requerer o referido
.premio deverá provar :
·
a) que cada pé de coqueiro conta, pelo menos, quatrQ
annos;
b) que a distancia de um para outro pé é, no mínimo';
de oito metros.
Art. 2.• E' ó Governo autoriz11-do a fazer emprestímos'
sob bypotheca ao ,iuro de 6 % ao anuo, aos proprietarios de
palmares de coqueiros que contiverem mais de vinte e cinco
. mil pés, uma vez provada a idade de cinco annos para cada
pé e á razão de cinco mil réis por unidade. Os referidos em~
prestimos serão remissiveis no prazo de vinte annos, e em
prf'stações iguaes.
.
·
Art. 3.' Revogam-se as disposicões em contrario.
Sala das sessões, 16 de agosto de 1922.- Graccho Ca1•doso • .
OllDEM DO DIA
CREDITO PARA A DELEGACIA DO· AMAZONAS

n.

3' discussão da proposição da Gamara dos Deputados

34, de 1922, que abre, pelo Ministerio da Justioa e Nego~
cios Interiores, um credito da importancia de 10 :923$ para

regularizar a escripturação da Delegacia Fiscal no Amazonas.,
A1)provada; vae á sancção.
·
. REGULAMENTOS DE PRESiDIOS

3' discussão da proposição da · Camara dos Deputados
n. 3, de 1922, que manda rever os regulamentos das Casas
de Detencão e de Correcção e dá .outras providencias.
Approvada; vae á sane cão.
EQUIJ>ARAÇ.:Í.O DE ESCOLAS·

3' discussão da proposição da Camat'a dos Deputados
n. 267, dn 1921, quo. equipara a Escola de Engenharia Mackensie College, rio S. Paulo e a Escola Polytecbnica de Pernambuco aos IJRtabülocimcntos i'odo!'aos.
Ve.ru ti i\lestl, t.! lida, wpoimlu c potilu. cm lliscu.~~[íu a
seguintll

Substitua-se o arl. 3", pelo seguinte:
-~: São validos, para todos os effeitos, os diplomas ex•
pedidos pela Escola Polytechnica de PernaJ.'llbuco até fS ~e

l:
•
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março do 1915, bem assim os exames prestados naquella escola ató essa data:..
S. R. Sala das sessões, 17 de agosto de Hl22. - Manoel
Borba. -Rosa c Silva.

O Sr. Presidente - Em virtude da emenda apresentada
fica suspensa a discussão para audiencia da Commissão de
Instrucção.
UTILIDADE PUBJ,JCA

3' discussão da proposição da Camara dos Deputados
n. 40, de 1922, considerando de utilidade publica a União
dos Caixeiros Viajante!) do Rio Grande do Sul e a Sociedade
Cooperativa de Responsabilidade Limitada, Associação Predial
de Santos.
Approvada; vae ú sáncç·ão.

'·

CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO

•

Discussão unica do ?Jéto do Prefeit.o do Disl.ricto Federal,
n. 21, de 1922, á resolução do Conselho Municipal que manda ·
contar, para os effeitos de gratificação addicional, tempo de
serviço prestado pelo Dr •. Rodolpho Hamalho, funccionario da
Assistencia Publica.
Approvado; vae ser devolvido ao Sr. Prefeito.
EQUIPARAÇÃO DE VENCIMNTOS

Discussão unica do véto do Prefeito do Districto Federal,
n. 26, de 1922, á resolucão do Conselho Municipal que equipara, para todos os effeitos, o encarregado que dirige o pessoal cta· Limpeza Publica, na Fazenda de Guaratiba, aos
administradores do 2• classe da mesma repartição.
Rejeitado; vae ser devolvido ao Sr. Prefeito.
MODIFICAÇÃO DE TITULO DE FUNCCJONARIO

Discussão unica do véto do Prefeito do Districto Federal,
n. 48, de 1922, á l'esolução do Conselho Municipal que de:.
clara que o actual encarregado de garage da Limpeza Publica
passa a ter o titulo de administrado;c de garage.
Ro.ioitado; vao ser devolvido ao E\'. Prefeito.
OIVERTIMENTOB EM JARDINS PUDLICOB

Discussão unica do véto do Prefeito do Districto Federal,
n. 7, do 1921, á resolucão do Conselho Municipal que manda
contracl.ar coll/. Manoel Martins a exploração do divertimentos,
por meio do embarcações, nos lagos e jardins publicas da
municipalidade.
Approvado; :vae ser devo,lvido ao Sr,, Prefeito',1
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Discussão unica do véto do Prefeito do Districto Federal,

66, de i921, á resolução do Conselho Municipal que manda

nomear coadjuvantes de ensino os ex-coadjuvantes que men-

''ona.

'

O Sr. Lopes Gonçalves -Sr. Prosiclenle, fui o Holator do
presente caso. Seria impassivo! a qualquer homem intolligeute, com as suas faculd'ades integras, ·COnhecedor um pouco do
mecanismo da nossa legislação, sobretudo, do que se passa no
Districto Federal; seria impossível, digo, deixar de dnr parecer favoravel ao véto em debato.
Comec:a assim a resolucilo do Conselho:
«0 Prefoito' nornem•á e{[ectivam.enta, . . :t

Aqui .está uma deteil'lninaçüo da legislatura ao Poder
Executivo I
.
Ora, conforme o nosso· systoma de governo,' conformo a
pratica do regimon e o que preceitúa, imperativamente, o artigo 48, n. 5, da Constíbuição, sómentc ao Poder Exccutiv.:>
· compete provôr os· <largos civis e militares. ·
Este principio foi adop.lado na Loi Organica, se. me não
falha a memorin, no art. 27, § 6•, compeLindo oxclnsivamcnto
no Prefeito a nomoaçãd do lodos os J'tmccio,nrnrios ela Profeitura, com excopcão apenas dos da Secretaria do' CJnsclho
~funicipal.
.
·
·,
Basta a Jolt.nra deslo enunciado pnm sn vcr·if-icar que o
ConsC'Iho Mnnic.ipal pretende invadi~' as. :J:LLribuiçõcs do Po'dcr
Executivo. Se so tratasse, ainda, dê uma autori?ação, po. deria resultar um sophisma r.m torno do caso. E d'go sop!Jisma, porque, cdmo o Sonu.r.lo sabe, srl pódc VCJ'dac(eiramcontc autorizar quem tom poderes pam dclc~gm•.
·
Ora, se o Conselho Municipal niúo .t;cm !}Odores parft
nomear fnncciónnrios da ·Pr·el'eit.ura, não teh1, egualmonto,
cnmpot.encia para outorgar. poderes discrecionarios qne lho
não compcl:om.
·
.
Isto, sonhares, fnndn-so no facto rlo qne a procuralura
s6 nódc sor delegado por quem f.em norlr11'8S par:t exercer
qualquer funer.ão publica on da vida p!'ivnàa.
·'
rccções.
·
da Commissúo, tendo sido cn scn relator ,um dos int>Crcssndos nn o()aso acaba de anrcscntar um memm·ial cc.m nl~ms pretensds ou suippost.ns documrinl.os dos qunr.s algun~ .it\ foram
á sacicdll!dn o cxhnuSJtivn.mcnf,o examinados na ·Com missão·:
Como, porém ó hnbit.a, so~uido om toda minha viela pn~
blica. e não esquecido desde que f.ivn a honra, immorecidamcnf.c (11ão arJOiados). do fazer nart.r. dcsl.a Cumnra, dar prova
da mnxima tolcran~in. c i~cncão de animo, venho rcaucrcr
.aP Senado que, cm vista dos r7ocnn~'Dnt,os que ac-abam do ser
aprcgent.adns. vn!f,3 o narcrer á Commi~sfio, .afim drJ ser clalborndo um outro, suje'itando o caso a ·Um novo cstndo, a um
.
·
novo exame.
' , iE' C~Vtn O roqu'crim~nf.o que subirncff,O tÍ <COil'ISÍ.d·C•l'OÇãD
d(l Casa. IMnito bem.; muito bem..)
( • I Niin 1'oi revisf.o pelo oJ•aclor.
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Vem á Mesa, 6 lido, apoiado, posto em discussão e approvndo o seguinte
REQUEIUMEN'f.C~

fiequciro que o parecer

sobr~

o 11éto n. 66 volte a Com-

missão de Constituição.
·· . .
. · Sala dàs sessões, .17 de agosto .de 1922. - . Lopea GO!!•
çalves. .
·
. .
·
. · . . .
.
O Sr. Preldenté - Em virtude do vot.o do Senado. fica
suspensa a discussão do véto. 66, que vlota ó. Commíssão de
· Constituição.
·
·
·
·
NOMF..AÇÕES DE DOCEr:'TES

do

Discussão ~mica do v éto
Prefeito: do (l)istrieto Federal,
n. 3, de i 922, ~· res.olução do Conse.lho Munici~al que ·di~õe
sobre a nomeacuo. de docentes das d1versas cade1ras da Escola
·Normal .o dií. outras providencias.
·
O Sr. Lopes Gonçalves - Sr. presidente; este ".véto" .'foi.
foi distribuído ao meu . distincto colloga de. Commíssão, o
Sr. Senador Marcilío de Lacerda, elaborando'S, Ex; :O seu
paroc.er.
· ·
.·
... · . . · . . .
Divergindo do mesmo a Commissifo, esta,. após demorada ·
disçussão, delíberou· assignar o. m~u voto em separado, _que ·.
· assim se tornou parecer da Comm1ssão; transformando o pa~ ,
nado r. Marcilio. de Lacerda,· elaborando· :S; 'Ex o seu parecer
r~ccr de S. Ex. em voto .em separado·... ·: :: ··. ·.
·
iE' em attencã.o ao autor dovoto em sepa,rado que, infelizmente, se acha ausente, que vou fazer>algumas· considerações.
·
. ·
. · •.
: .. · . • '
.
. . lFundamcntalmonte,' juridicamente,. l.esaim~ntó. e.. moral~
mente, é. absurda a resolução do Conselho Municipal.· E' uma
dessas cousas tão extraordinarías que basta lêr o •art. 711 do
regulamento da Escola Normal, baixado com o decreto numero· ...
i .059, de i4 de .fevereiro de 1916, para se evidenciar quanto
o Conselho Municipal. procura. muitas vezes, divorclàr-so dos
seus deveres, vot.ando leis'. de caracter· ·meramente pessoal,
revogadoras de leis c regulamentos que visam interesses ge~
raos.
··
.· ·
Bem; andou ·o Prefeito vetando esta resolução; e devo
dii,eJ' preliminarmente que, pelo art. 24, da Consolidação das
Lois do Districto Federal n. 5.160, de 5 de marco de 1894,
cabo a· S·. Ex. suspender todas as leis e resoluções do Conse;,
lho Municipal, quando essas leis ou resoluções offendem cs
interesses do município.
Aproveito ·o enseJo para repetir que, embora hontem o
Senado fir.massil n doutrina de que as leis e resoluções ·cto
Conselho, relativas là' sua Secretaria, escapam ao exame e ú
investigação do Prefeit.o, apezar do mesmo Conselho ter por
habito romott.er essas resoluções ao ·Poder Executivo Municipal, n acção deRI.a autoridade não pódo limitar-se simplcsment.o :í sancção. E não, Srs. Senadores, porque o Prefeito é
invest.ido do pode!' do véto, como Porlm· Executivo que é.
. Aclmif.lindo-sc, como o 1'oi honcm, isso como doutrina
do Se-nado, ficaria. o Prefeit-o obrigado, exclusivamente, atado,
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maniolaclo, a· sanccionar simplesmente as l'csoluoóos do Con~
selho Municipal, relativas {~ sua secretaria, sem podar usar
ela faculdade que a lni lhe nonferr, rlc vrfal~as, o que Rtil'ia
absurdo.
Fechando osto parenthosiR, devo ainda dizer que o Pro. feito tem o direito de suspender todas as lois e l'osoluçõos do
Conselho .Mlunícipal, tlosde qun .~r.iam contrn.rias aos inte~
resso~ elo Districto Federal.
A segunda parle do. ar L. 24< clel'ino o que são· interesses
elo Disf.ricto l!'odoral: att.ontam contra o int,oresse do Districto
.Pederal todas as resoluoões elo Conselho que ·infringiram o
..toxto elas leis o regulamentos de ·caracter gorai».
Ora,. ·o regulamento da Escola Normal, como sabe o Se~
nado, 16 de cal'acter geral o no seu art.. 71 estabelece o se~
guintc: «os cargos de professor cathedratico serão providos
mediante concurso entre os docentes da mesma cadeira» ..
A lei de H de fevereiro de 1916 ·Lambem contém dispo~
,sitivo semelhante, quando diz no seu art. 24·: "os cargos do
. docentes serão providos mediante concurso ... »
·
·
_ O que fez o Conselhó Municipal com a sua resolucão é
simplesmente isto qui} vou Jêr ao Senado: ."emquanto exis~
tirem . docentes das diversas cadeiras da Escalá Normal, no:. ·
meados de conformidade com as disposicões dos arts .. H, 145.
r; 146 do. d.ecreLo n. 1!'.05!}, de H.de fevereiro. de .1916, q_uo
Jo!'em prolessores adJuntos effecttvos do mag1stcr10 profts. sional municipal, as vagas que se der'em de professores ca~
t.hedraticos elas mesmas cadeiras, da referida escola, serão
providas por .prorriocão dos respectivos docentes, em taes condi()Ões .. .':
· · ·
·
· ·
.
· Como·.'vê o Scnad·o, a resolucão do Conselho revoga, por
completo, este· artigo, qúc estabelece o concurso entre ·os do. oenf.es para o provimento ·do cargo de professor cathcdratico.
Quer. diz,er que para se chegar· a alta culminancía do magis"'
teria cathridratico· nl preciso que haja concurso entre os do~
centos. . . . . ·
· · ··
· O que faz,· o 'Conselho ·Municipal 'com esta resolução?
. Nomeia cathedralico todos os docentes qúe tiverem feito
exame. Mas, Sr. Presidente, o exame que presta o docente é
o de uma prova unica, exclusiva. :para o caso,
·.
·Por este motivo, pela oxpressa. o positívl1 disposioão desse
i!'ngulaJnllnt.o, que não pôde ficar sujeito ás fluctuacões, ás
opiniões .do momento, .~Is circumst.ancias· moment.aneas que
pos~am assedia~ o. Conselho Municipal, a. contra gosto di~ ·
vergi .do parecer do niou distincto collega, Senador pelo Es~ ·
pirito Santo, o Sr.· Jlfarcilio do Lacerda.
· . ·. . ·
·
·. (l)iscutido· o caso perante a .Commissiio, deliberou ella
abandonar o criterio do S. Ex. c accoitar como parecer. o
meu voto em separado.
·
· Lamento qut:l S. Ex. não se ache presente para discutir
o caso da tribuna, e mesmo, Sr. Prcsidi:mto, para, de uma
voz por todas, pormos termo ao miá o, precedente que se vao
introduzindo no Senado, de. se discutir matcrias .ilú. enoer~
ruelas, por occnsião das votações, sob o prote:d.o ·de encami~
:nhal~as.
.
O Sn. A. AzEREDO -Apoiado; V. Ex. não é capaz do fa~
zer isso. (Riso) •
· .
.
. . O Sn .. LoPES GoNÇALVES - 1Não sou -eÚ, não é o Relator,
QC algun,s parecere~ quem porvoca discussões nesses momen-
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tos. Si occupo a tribuna para encaminhar votacõcs, raoo-o arràstado pelos que se op'})õem aos pareceres da Commissão, dados pot' mim. que, nesta Casa, modesLia ú. part.c, procuro
sempre proceder com toda a iscn-cão de animo .
. Aqui nunca sr levanta uma voz para combater um parecer contrario a 'I!IJtos rlo .Prcfeit,o. Ella srí sr. levanta quando
os pareceres são favoraveis aos· vé(os, c isto mesmo exactamente no período mais critico em que se deve resolver o assumpto, no momento em que devem ser votados os pareceres,
a pretexLo de encaminhar a votação. Nesse momento então a ·
materia .ilúl encerrada é largamente discutida, e si eu, mais de
uma vez, tenho, contra o meu tempel'amcnto, violado expressa
e conscientemente o regimento, deixando me l·evar por esse
prurido oratorio, é norque son ·rareado a defender o meu humilde trabalho, a defender o parecer da Com missão c mostrar:
ao Senado que, muitas vezes, o Prefeito te;m razão, para não .
dizer quasi sempre.
1
O Sn. A. AzEREDo- :Felizmente V. Ex. está discutindo em
hora propria.
O 81~. LoPES GoNt,;ALVJ's - Sr. Presidente, lamento que
o meu illustre eollcga,. SenadO!' .pelo Espírito Santo, não se
ache pr.oscntc para rllscu f.irmns agora o assumpto, o que
'seria de grande alcance para: o Senado, que assim Jicaria inteirado do assu,mpt.o.
O SR. A. A.z,EREDO - E' capaz de encaminhar Lambem a
votacã:o. (Riso.)
O Sn. Lflii>ES GoNÇALVES - Dessa cliscussii.o resultaria a
certeza para o Senado de> absurdo que encerra essa res.alução,
mandanflo, independente da existcncia da lei, dispensar o concurso para cathedratico quando a propria lei, em termos claros,
positivos, incontestes, que não podem soffrer duas interpretações, estabelece que para os cargos de professor éathedratiw
·deve-se abrir o concurso entre. os docentes da mesma cadeira.
Está. vendo ·o Senado que nos achamos em face de uma resolução de favor .em faco de uma resolução personalissima,
tanto mais condemnavel quanto, Srs. Senadores, trata-se do
ensino publico, do ensino que é ministrado na Escola Normal.
Não é de estranhar, portanto, qne cheguem a este recinto
resoluções outras que esti1o na Commissilo, como a que dispensa o exame de applicaoão para um grande numero do alumnos da Escola Normal; não é de estranhar, pois, venha ao
plenario uma resolucã·o promovendo de um anno para outro,
.independentemente de exame, alumnas da Escola Normal.
Neste sentido existe no seio da Commissão uma resolucão
do Conselho Municipal. Sobre olla j,,í interpor. parecer favoravel o seu relator. Desses papeis por! i vista por estar em desaccôrdo com o Relator.
Apezar dessa exigencia ser imperati~a o estar esta:holecida
•em lei, o Conselho Municipal baixou uma resolução dis·pensando do exame do admissíto 1ú Escola Normal um certo il1umero
do alumnos reprovados nosso exame.
.
ProCU1'a-so fazer isso a socapa, com uma certa ingenuidade, como uma nova especie de jubileu, de modo que o Centenario deve suppril' a iS'norancia ou elevo ser um pa11io aberto
sob o qual se asse·ntem os que ·não querem estudar.
A outra resolução cl tan'lbem assombrosa, sobretudo tra1tando-se do ensino publi~o. Refiro-n'J.o >ál que dispol);sa o exame

570

ANNAES J?O SENADO

para a promoção de alumnas; quer dizer\ passarão as do primeiro anno para o segundo, as do scgunao para ·o terceiro, as
do terceiro para o quarto c as do quarto para o quin~o, indopenelcntemcntc ele ·exame, de accôrdo com as notas .. escolares.
CiLo estes facLos porque o Senado eleve clcscle .iá clcllcs tomar conhecimento.
Jlfas, si é certo que isso se passa cm relação ao corpo discente, com aquellos crue procuram apronclor, não ó verdadeiro
que se close.ia csl.cnclor essa rcsolu~ão ú,quollcs que toem. de
ensinar, que toem de ser professores, para os quncs essa rcsolucão clispcnsa a prova publica do concurso, para scrcril promovidos de docentes a cnlhcdraLicos.
Supponho ter dito o sufficiento no Si'>naclo para demonstrar
o critcrio com que procedeu a Gommissão, subscrevendo o parecer quo elaborei, cm divorgoncia c·om o relator designado.
Creio que o Senado acompnnharú, neste appollo, acabando, de
uma vez por todas, com esses precedentes do discutir largamente um assumpLo na occasião da votacãü, porque mat.eria.
encerrada não está mais sujeita 'á discussiio. ·Por occasião da
votação apenas é permittido proferir-se quantro ou cinco proposições sobro o assumpto, orie!Jlando, rapidamente,· o auditoria, afim de que ello fique csclarccic].o, si for longo o intcrvallo
entre a discussão c oia da votação, porque a memoria humana é fallivel. !\Ias dar largueza na ocacsião da votação 'á discussão jl.í encerrada é cortarnenl.o nm precedente que não deve
. llontinuar o a respeito do qual. chamando, primeiramente, a
atl.cmção ela Mesa, peço no Senado que concorra para a exterminação desse múo vez.o.
·
Era o que ou Linha a dizer. (Muito bem.; muito bem..)
O Sr. Presidente - Continúa a discussã·o. (Pausa.) .
Não llavendo quem queira usar da palavra, encerro a dis. cussão. (Pausa.)
.
.
.
.
Está encerrada. Vae, proceder-se tí votação. ,
Os senhores quo approvam o véto do PrefeiLo, n. 3,
do 1022, queiram dar o seu assenLimrmto. (Pausa.Foi approvudo ~ vrJto.
O Sr. José Euzehio

(pela 01'Clem- -

Sr; Presidente, foi

O Sr. A. Azeredo- Sr. :Presidenl.c, fui dos que votaram
nn expcdienl.o, o JlUJ'ccm· da 'Comrnissão do Finanças a respoi!.o de uma emenda aprcsontnda '.L prop·osição da
Camaru, n. 17, deste nnno, qnc trata dos· vencimentos da magistratura c membros do Minisl.erio Pubilco; Essa proposição
•(• um con1plemonbo ao Orçamento quo.acaba de ser sanccionado para o corrcnl.o cxercicio, visl.o como, nesse Orcnmento,
foram augmentados os vencimen Los dos funccionarios civis
e miliLarcs, menos os ela magislratnru.
Parece, portanl.o, ,juslificàvcl a urgoncin,. que -roqueiro,
afim ele que soja immcdiatnmcnl.c discul.irlo c votado o parecer d[l Commissão do Finanças, para qun não soja demorado o andamento dessa JWOJIOsi~.ão. (M'JI.ilo bem.• - '
Conceclicla u urgencJn.

hnjt\

SESS;\o !li\!

iG

DE AGOSTO DE

VENCIMENTOS DA

1022

MAGIS'rRA~'Ul\A

Continuação clà 2' discussão ela proposição ela Gamara
elos Deputados, n. 47, elo 1022, que modifica a tabclla do
vencimentos ela magistratura federal o local.
O Sr. A. Azeredo- Sr. llr·csiclonto, fui elos que votaram
a urgcncia para que a proposír.ã.o seja immediatamonte discutida e votada pelo Senado. •
· ·
Devo, entretanto, declarar que, apczar de tudo, mantenho
a minha situar;ão primitiva. cm relação aos membros da magistratura focloral. J~nl.cndo que o Senüdo devia. tomar cm
consideração as nccssieladcs por que passam os magistrados
do Brasil. (AzJoiallos; rrm'ilo !Jem.- ·
I'enso que não nos devamos deixar levar p-or circumstanciaos espociaos, votando uma Ioi que não colima. os fins visados, pois não aLLcndc a todas as necessidades que ·opprímem
o,; llll'll111ros r.l1! 11ossa magistratura. Mas, não costumo dar
murros cm ponla do faca; embora assim agindo, protesto,
COJ?10 Senador, porque entendo que o Senado, na sua alta digmclade ...
O Sn. BENJAl\IIN Bclnnoso - Muito bem.
O Sn ..A. Azimimo - . . . rlcvc conc·Orrcr para que a magistratura. seja condignamente prrga, ficando ao abrigo de no-·
ccssiduclcs c vicissitudes ele que se recente, o podendo bem
Jtdgat• e ocwpat·-so .exclusivamente da rlistr·ibuiçfto ela jusLiça,
para que nús, pai~ no;~o, C·Olllo somos, possamos não só aspirar, mas ter rcalmcnl.c justiça.
Apresentarri amanhã as emendas convenientes, esporando que o S.cnudo as lotnartl na devida consideração, concedendo assim os recursos de que cm sua alta dignidadc úts jus
a magistratura brasileira. (Muito bem; mu·ito bem.)
O Sr.· Lopes. Gonç:.lves - Sl'. Prc.;;ii.lcni.:), odc;;do que Uvo
ir,gTesuJ ncsla Casa, sempre pugnei pch elovar;ão ele vcncim.:nlo' <ln ntagiiil.raLura l'edt~nli. rlr·v~J· que. inculllbo cxelusivamcnlo aos rctll'Cscntanlcs elo Congresso NaGional.
Nunca me esqtwccret e/r, con~ellto elo grande Hamilton,
um dos cnll:::brwadnrcs do Jt'Nic1·a/.ista, quando a nova ncpuJ,Jiea anlPt'icana er•mc>::.ava r'sL<'IId<~I·, l'.llln as~otnlll'O elo velho
mundo, as suas laJ•gm propot·çõcs do ·libcrelaclo, ele autonomia,
élfo gnt·:~llt.in am: [H>dnt·r,,,; l:un,tiluJt.los. Cosl.ttrnuvu cllc .di~cr
que 11111 pai~ do rc;.dmen clomocraUr.n, qnc assim procura eslnlwlcer~r o seu pror,t·csso na ore! cm >tocial, na 'ci c ·na just.ioa,
niío plídc deixar de clol.at• a sua magisLralo~,ra com o subsidio
inclispon;;Avf'l" a nma oxisl rnein honesta, indcpcndcnlc c condign,1 rins ~uns rlcvacla~ missões.
. .
P1·~p-a.nrlo "''k1 clll1tl!'ina, St·. Prrsicl<'nlc .lodos n(,s vimos
que na primcit·n. lei imH~iaJ:in dno1 Estados Unidos, em :1780.
o Cong-rrsso da nrpnlllica. rrmnnrrotl séns mngisl.rrtdos ele tal

modo clnvnrlo .nn ~rcnlo xvrrr 11110, ainda ·hoic, muil.os paizos
dizem nclinn/arlns, niío proporcionam cguncs vantagens
aos sons in'zcs.
D:tlli pnt' rlinnlr. fln1·n rlizrr no Srnnrln nnn nfio Stl n Pnrlm· l':xrrnl.ivo dn ~Trmrlr Nnçfln. cm rliHrrcnf.rs mcnsn~rn~.
cnmn os lerul.m·.1· rln P:ul irln llrpnhlicano r. Drmncral.ico,rln Con~
g-rr.~so Nncionnl, como ,1 ii11J1!'rnsn
intr.it•n do paiz, sempre
11110 RO
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·estiveram alertas e scmpr•e pugnaram pela melhoria do vencimentos dos magistrados, regulando essa questão de accôrdo
cem a carestia d<t vida c
cxigcncias ·C dignidades do uma
tão alta i'uneoüo social.
Aguardarei com ancicdade, com intima satisfacão, :~s
emendas que forem· apresontaclas pelo nobre leadet, Vicc-Prc~idonto elo Sena elo, o Sr·. Senador A. Azeredo, c estou cer·lo de
que S. lDx., espirita pratíco, l'undamentalmcnLo justiceiro o
liberal, conhecedor da situação do nosso paiz e da magistratura, Lerá mais uma vez ensejo de prestar, neste parlicular, .
t)elevantissimos serviço.~, zelando p·ela independencra do supremo poder polilico, o Poder Judiciaria, que é o poder• ·dos
poderes..
·
·
Nestas condições, Sr. Presidente, aguardarei a 3' dis·
cussão para suggerir tambem algumas idéas a respeito e callaborar com S. Ex., o nobre representante de Matto Grossu,
no melhor scnLido do amparar os magistrados fedcraes, aos
t]uaes a Republica deve a estabilidade das suas insUlmcões;
garantias da nossa magna lei ·e todas as que estamos usru!'ruindo c espemmos uinda usufruir. (Afu.ito bem; muito bem.).

as

O Sr. João Lyra (') - Sr. Presidente, fui signul.ario de
lrma emenda relaliva a augmenw de vencimentos da mngb~
trn.tura no correr do anno passado.
Pcnsawt; como penso ainda, quo esses augmenf.os deveu.l
ser feitos e, inl'elizmentc, a proposição da Ca.mara dos Deputados não nttendcu inteiramente ás corr•ecções "que são nccessarias nas tnbcllas. em vigor. Ao cont!'ario, lm pontos em que
se tornarão agora mais seus iveis as desigua.Idurlc!';
0 Sn. A. AZEREDO - Apoiado.
O Sn. · .To.:<;o J"YRA - Em relação, por cxemjllo, aos dos-,
'embargadores da Côrte de AppellarJãO, que acl.ualrncntc percebem· 29:000$, c, pela emenda, passam n vence!' 38 :OQQ.$, a
(]esigualrladr augmrnf.n, porquanto, crn cont'!'OÍlto com. os Ministros do Supremo Tribunal J?edernl; sendo aclualmen!.e a
díí'ferenca de 9:000$, passará a ser de 22:000$000.
A proposição da Camm·a dos Deputados, apenas atlendeu
satisfactoriamente aos ·Ministros do Supremo Tribunal Federal, chegando a sr.r impiedosa par·n. com out.ros membros dn
magistratura.
·
·
O Sn. A. 1\zEnEoo"- Aliás, essa elevação dos vencimentos
dos Ministros do Supremo Tribunal Fedet•al é muito justa.
O Sn. Jo.:<;o LYRA- Não contestei a justiça do acto qua.nl.o
aos Ministros do Supremo Tribunal Federal: c apenas quero
deixar snlientada a imperfeição da proposição da Camara dos
Deputados, quanto a outros magistrados, pr•incipa!menle
quanto aos desembargadores da Côrte de Appellacão.
Entre banto, Sr. Presidente, não sendo possivel, pelas
razões já divulgadas fazer-se neste momento ob1·a pct'feit.u 1•,
para quo não seja por mais tempo prejudicada 1t magisl.mtur•n,
isto 6, Já que não ó possível fazer-se .tudo. de . uma vc.z .. :w
menos façamos alguma cousa, votn.ndo com a mawr .brevirlndo
(apo·iatlos) a proposição cht out.rn. Ousa do Congi·esso, c op:(•). Não foi revisto pelo .orador ..

\
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por.LunamenLo IJrocm•aremos resolver as corrcce,ícs ncccs ..
SUI'IUS • .

. _ O Sa . .A. AZI!l'\llDO - V. ]~x. · acceiLa, porLanLo tt propc1 ..
SI(iaO da Camara elos Deputados.
'
AnLes, V. Ex .. disse não csLnt· de accurclo com cll<l .
, O Sa. Jo,\o VYIU -:~cabei de cleclar::u· que não esLava. d1~
accord?, _c só pelos moL!vos u~:rora declarados voLat·ci pcl:~
proposJcao, çom o ~ll'!JPOSILo clt? cmpenhat·-mc opportunu.rncnlo
para quo soJa corrigida .. (MuLto bern.: muito bem.)
APP !'OVada .
J~'

I

rejciluda a seguinte

:·.

'

El\J.ENU.\. .

'

Acercscenla-se onde convier:
RespciLarlo o direito á equipat'tll)ii.o de vencimcnLos aos
.iuizcs dos l!'eilos da Fazenda Municipal desta Capital cm
cujo goso já se encontram os actuaes auditores da. 6" Cit:cumscripcão Judiciaria (CapiLal Fe'rlera.l) n do Hio Grande do
Sul, assegui,ado pelas leis ns. 257, de 12 de ·lllnt·ço do 1890;
2. 290, de 13 rle dezembro ele 1910; 2. 586, de 31 rle .iulho do
1912; 82·1, til~ 27 ri c rlezemlH·o ri e Hl01, n 3. 6711, rJe, 7 de jttneiro de 1919, e pelo ttrt.igo das disposioões t.ransil.orias do
Codigo de Organização e Processo Militar, tudo já reconhecido o garantido pelo Congresso em varias leis () decretos,,
O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessão.
.
Designo par oi·dem do· di à da seg·uinl.e:
a• discuss.ão da proposição da Camn.ra dos Depuladoo,
u. !ti, do ,1922, que modifica a tabella rle vencimentos da magistraLur:J. federal c local (com. 1Ja1'eCe1' (avoravel da Com ..
missão de Finanças, n. 408, de 4922);
2". discussão da proposição da Gamara dos Deputados
n. 23, de 1922, reconhecendo de utilidade publica o JockcyCiub do Rio elo Jmwiro o a J?aculdaclc elo Medicina. Vel.erirwl'.ia
do Pouso Alegre, no Estado elo i\finas (c011i Jlltreccr {a.vuravel
da. Coum!'issão de Justiça c Leoisla.(:úo, n. 77, de /922') 1;
Discussão unica do véto elo Prefeito do Disl.ricto Feelm·al,
n 45 de 1922, á rcsolucão elo Conselho Municipal, que exI.P.ndo '1í auxiliar de inspectora, do Instituto Ferreira Vianna,
D. Cenira Santos, a diaria de 3$ concedida ás demais inspccLm•n.s pela lei n. 2.!t91, de 1921 (com pa.J•ncm· favnm1!t'l da
CtJI/1 m•i.I'S!Íti t/1: Ct~uslilni(.'lio, '11.. iiii, tln /!)22) ;

'UiôCI.IS:itill l.lltic;l l.lu ,,,:,, du l'l'l!feil.il dll nr.,ll·il'lll Jo't•<.loral,

u. :.J2, de 19.:!2, â rctiolu~•ão d.o C~ntiellw lllunicipu.J, que In?nd~.
ahl'it· 11 el'eLiil.o que J'üJ.• noces>m.rw pura 0 pnga~wnL.o dn. ~1arm
de :J$ co 1wl'llida ;i,.; _inspi!dOeas do lnsl.iluiP .f! ert•ea·a Vwnua,
peln dect•clo leg·blaLIVn 11. 2.~!ll 1 ~le Hl2J (nom part:ct!l' (nvol'twel dg Cuuwtissiio de UuttsltlUt(.'WJ, n. 127, de IJI~2);
Discu::.são unica do v~ to do PrefeiLu c~o. D.is~ricJo Pedem!,
n. 62, de 1922, á resoluçao elo Conselho ..IuhtcJpal, que con-

'
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cede um anno de licença, com Lodos os vcncimcnl.os, pura ira- .
tumcnto Llo saudo, a D. Narcisa Hosa do i\lollo McnLlonr;a,
,proi'cssoru cuLhodraLica (eom parecer {avo1·avel da Commissão
de Consl"iluiçtio, n. 9/, de {922);
DiscussCto unica <lo vélo do P:rci'eilo do. Dbll'iclo Federal,
n. 5.\, de l!l22, :'L rc;;oluçrw do Conscllio Municipal, que con·cede um anno ele licença, com torlos os vcncirncnlos, a Antonio José Jtillciro Juuior, 2" ofl'icial do ))cpartumcnLo fia
AssisLcncia l)ublica (com·1lll1'ecc1' {avomvcl da l!ont7nissão de
Constituiç,ão, n. 423, da 4922).
Lcvunla-so a sossüo ás H horas c 50 minutos.

GS" SJ~SS,\0, El\1 18 DE AGOSTO DE lfl2~
PJ<gSli)ENCIA DO S!l. lll!llNIJ Dll ,PAIVA,

PHEdJIJ/~;'i'l'l~

A's 13 c mria horas .abre-se; a scssfi.o, a que eoneorrcm os
A. Azereclo, .Cunha. Pedro~ a. Hermenegildo de Moraes,
:\fonrloni·u Mat•Uns, Alexandrino de Alencar, Lopc,; (\onçalves,
Jndio rJ(, Bt·asil, .lo.sé Euzehio, Antonino .i!'Peiro, J'ofw 'J.'hrnné,
Br:>nj:tnrin Bai·roso, J~loy de Son%a, João Lyra, Anl.ouie l\las~u,
Vl'll~mcio Neiva. C:raccho Cnt•doso, J'cro!lymo Jllt,nlcit·n, Srm1paio CoJ'I'êa, Ir!neu Machado, Aclolpho Gordo, All'rcdo Ellis,
Lui% Arlnlpl!o, José !llurtinho, Olegurio Pinl.o, Cal'lw; Cavalc::mli, Gcncl'oso Marques, Lauro Müllcr, Vida! Ramos, ]'clíppe
Sduuicll, Carlos Barbosa c Vespneio de Abreu (31).
Deixam de' f:fJ'.\'rparccf:r· Cl>m causa. ,justificada ns Srs.
Ahdias Neves, Silvcrio Nery, Lumo Sodré, Justo Chct·mont,
Godofrr.do Viannu, Costa- llodrigucs. Fc!ix I>achcer>, Francisco
Sá, 'fobias Monl.ciro, Cat·noi!·o ela Crmlw, Manoel Bor·IJa, Hosa
e Silv.~. Euscbio do Andrade, AraujiJ Gócs, Gonr;alo Hnllcmlwr·g, Siqneiru de 1\fcnezcs, Antonio Moniz, J\loniz SodC'ú, Huy
J3ar!JOB::t, Bernardino Monteiro, l.V!arcilio de I.acot·cla, Nilo Pc<;anha, !\Ioclesto Leal, Miguel do Cm·valho, Paulo d1\ Fl'ontin,
nau! Soares, ]3el'!l::l!'(l0 l\Ionteiro, l<'mncisco Salle~, Alvaro· de
Curval!Jo, ·Hamos Caiado e Soares dos So.nLos (31.\. . . ·
B' !ida, posta cm discussão, c sem debate, upprovada a
neta ela scssüo anlc!'ior:
~rs.

O Sr. 1' Secretario dá conta clp seguinte
EXPEDIEN'I'E

OfJ'icin do Sr. 1' Secretario. do Consollw Municipal, do
teo1· scguinlc:
,<Exmo. Sr. 1) rcsirlcnlo do Scnacln Pcclcral ··- Tonlto a. ·
honra dn yas~a1· ás yossm• müns, put·u os dcviclü.'i fins, a· in~
ch1sa e(p.ut· ntlllien!.tca fi,, pm·cet'l' n. · 20 do annu corrente,
!!IJ1'll'lll'ar.ln JlllJ' csle Cun~cll11.>, dóeJú.mndo I.CJ' >iid•.> [J<'Jr .i:•ngano
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citado no pt·ojccto n. 38!J, de 1!J20, o art. 327 rlo decreto
lcr;islalivo n. 2 .173, li o 1 de janeiro do 1020, 1Jm vez do artJS"ú 337 ele& to mesmo decreto.
Saudc o J'ralernidaclc. - l'io Dutra, 1" Secretario. -A'
Commis~·ão

de Constiluicüo.

·

O Sr. 3" Secretario (servindo de 2') procedo ú leitura dqs

seguintes

PARECERES

N, :l57 -

:1922

O coronel Joaquim Mariano Alvares ,de Castro, pac do 1•
tenente dá Armada Nacional nau! Alvares de •Azevedo Castro,
ora na Inglaterra, cm goso de premio, conferido pela Congregaoão da Escola Polytechnica do llio, para estudar metallur. gia na Universidade de Sclleffield, solicitou, no requerimento
n. 9, de 1922, fosse concedido, ú•quolle official da· nossa marinha de guerra, mais um anno de licenca, afim de completar
cst.udos já iniciados com grande aproveitamento, como se de,prehende do facto de lhe ter sido conferida, pelo reitor da
citada universidade, a melhor nota distribuída no ultimo concurso provisorio a!li effecluado.
Sendo de tJ•cs .annos o curso cm que se acha matriculaco
· o 1• tenente nau! Alvares de C:tstro c não convindo interromper os estudos do um distinélo rilpmno i:la Escola Polytei!hnica, pela respectiva congregaÇão escolhido, entre os demais,
·para faze!' um curso· especial de rnetallurgJa, a Commissão de
J?inancas é de parecer que seja deferido o requerimento que
lhe foi presente e, em consequencia, offe.rece ao julgamento
do Senado o seguinte
pROJECTO

N.

,

ltO-

1922

O Congresso Nacional resolve:
Artigo un;co. Fica o Governo autorizado a conceder ao
f• te11ente ela Armado. Naeionul Haul Alvares .de Azeverlo
Castro, que se acha na Inglalcl'!'a cm goso de premio de viagtlm que lhe foi conferido pela Congres-ncão da Escola Po!~·
techníra do Rio de Janeiro, mais um anno ele licença, e, bem
assim, os favores constantes do decreto n. 13.028, de 18 de
maio tlc i01S, nbrinclo; para isso, o ncccssario credito; revogadas as disposíç(i.cs cm conLl':.lt'io.
Sala das Commissões, D dc:r agosto de 1922. - Alfredo
ElUs, ·l)rcsidcnlc, - Sampaio CorJ•ürr, nelalór. - .Toao L'!/f'a.,
-- Moniz Sodté. - Vcspucio lle Ab1·cu. -.-- José E:uscbio. Feli1l1JI1 Schmír.llt. -. 11-incn Machado.
A imrwimir.

N. · HiS - - ·Hl22
A Commissfio dl3 Consl.iluiçüo, lendo examinado o pt·ojc~
elo c!o Sr. Gracclto Ctu·doso regulando os auxilies concedidos

·:.r..
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pelo J\finislerio da Agricultura·. cm virtude de disposições orl'amentarias, é de parecer que o Senado lhe dê seu assentii:l1rmto, por não collidirem seus disrfositivos com a lettra e .o
DSPirito da Constituição Federal .
. . Sala das Commissões, 17 de agosto de 1922. - Bernartlínu Monteiro, Prcsidcn.te. - Elo71 de Souza, Rclatoz·. - ltfarcil'io de Lacerda. - Lopes Gonçalves.,
PHOJ'EC'J'O DO SENADO N.

37,

DE

1922,

A QUE SE REFERE O

PARECER SUPRA

Se ha assumpto que esteja a exigir que o Congresso Nacional se detenha por alguns momentos no seu exame, é, .por
sem duvida, o das rnbvenr;ões com que a União, coherente
com as clausulas fundamentaes do pacto federativo, mercê de
verbas orçamentarias annuas, auxilia nos Estados varias servir;os de apparente utilidade nacional. O mais comesinho
principio dQ ad.ministracüo publica ·insta· por que se dê a taes
subsidias uma garantia de verdade, que se estabeleca. um criteria pelo qual se possa regular .a conveniencia · em· concedei-os, verificar-lhes a justiça, a efficacia incontestavel. E'
o arbítrio usado na concessão desses favores .que cumpre
abolir por uma prévia justi1'icar;ão da necessidade evidente.
das do tacões averbadas, correspondentes a . cada um dos innumeros estabelecimentos ou associações soccorridas. E nenhum outro cfepartamento pede mais expressamente, nesse
pa;:ticular, as vistas do legislador, que o da Air;ricultura, em
cujo orçamento pullula urna serie de encargos dessa natureza, positivamente illusorios, senão lesivos.
Nüo somos· contrarias ás dotações que vimcis assignalando, obra que consideramos benefica; apenas desejamos· que
'lm vez de res'llltarern estereis ou em detrimento de servicos
que realmente se recommendam .ao estimulo da Nação, não
contribuam, como na actualidade acontece, para augmentar
sem compensacões ou vantagens de quaesquer especies os encargos já avultados do 'I1hesouro, em um paiz em que deficit
.representa um mal visceral, entretido no organismo orcament.ario pela charlatanice e fraqueza dos financistas.
Todavia, interesses superiores da administração republicana incurnbentes ao poder· central, quicá á propria sorte dos
. estabelecimentos ou institutos contemplados nas larguezas do
areamento da ~gricultura, levaram-nos a cogitar em um preservativo capaz de acautelar tanto os intuitos liberaes do legislador quanto os proprios interesses dos estabelecimentos ou
associações, cuja seleccüo estiver realmente feita.
Não se perca de vista que a medida preliminar seria ln·
dagar quaes os serviços agraciados pela munificenoia do
Congresso, praticamente organizados e apparelhados em· harrnonia IJOIIl u~ inestimaveis 'mistcruti tJUe buscam promover
os programmas por que se l'etratam, os planÇls a que obedecem, a orientação profissionai ou technioa para que rumwm
o rnerito do corpo ensinante, a estimativa' exacta dos rendi~
mentos o a dClmonstracüo rigorosa das despezas, quer no que
concerne ao pessoal, quer na parte relativa ao material em
summa, até certo. ponto, avaliar do direito dos beneficitarios
aos favores receqtdos e, por putrp Jado, a maneira honesta de

o
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Isto em lhcoria. Experimentalmente seria empenho vão
paro. o tcmerario que a semelhanlb cmprczu se abalançasse.
Nenhum elemento pnndoravel, á falta de cstarutos imparciaos
o seguros; aCJui c ulli dados falhos, conLradictorios o insuffi~
cientes. E são cerca de milhar ele contos de réis, como se avi~
doncia da lei elo meios para 1!l20, que desL'artc se dissipam na
incerteza o no n1Ysteriol
Pareco at1í pilheria dizer~se que alguns dns serviços ou
inslituioões subordinados a essa rubrica teom existencia me~
ramente absl.racla; foram creodos, mas não· se OJ'ganizaram;
bÜO subvencionados, mas nunca funccionaraml
Abramos acaso o nolatorio da .Sr. Simões Lopes. o in~
compnravel Ministro, que desgracadamente as miserias in~
confessaveis da poli lica afastat•a,Jn ela pasta da Agricultura,
de· onde descortinou, ao nosso paiz; innumeJ'Os horizontes dtl
progresso.
.
•O.s minguados informes, que a este respeilo, o rcfeJ•icln
docmnento official subministra, p.ll'eccm constranger ü dos~
ocnfortante illaçüo de que os auxílios consignados pelo Con~
gresso Nacional a um sem conto c:e instituições ofl'iciacs e
part.iêulares, nos Estados. são sommns gastas cm pum perda,
com um impatt•iolismo que não querem.os qualificar.
Vamos transcrever alguns topicos desse relataria. os qLJaes
frizam bem expressivamente o que com exi.J•cmo desgosto t.emos IJxpendirJo. A nclministraçfto, nag clcmocracia;:. nftn pódo
resignar~se ú falsidndc e 1í mentira, porquanto a lealdade é o
.
seu oxygeneo mais snudavcl. .· .
Do inqncrílo J'udimentar n qur. cnm inlni(:ãn pr.rfcil.a clns
obrigações elo se11 cnt•go esponl anoamenle procedeu n di mct.nr
geral de Agricultora. cu,jos exccrp-los se acham insrrlos (ts paginas 285 a 301, destacamos as seguintes inl'ormações:
Em rclacão ao Clllb dos Seringueiros ele M:::.n1íos, Escola
de AS'I'icultum Pratica cm Bõa Vi~ta, no Rio Brimcn, a Es~
cola de São Gabriel, no Rio Negro, subvencionados o primeiro
com 20 contos, a segunda com i O c a terceira com 20:
<Aos tres ultimas estabelecimentos au:xiliauos annualmente com o total do GIJ•:OOIQ$, foram pedidos esclnrecimen~
tos sobre o modo por que ·se utilizam dos favores percebidos,
guardando todos silencio absoluto,l>
A' Escola de :Agronomia c Veterinaria do Par;í, auxiliada
por 20 contos :
«Não ha culturas. A escola possue dons cursos de quatro
armas. Por ora não dispõe de terras nem de animaes parn os
cursos.»
•: ~: [i:.,~(i!d
. Ao Campo de Cullura Experimental Pnrúense, . subvenCIOnado com clez conlos de .ré is:
«Nfio tem sidn possível snbet·~sc a rcccila n desrnza dns
culturas, diz o respectivo dircclOJ'. rlcvido :í vida difl'iGil do
estabelecimento nestes ultimas oito mezes, impedindo a
ncquisição de pessoal idoneo c zeloso.»
.
A' Escola Agro-PccLJurin Colonia Chrislinn, no. Ceará,
subvencionada com 20 contos:
.
«Siíu r.;;l.us u.;; dllClurrt(!ilos do zelutlfJJ' deslt; r;~taheli!'Ji~
7MlltrJ: «Deixo dll dar c.~elarcêlmón~Os ~obr~ a escola, por não
S. -Vol. VJ
'37
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funccionar eila neste proprio do Estado. Verdade é quê em
1'9'15 foi inaugurada, mas n:io fun'ccionou um só. dia·,,
A' Escola de Agri'cultura Pratica do Quixadú e á Escola
Agronomica do Ceará, subvencionadít a primeira com 10 e a
segunda .com 12 contos:
.
..
«Ambos estes estabelecimentos silenciaram sobre os quesitos que lhes foram feitos.,
Ao Campo de DemonstraÇão de Mncahyba, no Rio Grande
de Norte, subvenciado com dez contos:
«Tambem este não respondeu aos quesitos.,
A' Escola Agricola Elementar Barão de Suassuna, cm Pernambuco, subvencionada com 20 contos:
«Quanto á receita e despeza, que ao aRsumir a administração .da escola, ha dous annos e meio, tentoLt establcccer o regJmen de escripturação agricola, mas· que nüo pondo lograr
esse intuito em vista de difficuldades diversas.:.>
Ao Aprendizado Agricola Samuel Hartmann, em Pernambuco, subvencionado com oito contos:
«Este estabelecim'enf.o não respondeu a nenhum dos quesitos.)
·
·A' Escola Agricola de Goyann, auxiliada com .10 contos:
«Núo ha a menor referencia á existencia de uma conta~
bilidade agricola, e, portanto, á receita e despeza.»
·
A' Colonia Agricola de São Jôsé e Centro de · Cntl'che>e
Pont.al do Sul, no Estado da Bahia, subvencionados respectiva..,
mente com W contos de réis: .
.. '
. ·
«As in:fnrm~cões nada adiantam acerca .(ln receita e despeza,,
·
·
A' Fazend~ Modelo de Sapucaia, no Estado do EspiritJ
Santo, subvenciOnada com 20 contos de 'ré is·: · · ·
·.
«Est.e' estabelecimento pertence ao 'numero daquelles que
ignoram as cifras de sua receita e despeia, porquanto nada
informaram a respeito á Directoria Geral de Agricultura.,· ·
Ao Apre!!dizad~ Agricnla Borges sa~pÍiió, .em· Minás !':e-:
raes, subvenqJOnado com 20 contos de ré1s:
.·
· ·
4=A receita e despeza deste. estabeÍecim'eiltÓ.vérs.am apena<~
sobr.e o exercício de t 908.) .
.· . · .
·
,,
Ao Aprendizado Agricola · Delfim Moreira, em. Mtnas,
subvencionado com cinco contos de ré is' ·
·
«A escriptural)ão é feita. englobadamente de modo a não
se :fazer um juizo descriminntivo sobre o total da receita e o
dr. despeza.,
·
Ao Aprendiz; lo AA'ricoln mantido pefa Grnn.ia Remanso;
rm Sobragy, .Juiz ele Fóra. subvencionado com dez contos:
«Não respondeu aos quesitos da Dircctol'ia Geral rlc Agri·cultura, apesar de r<eitera<la insistarréia,,
·

579
•

A' .Escola Agl'iculu c .1:'-lJcuuriu de Pusla Quatro, i\línas,
subv•mcJunada cum lU contus de 1·éis:
,
~'l'ambcm niio re::>pondcu aos quesitos da ~)it bCLoria Geral
de AgnwlLUI'a ,:~>
A' .l!'azeni..la do 'l'!Jesourciro, cm Ouro PreLo, Minas, auxiliada cum 1;; cuuLus LI C' t•ets:
· «Por Jgual motivo não aLtendeu ás perguntas feiL!.S pela
Directoria Geral de AgrwulLura,:~>
Ao Posto ~ootecilnico dc~ Juiz de .l!'óra, Minas dotado em
vinte contos de t'éis:
.
·
·
«tiegundo informações do Presidente da Gamara Muni-·
cipul Lie JuiZ de .C'ont, .IJt·. Jose Prulloplo 'l'eixcira, á Directoria Geral Li e AgrJCul ~ura, o mesmo estabelecl!lwnLo niio poude
.ser ainda installai..lo, á i'a!La de terras convc11wntes.»
Ao· Posto Zootechnico de S. Paulo,· subvencionado com
vinte contos de ré1s:
·
4Sobre a receita e a despeza, não ha esc!.~recimenlo
algum, nem no ponto de ', ista g·lobal, nem esp0cJCiiicauo.:~>
A'. Escola Agrícola Luiz de Queiroz, S. Paulo, subvencionada com triuta contos ele véis:
•
«Não x·espondeu (;OS quesitos enviados peJa Directoria
Geral de Agricullt..ra. »

.,

.

•,

.·"·

A' Escola Paulista ele Pinclamonhangaba. S. Paulo, supvmicionada com vinte contos ele réis:
>!'.AS notas de contabilidade comprehendCJr:
apenas as
clcspe~as rel'ercnt~s a i DOS-i 90!}. »
A' Escola Elementar de Agi·icultura Araucaria e ao Cam~
po de Dcmonstrar;ões ele S. Pedro de AlcanLara, S. Paulo,
subvencionada cada qual com dez. contos de ré is:
<:Não responderam aos quesitos.:~> .
.
A' Escola de Ag1·icu!Lura e Veterinaria de Pelotas, sub-

vencionada com vinle contos
.: «Não ha noticia Ú!guma,
desta Escola. l>
A' Escola de Agl'icullul·a
cionada com cinco contos Lle

de ré is:

qua~to á receita e á despeza
e Curso de Santa Rosa subvenróis cada qual:
· '

~Idem, idem.:~>

Da estranha condi.; :lo em que se encontram os estabele- ·
cimentos e scrvicos, alguns estaduaes, outros particulares,
pecuniariamente assistidos pelo l\linislerio da Ag-ricultura,
não ha duvidar. A ausencia de contrôle é absoluta. Ruiões de
ordem moral, de ordem economica e technieu, impõem a organização dt' um syst.ema permanente dr:> J'isualizn<';ão por
!'unccionarius capazes, do )Jllnl.o do vista perlurrogico o que,
ao mesmo tempo, e~tejam ao corrcnl.tJ ela siluaçfto tl:l agri~
cullura e rla pceuuria, r:lc seus progressos e elas :.mis nccessi~
dacles. Hapul.amos isso um complomanlo indiponsavcl.
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Ali:is, essa aSllit•aoão, do ponto ele vista Jinancciro, está
perfeilumcnto assegurada com o cliSJJOSiLivo lc,;ul que autoriza a applicação ele 1ú %, ciu impodancia relativa ás subvenções, com a inspcc.cão regular elos insUlutos atlingiclos
por favores semelhantes.
·
O ro!llcdio não csttí. pois, cm supprimir as sullvcn~\ÕCs,
mas velar por sou emprego acertado c proveitoso. Esta ó a
nossa convicção. Urg·o. tão· si! que encaremos clelihoraclamontc o assumpto, cstabclcecndo moldes dentro elos Cjuacs a
libcralidaclc do Congr·esso possa ser cfficientcmcntc oxcrpida,
Temo~ a eslc respeito idéas ha muito communicadas a
varios memhros elo poder lcgislulivo c al.é a um elos clcputaclos, que com melhor conJprchensão ele seu papei. tem relatado, nos ull.imos tempos, o orçamento ela Agt·icull.uru, na
outra casa do Parlamento Nacional. São estas icléas qbe
éonstituem o plano l'ornn.Iadri no ])l'ojcclo, que ora ppoponho
ao Senado por se me afigurar digno ele estudo.
O Congresso Nacic::a: resolve:
Art. 1. o Todos os auxilias concedidos pelo- Minisi.erio ela
Agri•cultura, constantes elo disposições ore:w1entariaf>, SO!'iio
regulados pela presente lei.
·
Art.. 2." Para que possam ser suhvcncionaclos ·ns ost.abclecimentos, os synclicatos ou as associrlf;õcs toCJimicus, agri~
colas, ou profissionaes, elevem obedecer aos pl'incipios cstalJelecidos. pelos respectivos sorvir;os elo l\iinisLerio ela .'\griculLura.
Ar!.. 3. • Nilo será concedirla nenhuma subvenção que não
so cleslinn, pelo monos cm 213 de sua imporLancia, a custeio rJe
material.
•Para·grapllo un ico. Tnclur.m-sn sómcnt.e como ma.INial
a custear: obras novas, ob,iedos ele laboral:ot'ios, alfaia agrícola, insLrumentos e mact inas para ofl'icinas, productos hiologicos, drogas, adubns, livros, sementes, ovulos, mudas. rcproclucl.orr.s puro snngue.
·
Art. 4 :" Nenhuma subvenção s3r;\ concct:liclu sem. prú- ·
vio rolalorio f'JUC a 'juslifiefi.lC, elaborado por Junccionarios
icloncos, para esse fim designados pelo Ministro ela Agricultura.
·
§ 1.'" A clnlJoração do rclatorio deve ser feita dentro do
.prazo maximo de 3 r.1czcs.
.
·
~
§ 2. o Apresentado o rclalorio, sJrt'i · immccliatnmenle
s.ubmeltido 1 aprecia~!ÜO ela dirccl.oi•ia technica respectiva,
que, sobre o mesmo. emil.lir:i parecer. dentro elo nrazo maXi!Jl~ de 15 dias, subindo, cnlilo, ao ,julgamento dofiriitivo elo
· 1111111slro.
·
Art. 5. o A inspecção ordenada pelo Ministro para vcri. ficar si a subvenoão póclc ser concedi ela, synclicarú:

Nos cslabelecimenf.os de ensino ngronomico:
h) qual a capacicladc trr.lmica do corpo docente, as csr.n.
las pelas quans se clíplnm:ll'am. OL' nnrle e~luclaram os diversos professores, o numer·o rlesl r.s, elo nccôrclo com a nal.mczn
do eslnbelecimr.nlo, a scrinrão de suas materias;
h) si a nwlricula é superior a der. alumnos cm cada
curso. hcm comn 11~ condições de freqnmwia do5 alumnos, elos
J'rofe~sorcs, ;\ vi:;1a elos mnppas r·~-"pcctivos. c do livro r!e
jmnto mon~ai;
·
I -

I
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c) f>i rxislr.m, convcnicnl.ernenl.o nppnrelharlos ou rc:;ulurmcnLc freqnentaclos, labDraloJ•ios ele bol.anica, de physic::. c
de c!Jimicu, bi/l/!(1//iccns,' collccçüc~ ele nlnnlrts c sementes, g~- ·
leria~ de nmch inns c insLt·umcntos agrat'ios, museus g-c,J!ngicos c mincralogícM;
·
d) si os indispcnsavci~ campos de demonstração c expcrir.incia são cf.fcctivamcnlc cultivados c si nellcs são profes~::t
Jns li~õcs pratícas aos alumnos;
c) si, nas escolas ele grt\o· moclio ou superior; existem,
r.onvcnicntcmcnle appnr•clllarlos c regularmente frequentados,
(!tlbinGI.cs o laboraf.orios de mccanicn, lopographia, ·zoologia,
r>liysiología c agricultura'
II - Nos estabelccímcntos de ensino volcrinarío, a inspe>ceão a qnc se rcfére o presente artigo, além clc que cstab()l<Jcem as alíneas a, b, c, c c do numero precedente, exceptuadas
ns galerias de machinas ugrrcolns, averiguará mais:
n) si existem, convcnicntcmntc apparcll1Udos o regularmente fr•cquentaclos, gabinetes e lahoratorios de microbiologia, hJstologia, salas ele dissecção para anatomia descriptíva,
unat.omia topographica anatomia pathologicn, clinicns mec! ir: a c cirurgíca, c o.fficinas do forrador,
ur - ]\'os ins/,i/.ut.os de ensino profissionàl, além do que
p1·r.screvem as aiincns a, b c a do n. T, no que lhos filr pe··nl íat', a inspecção vci'ificar:'t si ns officinns estão mol'!t~d:ts
rir. maneira a produzir o maximo rcnclimonto com o mm!mo
riisprndio, ele acctlf'clo com os modelos mais aperfciooados, ou
mellwr adaptados :ís respecti~·as concliçõüs loca~s.
IV - Nos postos zoolochnicos, horas, cstauocs de monta,
fazendus- modelo a inspecoüo synclicará:
a) si existem roproduclorcs cm numero sufficiente, fados da ruça pura de pcdigroe, de accilrdo com os typos o raças (juc, pura çada zona do paiz, tenham sido preconizadas pelo
surviço do Industria Pastoril;
b) si os puslos são abundantes c estão divididos;
c) si !la pastos artificiaes ·a appurelhos para a cansar-.
vuoüo das forragens;
c~' si os diversos abrigos dos animaes estão feitos de aecr)rdo com os moclclos estabelecidos pelo Sci•viço de Industria
.Pastoril;
·
1~) si ha banheiro cnl'rapaticidn;
f) si ha pessoal hnbilitnclo tanto cm zooteclmia qu~nto
em Veterinnria;
.
rr l si. existem as nccossurias dcpendcncias para o servico,
rio mnnta, pczagcm dos unimaos, 1ralamento medico e cirur·
giro, íRo!amcnr.o;
.
h) si ha hnbilnrüo_~ h."::icnicns paPa o pessoal.

Y - Nns :•sctdas I' ncn~lrmias cll' enmnwt·cio, a ins•prcção
se certifícan't ela exisr.encia de laborutorios o gabinetes, confórmo for~m os cur~os c as cspccíali?.aoõcs, observadas no
que lhes dissr~r respclf.o. as alíneas a b o c do n. I.
VI -· Nos iiisUI.nl.os ele c:hímicn além das verifim:wü,os
JlrcscripLns, no que lhes fór peculiar,' nns alinca.s a, b o ê do
n. r. a ínsnecciio se farú com o mnximo riA'or, no scnl.ídn rle
averiguai' si os ciívcrsns goabinefcs paru os estudos elo chimipn, rio ph)•sien c ele clr.ctricidado, cstno mantados com todos

,•,'

'

'
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M
apr•aJ•clllos ncccssaJ•ios c ~iio assidua e . PI'Oveitosamen(o
1'1 cqu en I udos.
VII - Nas associações c nos ~yndicnloR rlll'nes, a inspecção ordenada pelo MinistJ•o para verificar si n subvençiio
pócle sei' concedida, synclicar:í si os 2/3 desse auxilio se dcsli-.
nnm, de facl.o, no custeio de material csll'icl.amcnlc agrario.
Pa1·agrapho unico. E1i1 l.oclos os cslabclecimenl.os a que
!'e referem os ns. I VI do presente artigo, deverão ser V•'lJ·ificados, com especial cuidado, as condições ele ·salubridacle
rins trabalhos e estudos que ncllcs se realizam, sem o que.
mesmo satisfeitos os outros rcquisii,os, as subvenções não
poderão ser concedidas.
Ar!. 6.• Os etabclecimcnlos ou sociMades snbvencionadas
pelo Minislerio dn AgricultJJrn serão inspeccionados, nos t~r
mos do art. 4", pelo menos dJ1ns vezes por nnno.
Paragrapho unico. V cril'icàda qualquer irreg-ularidade
na npplicação da subvenção conccclida, o estabelecimento ou
sóciedacle que nessa J'alt.a tiver incorrido, alem das outras
penas de direito, não poderá dumnt.e cincq annos · receb.~r
nenhum aJJXilio pecuniario do Minist.crio ela Agri,cultura.
Art. 7.• Revogam-se as 9isposiçõcs cm contrario.
Sala das sessões, 8 de agosto de 1922. - Graccho Ca.r~

rloso,

N. 159 -

1922

A Commissão ele ConslituiçãQ, tendo examinado o projecto

n. 38, ele 1922, np<'r,;rnl.nrlo

p·~i·!S ill'.l~trcs Srnndol'rs .Antonio
Azc•rerl11 .•José l\fu! t.i1J!1o c f.uiz Aclolphn. aul.oriz:Jnclo o. GoVel'TIC· 3 flbrir, prll'• M•ni;·lr!r·ic· da Viar,iio P Ohrn~ Publica~. o
cJ•Nli'o ·'Apec:al cJ,. 1:?0 :000$ p:n·a, r<•m r, ~tixilio rle 80 :OOOW,
que t.> Grvernn .Jr ~fdto Orn,,.;o rlr.po,itrtJ'Ú r: a Drlrgaci:r Fi r:.
cal de r.~,~·nb:í, :\ cJ:opl')3ir,iio dn chrl'r, ria Grmmi~~iin de Linh:B
1'élr.graphicas '' E-:l.r alcgir.ns cJ,, Mal.l.n Gi'n>·RO :w Amazona~.
·"'~r con;;I.J•uicla pela mesma Colllrnissão nmn linl1a lclegraphica
. da (·~l:tt:fto de S. L'l!l!'on(io .. 110 n.rsmo Esl.udo, á vi!Ja dr. Sanl.a
Hil.u do Arnguuya, no limite com o Eslndo ele Gnyaz. passando
)Jnla pOVf U0ão do nrindoropnlis c Fuzrnrla ria Boa Espcranc,:a
l' como o referido projrCt.o não ctinl.r:wie nc.nhuma das disposicõc~ rr.n.~lituf'ionnr.; é dt• parecer f]ue h ~cnado o tome na
dovid<t nomicleraciio.
Rn.lo. rins C'nmmis.,õcs, 17 dr. ag-osto ele 1922. · - BrmWl'dmo .1/nntri>'O, I•rcsirlrnl.c- e Rcl~l.nr. -- Marr.ilio de J,acerda.

-

Eloy de

So.~ltf.l. -

Lop<lS Gonçalves.

. .

fo!lOJ EC:Tn !lO SBN·\DO N. 38. DI~ 1022, A QUE SE RI~FERE O PAREC!Cl.1
SUPRA·

O Crmgrow Nncional resolve.:
lrrtig-o unico, Fica o Prc~irlr.nte da Republica autorizado
a abrir. pnlo ~finis!.ori•• da Viaeiio c Obrf!s Publicns o cl'cdito
e!:pccial rl·· 120 :000~ [l::trn. cnm o anxil io de SO :000$ que o
(·lovcJ•nc• .dr, Mnl.l.rl C:ros~o deposil.nrtí na D!•!cgneia Fiscal ele
CuynJJ:I :í dispnsiefin do cl1cfr~ rln comn1is~fin ele I inhns Iele··
w·up!Jicn~ ,c C:ll.l'UI.egicus de 1\'lal to Grosso ao Arnnzonus, S1:1·

SlnSSÃO EM 18 Dll AGOSTO Dll 1922
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cunslruich pela me~ma commis,ãn uma \inha lolcgrapllicu ela
ef,far;fio rir. S. Lnnrr.nr,;o, no mesmo Esl.nrlo. :i Villa de Santa
lltl.rt dn Arugun)•a, nt• Iimílc com IJ Estado de Gnyaz, passnndo
[J<!la po\·nar;üo r/e Hnnclor.Gpolis e Fnzcncln da Boa .J~spcrança;
rr•vot;:trlns as rlioposiçiícs em cfJntt•at·io.
'sala das sr.s.süos, lO ele agosto de 1922. -A. Azeredo.JMé Jluri'inho . . - Luiz Adolpho.
·
Justificação

O ct·cdilo pt•oposl.o pelo projr.el.o se destina ú, com o au):Íiio clfJ E~lado rlc Matlo Gro8so, conslrucçuo de. nrna linha
lnlegraphicn de B Lourenço tí Santa Rita do Araguaya (fronteira goyana) .
.
Essa linlln, p:n:tindo ela cslar;ilo l.clegraphiea de S. Lourenço (25' dist.riclol, 1i margem direita do rio do mesmo nome
em demanda da povoa~(io Ronclonopolis, dahi com o rumo
éilt',30' S. E. approximadamenl.e, procurar:i a Fazenda da· Boa.
Vista e clahi então rnmarú para Santa Rita, terá um desenvolvimento de uns· 280 ldlometros e além de ligar :i rôde do
'l'olegraphn Nacional duas localidades de grande futuro, .quaes
,t•jam Rondonopolis e Santa Rita, atraveR~ará principalmente
ltrmrloncpohs a Sanf.a Rika, uma região cornpletamrnte povoa~
da dr. faY.cnàas em franca prosperidade. A região a atravcsenr r! de maLta c campestres entre s·. Lourenco e Rondono~
polis, de maLtas e cerrados entre esta c a 'Fazenda da Boa
\"ieta a de cer1·arlos n campC\s n.o ultimo trecho da Fazenda da
Boa Vista e Santa Rita.
·
Tomando..,~e o preço kilometrico de setecentos e quatorze
mil dnzentos c rdtenta e cinco réis. razoavel. tendo-se em
l'i~l.a n slto preeo do. material c rlifficulclades de transporte,
tnrnando·-SC nr.r.r.ssaria a verba de 200 :000$ pura essa con~
sfl'lw.;.ãr, e com0 o E~tado · de Matto Grosso concorre coro
HO :000$ ~r!gue~~r. rp.H: se t.orna ncccssnrio n abertura de um
creàilfl n:~ '6nnrlnncia ele 120:000$ pelo (1ongresRn Nacionni.
A imprimir.

N. 160 -

19~2

Em npnllum rln$ 35 casns dr. competencia, atl.ribuidas ao
Cuns<J!ho Munieipal ntl art.. 12 da Cnnsolidaci'ío 5 .160, de 8 de
murr;n rlr 190/t, :;c rmcor:rm ·o de ordenar á Dirccf.oria de Fawnda ria P;·cfcfturn a abertura nrn (olha de pi1amnento e o
iançamento no livro respeet.ivo de quot,ns ou qunnti~~;s de~ti~
llllcms á~ mrnoaJiclarles c outras necessidades dos funcwnarws,
que forem socios ou membros de associações beneficentes ou
libernc~.

Nffr, 1!', pois, de ll'\i a rnnsigraçi'ío r!e qualquer somma para
fim a cnr:;rn dn lhesournrin e contabilidade municipal.
O unicn dever da Fn~cnrln Publien, se,ia de que natureza for,
(lr•n~i~tr orn ~~~rl'ipl.m·nr· m: vencimentos do fnnccioi:talismo,
úlYlonnrln 0 g-rnlifirnri'ío. crn malrria do despcza com os seu~
emprrgndos. (}nnnl.n 'an mni~. rnrla 11111 qnc rct.ire, livremente,
dr•pois do png-n, ::l'i impnrtoneias que cnlr.nrler, pura este ou
~f]\lOllO fim.
f'SSC
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Niío l;n ILd, nem ro,z.nlnmrnto rpw t!slnlwlccn ontrn normn
.
.
,
Pro~odcu Imulo bem, porl.anl.o, n Prefeito, oppondo-sc u
m·c·n~ã.o dr. nm SC'l'Vieo qtw nãu condiz, nem cslú do JCCurdo
t:111Y1 as al.tribniçõr.s ela Dircr.l.or·ia Jc .Fazenda, quo nuo deve
rwar sobrcearrr!rada de unr ~crvieo crne lhr. não eompotc.
A' visla disí.o, é ·a (:nmmisstt'o ele parecer, na conl'or!lli{iadi! do nt·L: 2·í da dita Consolidação, seja approvado o vulo •.
Snl::t das Cornmissões, 17 de agosto do 1922. - Remarri/no Mantr:iro, Presidente. -Lopes Gon(!alves, Relator. Etov de Sou;rt.. - :llm·cilio de Lacerda.
.
ndmi(li~l.!·aiivn.

llAí\ÕJCS DO «VÉTO»

Sr·s. Senadores - Não posso ria I' o meu assentimento á
·J·esolncftn rio Conselho Municipal permitindo aos socios do
Cirenlo rios Operarias Municipaes eonsignarcm a quantia not~rssar·ia no pagamento das mensalidades a que se obrigam
. com o mesmo Circulo,
.
A Di I'cel.oria da Fazenda i à se aclm por demais onerada
com concPssõcs rlessa naltll'cza a outras sociedades. De nm
lado, não 1\ certo que csl.c,iamos dcanl.e de um favor necessario e legitimo. Dn outro lado, o que se vcril'ica ó que a roincidrncia 1m conccssfto de scmr.ll!anl.e favor· acal'l'cl.a, · como. já ·
assi!.malei, pre,inizos à hoa mal'clra dos sm·viços da Fazenda
Municipal. E'. poiô, o haslanl.c nara que, no uso da 'faculdade
que me confere a Lri Organica. vJ\t.e_ a presente resolução, o·
que OJ'a faço. snbmctl.cnclo o meu acto á st\bia decisão do Se:..
.!lado Federal.
.
·
·
Rio de .Tanciro, :27 de ,julho de Hl22. - Cm·los Sam)Jaio.,.
RESOLUÇÕES DO CONSELHO MUNICJP,\L A QUE SE REl'gllJlM O «VÉTO)'
N. 86, DE 1922, E O PARECER SUPRA

O Conselho Municipal resolve:
Ar L 1. • Fica concedido aos soei os do Circulo dos Opera~
rios Municipacs o direito ele consignarem a quantia necessa- .
ria a corresponder ás necessidades a que· se obrigarem como
socios do mc,;mo Circulo, cm folha de pagamento.
Art. 2; • Revogam-se as disposições em contrario.
· J?istricto FEderal·, ?1 de ,julho de 1!l22 . .-:. Antonio José
da Stl??a Brandao,. Prns1dcntc. - Pio Dutra da Rocha, 1" Sccrel.arin. - .!ncw.tho A.lves da Rocha,. 2" Secretario.
A imprimir.
N. 1GJ

W22

EmboJ'a a inspecLorn D, Mnlhilclc Varclln do Carvalho,
sci·vindo actualmente na ]~scolt\ PJ•ofissional Paulo elo .Fronl.in. lenha, nesse caracter, vindo da Escola Normal, a requisição on por soliciLacão elo Lransfereneia, o que é J'acLo, c não
o nega o Sr, Prefeito, é exercerem a mesma funcçãn naquclle
eslalJclecimcnl.o as Srns, Guilhermina Carrila da Silva Maria
Cionr;alvos elo.~ Sanlo.5 c NvJl' n!lngcl'
.
I
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Nestas conclir~iíos, havendo idenLirlnile de r:u·;:;r~:; o na
mesma escola. ó Commissfío rle parceor·, e:t·~vi do ar·l .. 72.
§ 2", da Constituição, soja ro,icHacla o velo.
·
Sala rlas Cnmmissúos, em 17 de agosto ele I!l22. - Be1·~
narclino ,1/onteiro, Presidente. - Low:s Gonçalves, Relator.
ilJm·cilio de Lar.e1·rla. -· Rlo·y de Souza.

a

fl,\7.ÚES DO «VÉTO~

•

Srs. Senadores - E' da Lei Organíca a disposição que
impede ao Conselho Municipal augment.ar vencimentos do
funccionalismo sem que para isso haja solicitação do Exe~
cuLivo. A iniciativa csttí, a esse respeito, limitada .para o Conselho aos funrcionarios de sua Secretaria.
Ora, a J}rOsentc resolução, é um nugmento do vencimentos, não peditlo pela administração. De facto, a resolução
equipnrnnclo aos vencimentos ela inspectora do alumnos da
Escola Profissional Paulo ele Frontin, Mathilcle Varella do
Carvalho os dos funccionarios de igual categoria. do mesmo
estabelecimento Maria Gonçalves dos Santos, Nair Rangel c
Guilhermina Correia ela Silva, ·eleva estes u!Limos de róis
1 :800$ annuaes para 3:000$. que é quanto ganhava aquella
na Escola Normal, ele onde foi transferida para a Escola Paulo
de Frontin.
Os vencimentos .dos inspectores da Escola Paulo de Frontin são, pela lei, 1 :800$ annuaes e si a inspectora :D. Mathilde Vare!la de Carvalho vence 3 :'000$, isto se dá precisamente pelo facto de não ser esta ultima do quadro proprio
da Escola Paulo de Frontin, 'e, sim, ela Escola Normal, de onde
foi transferida.
Vê, assim, o Senado, a cujo sabia ,JUIZO submetto a. minha decisão, que não posso deixar ele vétar, como vét.o, a referida resolução.
·
Rio ele Janeiro, 24 de ,julho. de 1022. - Carlos Sampa·io.,
HESO.LUÇ~O DO CONSET.HO MUNTCIP..II, A QUE SE R.F.l'Eit8,\I O «V~~TOb' .

N.

84,

DE

1922,

E O PARECER SUPRA

O Conselho Municipal resolve:
Art.. 1.• Da. data desta lei em diante, ficam •lqnipnmdos
aos vencimentos ·da inspectora de alunmas ·da Escola Profissional .Pnulo rio F!'ontin, D. 2\Iathildo Varolln de Carwalho,
o~ das f'i!nccinnuJ•üts elo igual categoria. do mesm•) o,:;t,abclecimentn. DD. · GnilhoJ•mina CorrOa da Silva, l\Inr·is. C:hmcalvcs
dos Santos c Nuir Rangel, ficundo o Prefeito habilitado a
nbrir os nccessarin~ creditas pnra a oxecucão dc~tu nw~mu
]Qi no vigente exerclcio.
•
Art. 2." Revogam-se 'ttS disposições cm contrario.
l.)istriclo l!'_9clcral, ?O do ,julho de 1922. ·- .·1.nt•mio Jnsé
:la S1l!.>a Branda?, PrcsJclenlc. ·- Pio D11tra ela Jlocha, 1" SeeretnrJ~ ·-: J0r.mtho Alvi:S da Bor.{w, ::l" Secretario.
A 1111prtmn• ..
. ''
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T~m ncuhnm dns 3G easos de c.ompclencia, aLLI'illllidos ao
Conselho Mnnieipal, no a;·t. 12 ela Cnnsnlirlaçfl.o 5. UiO, ele 8
.-.I c ma;·ço de I!J04, .'C cncnnlril o de o;•rienm· ;\ Diroctori:i de
Fazcndn tia Prcl'citlll'a a ·a!Jcr·tum cm .folha de pnaamcnlo tl o,
l:mçnmrnlo no livrn respectivo de qt;ntas ou qunnl.ins ilcsl.i. nadas 6.s mcnsalicladcs c nu Iras necessidades dos funecionarios, que forem socios ou membros ele nssocia(;õe~ henoriccnt~s ou libcraes. Nã,l é, pois, ele lei a consignacã•J ele qualquer
somma para esse fim a cargo da Lhesouraria c c.)nf.abilidade
municipnl. O unic:· dever ela fazenda publica, se.)a de que
natureza fôJ', consif•tc cm escripturar os vencim•~nb)s do
l'unccio:lnlismo, Ol'dcnado e gJ•atificat:iio, em malill'lll de· dc!<i1rza C0!11 os seus emp;·cgaclos. Quanto no mais, cada nm que
rol.iro, livrcmoni.c, depois de pago, as imporLancia,; que en~enclt:'l', para este ou aquclle fim.
N:io lla lei, nem regulamento que cslaholet)a outra norma administrativa. ·
·
Procedeu muito bem, portanto, o Prefeito, oppondo-!'e li
~rcaçiln de um servioo Cfi!C não condiz, nem csl.á do ·actJO~do
~:om as aLtribuicõcs da Directoria ele Fazenda, cTII'J n:io deve
ficar snbrecarrcgacla ele nm scrvicn que lllc não compete.
A' vista disto, é a Commissiío de parecer, na nonformi·rlndc do art. 24 da dita . ConRolidação, seja approvado o

·veto.

Saia elas Cnmmíssões, cm ~7 de agosto de 1922. - 11·~r
Lopes Gonçal·vqs, Bclator.
·- Elo·u rle Souza. ·-- illai-cilio rlc Lacerda.·
nardino llfonleiJ·o, Presidente. -

1\AZÕJlS DO «VÉ'J'O)

Srs. Sonndm·c~ - Nãn pnsRo dar o meu asAent.imcnto á ·
rrsolucfio do Conselho Mnnicipnl peJ•mittinclo ans ~ncios do
Ccnl.ro ólo.~ Profess,•res e Coadjuvantes das Escolas 1\locturnaa
.consignnrcm a quantia neccRsar·ia ao pagamento, das mensalidade~ a que se obrigam com o mcsmr, centro.
·
O Directoria c)a Fazenda ,it\ se acha por uemais. nncracla
com concessões dessa natureza a ouf.ras sociedades. Dt:> um
l~d8, nüo é cerlo qnc cstú,jamos diante de um favor nccessario r. legitimo. Do ~ntro la elo, o que se ve.rifica ó que n J'Pinciclrncia na concessão ele semelhnnl.c faVO!' acarreta, comn .i.â
as~ignalei, pJ•eju izos t\ bou marcha elos servicos da Fazenda
:lfunicipnl. E', pois. o l1nslnnlc para :que, nn Uil<l da facilidade
que me cnnl'ere a .Lei O;·ganica. vúl.é a· p;·csenlc · ;·e.~olur)àn, o
que orn faeo, sulm;cllcndo o meu· neto á sabia decisão ,do
::lenado Federal.
·
Rio de Janeiro, 15 de julho de 1922. - Qarlr~1 Sampaio.·
RllSaJ,UÇÚllS DO CONS!lLHO MUNJCIPAf, A QUg Elll [tEJ>JlnilM O ~Vl~'l'O~
N, 82, DI~ 1D22 g o PAilllCEil :}lUÍ'IlA
'

O Conselho ~Iunicipal, resolve:
Arl.. i.' Fica concodiclo uns sneios dn Gen!J•o .rJos Profes$Dl'CS c CoudjuvunLcs das Escolas Nocturnas consignarem a

"
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qna.nl.iu neccssai·in ao pagarnenlo elas mensalidades a que se
ohi·Igam como sor:ins do mnsm0 r.nnLrn.
Ar L. 2," Hovo,iinm-sc ns disposições cm contrario.
J?is/.ricl.o Feriem!, 10 r/1! ,iiiiho de 1!122. -·Antonio Jo~d
da S1l!m lJJ·nnililr'• l'J·csillen:e. -Pio Dulm da Rricha, 1" Secrotnr·J~. --.Jt:r:mtho :lltH:s da Rocha 2" Secretario ••
A Imprimir,
'

..

,,•.

N. Hi3- H)22

..;.

·,

·.

':·:,
'·

O Prcfoil.o negou snnccão 1í rosolllçüo do Conselho que ,,
autorizava a recebetz· sem n1ulf.a o imposto l.erritorial. relativo ao cxcrdcio de H120, E fel-o sob o f11ndamrmto rle qu(~
isso viria om ·dCI.T"in]('.nln di1S que cumm·iram ponlnalmonta
aq11ellc devur, c. a!1'n1 dis;;ll. a nwdida não tendo tempo mar·cado pa1·a a sua vigorabilicl:ldq, consLiLuiria. uma. excepcão
pci·manentc.
Dr facto, os argumento~ cln Executivo são inteiramente
proccdenles c, sô por si, eon;;l.il.liCm raziio de decidir. Em
vis/.a disso, e mais porqnc a simples promulgacão do Mto le- .
· gislat.ivo !.cria scl'ins inconvenientes e abusos na arrecadação
das .ronr!as municipaes. a CnmmisRiin de r.onslituição pensa que
o vélo n. 79•, de 1!l22 devo ser mantido.
Sala elas Commis~õcs, l7 de ag-osto de 1!l22. - Bem.ardíno Jllontei1'0, Presidente. - MarciUo de Lacerda, Relator. Eloy de So11.za. - Lopes Gunçalves.
UAZÕES IDO «VÉTOl> ·

Srs. Scnnc!orcs - A rr..•nluçãn l!llC autoriza a mandar ·cobrar, sem 11111lln, o impnsl.n tnr!'ít.nrial c rccebnr ns respecf.ivas collcc\,as J•clal.ivamcnLr. ao exero.icin de Hl'20, não póde
mcrccrr sn.ncrão prlo faelo de comtituir nmrt r.xcrnc1in llc
'caracter pcrmancnl c om r!r.trimonto daqncllcs que prompl.amcn/e. cumprir~m a lei vip;ci1Lc c dos rmtros qnc. embora relardnlarios . .i<í ge snjei/.aram {Js pona!iduclos legacs que lhe~
foram imno.•ln~.
.
.
Ainrla si o pl'n.ieclo dct.cl'minnsso 11m prazo clcnt.rn !lo qunl
fossem rocchiclns as ·~nllncln.s c os imposto.~ rlo rPfcrirln exorciflin. lnl'rrz fMso pnsoivrl cx~minnr n convcninncia de ser
adopl.nrln, /ra/.!mrlo-~c rnlfio ele nma lei c10 caracter transitorio. Nn cu.~n VPJ'/cn/n ..nfin.
Pelns mn/.ivns •cxnn~los, vétn a prrscnLr. rrsnlucão que o
Scrinrlo apJ·ocitl1'1Í cnmro lhe pm·cccr mais 1'llznuvé!.
.
Districl.n Federal 26 de ,i unho de '1022. - Gm•los Sampalo.
RESOLUÇÕES DO f!ONSRUTO li!UN!f!!PAT, A Q!JI1 Sll ·UJlFimEM O •(l'l>·ro~
N. 7!1,. DE 1022 E O PARECE!t SUP

O Conselho i\!unicípnl, resolve:
A1·1 igo unirn, Fira o Pi·cfcito an/orizndo a mandar cobrar, som multa, recebendo as !'especlívns collcctas o im-

'

'
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posto it'J'rilminl rcla~ivo ao cxcrcicio de 1020; revogadas as
di~rmsi(;tit•s cm enn/.J'lll'io,
Dislriclo J?edcrnl. Hl elo junho de i022, - Antonio JosJ
da Siluct ill'(tll.diío, PrcsidcnLc, - P'io Dutm da Rocha, ·1' ScCI'Ci.nrio. -.laciutho Alves da Rocha, 2" Secretario.
A imprimir,

N. 1•11·1 -

Hl2~

, . A' resolução elo Conselho Municipal que equiparava os
it:Hlot·es c os encarregados ela UJ'l'ecauruião aos apontadores ela
Directoria de Obl'as c Viação, c os capatazes aos i'oitores da
mesma dit·ccLot'in, o Sr. Pt·cJ'eitD oppoz véto sob o fundamento de que se li'al.a de augmcnlo de vcncilr;entos, feito som
proposta do J~xcculiro, o que é conlrar·io a lei organica do
clistrklo.
Na l'Calidaclc a reforila lei prohihc que a· legislativo tenha iniciativa naquello sentido. 1\fas, como o Senado, ,iulganclo dos v~' los do Prcfeíl.o, assume as· Iuncçõcs do Conselho, c, como la!, Lcm ampla libcrclaclc para apreciar os actos
, do. executivo lo0al sob todos os seu;; aspectos ,iuridicos, po!Jtwos c moraes, o dar-lhes a so·luçao qLIO, no seu entenrJer,
for mais equitativa coin os inl.eJ•csses cm ,iügo, a Commi•:são
t.le Consli/.uição, tomando cm consideração a exig·uidade elos
YCJlcimenlos do J'unccionalismo municipal, a cat·cslia ela vida
c a CiL'~Umslancia de ter a União melhorado a subsistencia
elos scns servidores. cmquanl.o quo os ela Prefeitura cont.inuam
a luL!Il' com a·s maiores diHiculclades, Lcm aconsclhaclo o o
Senado concordado com a rcj cição de varias vétos nas mosmas ·condições do presente. ]] aasim pensando, ó do pat·eccr
que não sc,ia appro,·aclo o do n. 4ü.
Sala das Commissões,_am i7 de .iuiho de 1U22. -- Bm·nard'ino Mouteh•o, Presidente. ·- Mm·ci!io de Lacerda, Rela~
t.or. - Elou de Souza. - Lopes Gonçalve.~, com voto ·cm separado c pela conclusão.
A equiparação collimada pela resolução vetada. tem tida'
proceclcncia, ni1o pelo argm11Cnto do nobre Relator, que. recoJlhoccndo a prohibição· do au(fm.cnto de vencimentos sem pw1lOsla {u.ndarnenlcula do .Prefeito, (art.. 28, § 3•, da Consolidüção n. 5.Hi0·, de 8 de março de :190.1) entende, com o dcviclo
rc.speil.o, qurJ o Senado, .iulgamlo dos vétos dessa autoridade,
nssnmo as fnncçües do ConsclllO; e assim, apreciando os aspectos jrwiclico~. moraes c polil.icos elos actos ·do Executivo
local, riodor aclmil.tir, contra esse dispositivo expresso, somclhantü an:rmr.nt.o devido <1 exiguidade '.do vencimentos c
caresl.ia ele vida.
·
Antes do mui~. o Senado, 'dicidindo dos vétos, não subs!.i L11 e on assumo ai.Ll•ibn ir.\ucs elo Conselho. Ao contrario, nessa
alta missão o Srnutln drscmpenha as l'm)Cçõcs rle ,iulgoador ni.l
eonl'licto exislcnl.c r.ni.I'C a Legislatura c o Exccul.i\'o, cuja
oxprrssão é r•cpt•rsenl.ada ·poJa su..I'}Jcnsttà dr! qualq11JI1' lei o1t
dcliúm·w:ao. g• o Senado, nessa parLiculnr ,uma instancia superior on de !'Ccurso c não o proprio Conselho, do qual recorre o P.t•crdto.
O v~'lo elevo ''Ct' rejeitado porqnc, scgunclo informacücs,
(ls cncnncg-aclos ela at'l'r.cnrlnçuo da J.impr.za PL1blica córrc~
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spondcm aos apontadores da Directoria do ObL·as, existindo
rw~sus dous clepartnmenlos feitores C!UO desempenham funcções da mesma natureza.
Pouso in:pol'La que na Direcf..oria de Obras não exista a
clas~u de eapalazc•3; mas, devendo llavct· a ele chcj'cs de feitores, o que vem acccnlmu· a mesma calegol'ia, seria injusto
rcpcllir a cq).liparuçüo, dada a identidade de 1\mcções ou encargos publicas.
·Não é sómenle a denominação especifica dos cargos ou
emprugos o critcrio regulador da applícaçfto do art. 72, § 2",
da ConsliLuição. Isso c!lega a ter uma signil'icaeiío socundal'JU, O que convém, .sobretudo, para fa~cr ju-stiça, é indagar
e rcconnecet· ~i os funccionarios desempenham deveres da
mesrr.a m\Lm·eza, exig·cndo as mesmas . aptidões e compelencia. A funcção é que ci cssen~ial para a equiparação c nilo o·
nome que o lilulm· desta lenha nas leis e regulllmentos.
E, consoante estas idéa5 e de accàrdo com estes principJOs, o véto não deve ser mantido.
Sala das Commissões, cm 17 do agosto do 1922. -LolJCs Gonçalves . .
«MZÕES DO VÉTO»

. S1·s .. Senadores - A presente resolu~.ão equiparando os
feJlores o encarregados ela arrecadação aos apontadores ela
Directoria de Obras o os capatazes aos feitores da mesma
dircctoi'ia, equivale a um augmenlo de vencimentos. Como
tal nao podia set· votado pelo Conscllio sem solipilação do Poaer ExocuLivo que ó contlição exigida explicitamente pela Lei
Organica.
Não posSú, por isso, dar assentimento :i mesma resolução e véto-a enviando-a ao Senado .Federal que sobre o us:mmpto decidirá cm ullima inslancia.
nio de. Janeiro, 30 elo dezembro de 1!l21. - Carlos Sarnpato.,
RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL A QUE SE REFERE O «VÉTOl>
.N. 4ü, DE 1.922 E O PAREt.:JlR SUPRt.

O Conselho Municipal resolve:
Ar L. 1o Ficam equiparados os fcilores c encarregado& da
arrccadaçüo nos apontadores da Dircclot•ia de Obras o. Viação que percebem 275$ mensaos, c os capatazes aos fCJtores
do. mesma directoria que percebem 240$ mcnsaes.
Art. 2" Rcvog'Uln-se as disposições cm conLrario.
Di~lriclo Federal, 28 do dezembro ele 1D22. Antonio
.Tosú da Stlva BJ•andao, Presidente. - Julio Cesa1•·i ode Mcllo,
1o Socrclnrio. - Antonio José 1'ai:r:eú·a, 2" Secretario.
A imprimir.
•
N. 165 -

1922

o Conselho Municipal, pc!Cl rcsoln~üo ele H de janeiro de
102,2, c,cruiparlll! •)S vencimentos do' auxW<u- do gabinete elo•
•
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clro/IH)J'UJ)ir-o elo As~·lu do :::i. l•'rancisco de Assis aos t.lo uu··
.xiliat• lce!JJJieo de plluJ'IllUCIU Ju nwsma J'epul'Li~ão. O PreJ'IJJlu, pun!m, 1:uguu ,;aJJ~~·ilo a esse aeLU leg·J:;taLil'o, allcgundo
que ll c:llgu a Cf]Ul[JMal'->'l', llÚU exi:;tc llü lji.IUUJ'O C é J'OIULJJJUJ'aclu pn!.a verba uwL~L·Jal.
·
Ora, ainda que esja allcgucão J'os5e vcrdudcim, não scr\'iria de aJ·gumcntl' pai'U dumuustt':ll' a Jll'Ocudcncia du vi!tu,
porque u. resulu()àu niio cugJI.a ele allanu· a .:;Hua()ÜO jw·idica
elo seu benul'Jcwllu, 0111 rclu~•âu au quuuru c ú uaturuza da
verba, mas melhurar-llrc uo · veneinwntus, cqu ipamndu-us aos
do outro J'uncoiunrtril) que pct·ccbe nJaJs que elle; é, puis, uma
qucsltlu l11UJ'àmcnl.e ecuuunuea. l!:llu, pui'UIIJ, e cuuJpJetanwnte
i'aba, UrJJJlU :itl Vl'J'J]H:a do d~CJ'ClO li. i'. :JI:i.l, de 1 de Jlli!Ull'O
du JUiJ, Ulll 0uju an. :Jüü, ~ iU, ai. u, :;e eueunlra 1<\<.IO a
lado, flli.CJJr./0 j)lll'i.U uU j)L'ô$UUJ, O Ca!'gu de UliXJ/ittl' UC p!Jarffi:lCJU e o ele UW(ilHll' de eleclt:ol.lwrapla du usylu de ::;, l•'mnct;;co ele As:;:s.
Além di;;so. são ru.ncçúcs similares, por·quanto o auxilia!'
de phUI'lll:JcJu [ii'UJJUt·Jl a theJ·aveuLJca du;; agente:; chuuicos
(di'U:;a:;), e o auxJIJur· !lu liu/Jllwle fJI'OIJUl'U a tilerapculica
d<JS ag·enlcs prJysJcus (elecl.dcJdade). Nitu ha; pu!'tunlo, I'Uzão
pal'a aquellc gaullUl' ::li!U$ mcn~aes, e este apenas H!0$'000..
E' JlOI' run;;cguJnl.e, um acto de equidade a re,ieição do
veto n. 30, ele 1U~i. [JC!O que a C0111lllissão de Constituição o
atJonselha I}•J .::e nado.
~alb. elas Commi.ssõos, em 17 de agosto de 1022. Be1'nardinu Jllontcil·o, l'resHlcnlo. - Marc1Uo etc Lacerda, relator. - 11'/ou de ;;iouza. - LoprJs Gunçal~es, por tratar-se
de auxiliares ·do :;ct•vioo medico, havendo identidade de funcr:ões.

Ao Senado Fede !'UI:

'Jrs. Scnaelot·cs - A equipni'U(:iio a que se J'cfcre a presente resolu~:iio, sobt·c se1• incunstilncional c inconveniente,
estâ no nnntCJ'O das cnusas inexcquiveis. De facto, o cargo
r•Jjos vencimentos se pJ•nl.ende elevar equiparando-os aos de
outro funccionario, não existe no quadro o é remunerado .por
'l'erba material.
Vê, assim, o Senr~~do que, mesmo quando outros motivos
. não me obrigassem a vrltar a t•cferida resolnção, esse ultimo
bastaria porque, como r.stá redigida, tal resolução Icvn.r·ia a
um absurdo.
Deixo, pois, de snncoinnal-a, decidindo a respeito o 'Senado como lhe parecer acertado. ·
nio elo Janeiro.H do jnneii'O de 1.922. - Cm·los Sam.)Jaio.
IUlROLUf).:\Q Do C:nNRJlLHO MlJNir:)P.IT. A QUE SE JlJCFllllllM O «VÉTO»N, 30, DI~ ·1 023 /C O PAllEC.Ef\ SUT%\

O Cnnsrlhn Mnnir.ipal resolvo:
Art. 1.' Fic'am equiparados os vencimentos do auxiliar do
Gál:liertlé
EIMtrtJ!!Jh·era.fli'C'tl
ctó A~l'<l
do S. Francisco de Assis
',_'
'.
"
...•
'

'
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ao.'ó do auxiliar Le~bnic,, Lle pl!ltt·m;wüt da mesma rcpal'liçiio,
podendo, pura u~::if! Jim, set· :.tbot'Lo 1.1 neccssurio crcdilo .
.Ar!.. ;;;,"· ltevogat,,-."~ a,; dispu.,i~i:íes cm conLr·at'JO.
Dblrielo .J>'cderul, 11 de jutJeil'O elo 1922. - ttntouiu Jos'1
da Silva JJrandJ.o, l't·e.,idenl.u. - Jaliu Cusu.rio de Jllcllo, 1•
secreLurio. - Antonio JusJ 'J.'r:ia;eira, ~· secr·eLat·io.
A imprimir.

N. 166 -

:192,2

O Prcfe.ilo vetou, a rcsolur;fio· do Conselho MLwieipal que

o uutoJ•izuva a abrir u crcdilo J)Ccessario para •J pagumonto a

D. Annn. RiLa de Barros Conceição da imporlanch\ ele porcentagens a wro tinha direito o marido da mesma.
J?u:.clumcnL:mclo o seu acLo, diz o Executivo que :l•.Í o Poder Jurlieiul'io tem eompcleneia para reconhecer' esse direitp.
Na l'calidadl\, ao. Juclicial'io incumbe declarar um dm;nLo
!itig·ioso; mas isso rião impede que qualquer' dos 11ULJ'OS poderes i'UL'a jusLiça a seu turno, sen1pre que í'õt• cliamada a
j[Jlgar de· uma recbma1;ão . .Neste caoo, por exemplo, o Exe~
cntivo poderia, (jlHU!do foi solicitado, ter consiclill'UtlíJ proelldcnlc a reclamação, como l'ez o LegislaLivo, e pedido a este a
nccess:lJ•ia uulorização para saLisJ'azel-u; assim, porém, não
entendeu e, ainda agOJ'a, nega o seu assentíment•J 'lO acto que
proclama . aquellc ctireiLo, e manda reintagral-o. Só resta,
·pois, ú reclamante a viu judicial'!a; mas pam isso é prtlCJSO
quo soja relevada a prescJ•ipçãu em que incorreu, ~em o que
os trilmnaos não poderão JUlgar da jusLi~'a da sua caLtsa. E',
portanto, indispensuvel soja re,jeítado o véto, afim de que a
pessoa por elle, prejudicada possa, caso o Po.der Bxecutivo
~:onlinuc a negar-lhe direito c não se utiliso da aulot·Jzaciio
legislativa, .discutir a sua prelençiio perante o .TuJicJUrio, cuja
decisão. porá Lermo á conLenda.
·
·
Deante clessus considerações, a Commissão de r::onsLi,.
tuição pensa que· não devo ser mantido o v éto iJ. 29, de 1922.
Sala dus Comrnissões, em 17 de agosto de Hl22. -- ll•!rna?'dino lrfontei1'o, llresidonte. - Marcilio de Lacerrlr;, Ilclat(ll.
·- Eloy lle Souza. - Lupes Gonçalves, com •) voto em s·eparado. ·
V01'0 EM SEPARADO

Lopes Gonçalves, com o seguinte ·voto:
Embora seja uma simples aut01'ização, considcr•: irnpl'O·
ccdPnte ·a intervenção· da legislatum e do executivo municipal
para mandar pagar á viuva do depositaria judicial de animaes, recolhiclos ao Mntadoul'o de Santa Cruz, uma percentagem por essa fun~ção ou munns pul)Ucus, uma vez que, re~ult::u:clo esse depos1~o ele pleilo forense, srí ao jLJiz da causa,
(!Xammundo a espc·~w. compelia deleJ'minat· es:;;t commissão,
:1 c~rgo, sem dnvidn, ela pat'l.e vencida na dcm~nfla e não Lia
J:>reJ'ciluru, quo nãil fUt•a rlcmandanle nem elemandn.dn.
S~t' rlr.co!'l'iclna precisnmenlc 20 armns, po~i<. •J litígio o
liPposllo occOJ'J'et·nnl et1:1 1!!02, como diz 11 reso:u~;lo votada,
de modo que, doado exJstJss-e, a J•espeito dessa perC'Sill:agem,
.

.
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alguma obrigação contr; a ]'azc,ncla Municipal,.. esLa, Já de !1a
JJ1l!ilo. se acha pre~cJ·Jpla, om ince do urt. 17f!, § 9, n .. VI,
do Cocligo Civil, que firma. c. estabelece o lll'i!ZO de c.J.nco
:nmos pura o cxcrcicio do d1rc!lo de cobrar diVida.~ paSSI\'US
dos municípios.
.
·
A prcscripção é principio ele ordem publwa, da communhão, c JIÜI) Ll0 inl.srcssc parLicular.
Sú o Porl~1· JncliciariLl a pócle l'o!cvar, pro\·ada a (orça
. .
'illaiot• pum o jns pctseqnendi ser cx~rciclo.
Por .lolomncia, o Congresso ·l\'acwnal tem de!Jbcl'Uclo cxling·nil-a, revogando, de quariclo cm quamlo, •llil bcnoficit!
ressoa!; textos ele dircit~ .substanti:vo,
.
. .
Ao Conselho MunwJpal. tal taculclade Jmpor.raJ'!a· cm
absurdo e J'lagTanlc tyroanniu contra os clircil.os elo CJ'Ul'!C, nãr,
\•indo fúra de proposito Jcmbra·J,' que nos ·35 0usos elo al.lrihuicões, cnumcJ·arloR no ar!.. 12 da Consolidaçii•J 5 .IGI), de 8
l'ic mure; o de 1!JO.l, eonl'iadns a essa asscmb!éa lcgi,;lat.iva, não
se encontra nenhum:1 relativa á dispensa .de prc.'HJJ'iPQtin.
J~sl:1 tem sido, até ho,jc, a doutrina clcst.a Cornmissão, cJue
o ScnacJ<i J.cm acloplado; e, assim, nada mais ,iu~to que rcspci.lm· o PL'•Jecclentc e appJ·nvar o t•t1fo do Prefeito.
Em' 17 ele ago.o:lo do Hl22: - L011cs Gonçalv·:.;·.
HAZÕES DO «YÉ'J'O)

Srs, Senadores - O caso de que tmtn a pl'oscnl.e resoJ·,Jcão cí tia aluada fia jusLir,.a. Scj o .Poder Juclwint·i·J é cnm}Jcl.cnto para J·ceonhccer a D. Arma Rila do Barros Concci(!~n
qualquer direito a l)erceber tal ou qual percontagem devida a
Beu finado marido.
Pensando desse modo c prompto a cumprir a .compet•3nle
Rcnten~n judiciaria a respeito do caso, "Véto a re;;o!w;ão, enviando-a ao Senado FcdCJ·al.
Rio do Janeiro, 17 de janeiro de 1922. -. Ca;·lo.~ Sam11aio.
HESOLUÇ.:\:0 DO CONSRT.HO l\lUN!C!PAI. A- QUE SE ·REJ'EP.EM O «\'ETO»
N. 29, DE 1922, I~ O PARF.CP.R SUPIU

O Conselho Municipal resolve:
Art. 1." Fir.a o Prefeito autorizado a ahrir ll c;ocdito neer.ssariç ao pagamento a D ..Anna ·Rita de Barro,; Conceiçihl,
viuva do ex-director elo Matadouro ele Santa Cruz, coronel
l"!oJ'i:lnn Florambel dn Conceição, ela· importancia dn percentagem ele 8 o/o devida ao mesmo seu finado marido ct·mo
dl:'positario ;judicial da quantia 'do duzcmtos e cincocnta cemtos ele ré is (250 :00$$), valor de mil cento c novont.a c quatro·
(1.1!).'1) r·ezcs porl.r.ncenl.es a Hilurio
Rodrigur):; 'l'eixilira,
mandadas ubatr.r no referido matadouro, no nnnn de 1902
pelo Prefoilo do D[slricl.ó Fec!cml.
'
Art. :>,• Jl.evogam-sc as disposições em contrat·.io.
J?istriclo Fr.dcral,16 ele ,janeiro de 1022. - ..tntonio JnsrJ
da S1lva llrcmdíí.o, Presidente. - Jul·io Ceza·l'io d(l !lldll) 1"'
;3ccrctnr·]o, - ,1rrtonio José 'l'da:e:ira, !:!" Secreta!·i;J,
'
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O Sr. Adolpho Gord., -- 81·. Pl·r·3idenl.c. a Gaznla dr Noticias de hoje, a propdsiío elo projecto do lrd ela imprensa, c
referindo-se a mim, disse o scgu intr.• (ld) :
. ~com cfJ'cilo, va·e o rcprcscnlantc paulisla, segundo no;; declarou, ofl'eruccr um Im1go substitutivo ari
seu p!'o,icMo, que ·a~sfm dcsappai'cccrú para dar lagar
.a um outro mais amplo c escoimado' dos absurdos obSL!J'Vn:dos cm val'ios dPs seus dispositivos~.

I

J!~Sias ulLimns pa.lanas «cscoimnrlo dos absurdos cm yarios dds seus clispnsi[.ivos~. correm cxef.usivamcnte por conta
da Gazii/a de Noticias. Nítu JH'O'l'eri lnes palavras, nem 1iodia
tel-as ·proferido.
.
Em resposta a um pedido de informações que me fez
tlm .aos dignos representantes claqucHe jot~nal, cornmuníquciIIJC ser meu intui lo' a.prosenlar om tm·ceira-diseussão um subsLilutivo, no qual procuraria aHondm· a yarias suggestõcs e
ilh(itrcs de interessados c do cn-tenclidos no assumpto.
Si o meu subst.iíutivd vac J'a~er cessar essa celeuma qn1!
\. o projecto tom levaní.ado, nü,a sei. A minha preobcupa•;iio
exclusiva é a de prestar um s·crviiJO ao meu paiz .
.Era o que cu linha a dizei'. (:lluito bem; mu·ito bcmo.)

•
I

OfiDEí\I DO DIA

3" discussão-.. da pt•o))osiçúo <Ja 'Camara dos Deputados.
:n. 117, elo r1922, qnc mO<lifiea a l.uhclla de ve•nc.imcnlos da ma-

S'istrttLura fccleral c. local.
E' lida, apprnva.cla c posta

'Clll

discussão a seguinte

EMENDA·
~ccrcsccnLc-sc

onde convier:
Os auditores do 2" ent,rancia c os do !tio Grande do Sul,
cujo's vencimentos .ití estão p-or lei equiparados aos dos
juizes de direito desta Ca.pil.al. porcchcrão 26 contos; os do
rl" cntrancia, 21, sendo dou.s l.cr(:os de ordenado' . o um do
g'l'at·ificacão, os promo.f.ores ria ,iusliça militar, vencimentos
igu:aes aós dO<s promol.o'rcR publicos na ,iusLi~.a commum o os
uuditorcs auxiliares '15 eontos annuaes.
Sala das sci!sões, cm ele ag·o~to de '1922.
'

.~

.Tust i{icaçao ·
A cmpntla jnslif.ica-se nos termos os mais simples. A
dolaçftd dos vencimentos di:! 26 contos aos auditores do 2•
oiltrLmcia c filO' Grandc1 ~elo Sul, .rcsuHa da cquiparaçüo que
lhes ó asseg•!Jrada pot• lets onterwrcs (li:!is ns. 257, de 12 de
marco ele ·l8!JO; 8:?1. de 27 de. dc1zcmbro. do l!lOl; 2.20'01, de
13 de dezembro de 1!l10, c 2. 5Sll, de 31 :de ju11io doe I0J2l.

·s. - V'ol. yi
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Qunnl.o aos auclitclrcs ele i" entrnncia, o caso ó apenas
cfe "'cparar uma !'lagranlc in,iusUfJll, porquan;/.CI o projccrlo
j'ixando os vc-neinwnLos da magislmlm'a deixou alg;mw clcst~H
Ui1dil0rcs com os vcncimcnlll's lJllC actunlmct;tc pct·ccbcm. J~
J'cpat·a uma l'lugru:nl.c in.)usLica, ropcLimos, porque cslab1Jicco
para todos os auclil.orcs ele :l" enl.mnciu, os mc.smo.s vencimbntos, sabido, col()u •í, que ncstn .:lasse ha magistcados elo
J2 contos, o\.ttros ele iG conl.os c outros ele 21 contos,. o que
não se comprelwncle cm so tratando ele servem tua.rios com
as mesmas J'uncGücs o responsabilidades.
Sala clns sessões, 1lm de agosto de 1922. - J'Usto Cherrnont. -

Irineu Jlfacluulo·.

O Sr. A. Azeredo.

O Sr. Presidente -

a pala~ra.'
Tom a palâvra o Sr. Senador Aze-

Pe~~o

redo.
O Sr.' A. Azeredo ( • i - Sr. Presidente, da accôrdn com
o que promctii vcni1o restabelecer as emendas que eu apresentei o anno passado, nu discussão do orçamento do Interior,
sobro a magisLral.ura federal, emendas que obtiveram o voto
do Senado e da Gamam jos Deputados.
·
•
· .Não quero, porém, Sr. Presidente, crcnJ• cmbaPacos tí ·passagem immedial.n da proposic.üo ora em discussão nesl.a Gasa
do Congresso, correspondendo assim ao appcllo ele alguns juizes interessados cm que a maioria dos servcnluarios ja justion não seja prejudicada o possa desde Jogo entJ·ar no goso
das vantagens que a proposição lhes clti c a que toem dirmLo.
Por isso, vou restabelecer as emendas que o Senado jú
approvou e tt ·que a Gamara núo negou o seu voto, cujas disposic.õcs ainda se acham cm vigor, simplesmcn te poJ.•quc o
Sr. l)resijcnte da Republica julgou, em sua a!La sabedJria,
dever oppôr o seu v éto ao projecto de oroament.o,
De sorl.e (Jue a Gamara dos Deputado:>, que nüo qui~ dar
o seu asson!.imcnlo tis emendas por mim apresentadas, entendeu C!·Ue rleviu elaborar uma proposição neste sentido e
immediutnmonte submeLtcl-a :í consiclm·u..:ü.o dosla· t.:a;a, augmentanSo os vencimentos dos magistrados não tanto ·como
deviam· s~r c corno ellc:> tccm du·ettu, dcante das difficuJdades de VJda gue lodos nós obs~rvamos cada dia que passa,
mas do m:meu·a a armai-os a iazcr face, até certo ponto a
essas necossida:les.
·
'
Si compararmos, Sr. Presidente, o augmenl.o que n Cama r a dos Deputados concedeu a cct'los magistrados com o
que clles l.c!'Wm pela tabolla Lyra, veremos que adoptada
para o caso n l.nbclla organizada pelo nosso collcg:t, cllcs seriam melhor· recompensados.
0 SH. BENJAMIN BARROSO - Afóra a fnlla de equidade
que ha' na distribuição do aull',mento.
O Sn. A. A.zEREoo- V. Ex. iem razüo.
i\Ius cu fazia apreci.ar;õcs em rel:Wiio ao augrnenio dado.
pela !·abclla ~YI'a, que, llJContcslavelm(lnLo, aprove'il.a melllcir
n l.liUtlos nwg1~trados do que a que consta dn. proposieií.o que
YCJU da Canwrn..
·
•

I

l', . Não fui revJstú pelo· orador.
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(J jUJ% dr• ACI'C, j)Ol' UXUIIIjliO, LCI'Í<L Oô 1WLIS YUilCÍl1lCrtliiUil.u n.u.i.ô clu\'arlos ::;1 u:; eun:;Jdcm::;semus di) accurdo
eo•11 a tabulla J,yra; os procul·adurc.s du DísL!'iel.u Federal,
oó prurnolur·cs Lericllll os seu;; vcrwirnenlo~_ clovaclos ua 111ats
de 18 contos, au passo que, pela propo:;Jçao da Gamam, re •.
edJüi'ÜO apenas 1li oon\.os :lrmu:w:;.
O.'l pJ•oeuJ•nclore.~ scccionacs dos Estudos, assim como os
.Juiz.es soceiun:tes, siía Lambern l!lal J'eLribuido:; pela ta!Jolla
da Gamara, e mclhur aqumhoados Leriam s1do s1, porventura,
a CanmJ·a Livessc curnpulaclo o augrncnto de accódo com a
Labella Lyra.
A:.sim não acontece, Sr. Presidente, eu prefiro. restabe~
lecel' n~ crncndas a que o s~naclo jü deu fl seu assentimento.
l]Uc j;'l J'oram upm·ovadas pela Gamara, as quaes, por circumft.nneius espcciacs, aquclla Casa elo Congresso entendeu que
rluvia :,ulJstiLuir por uma proposicão rcdLJZindo oonsideravelrnlmLe c' augmenlo que o Senado havia concedido a toda a
· mac;isLralum do Brasil.
Aimlu. honLcm o honrado Senador pelo Rio Grande do
Nl•l'll' fJ(l!llOnslrou que a difl'orença enLre os vencimentos do
winü;t;·u do Supremo Tribunal e oo dos desembargadores da
CôrLc de Appe!la1;íio era apenas de 9:000$, emquanLo que,
agora, pela proposição da Camarar é de 22:000$000.
Ü SR. LOPES GONÇALVES - V. Ex. dá licença para um
aparto t
O SR. A. AzEREoo· -·Pois não.
O Sn, Lo:rgs GoNÇALVES -- E' que ha uma nocão falsa
· na ap!'Cciaeão àesses cargos. E' preciso considerar que a mtlgJ::;tmlura local tem a mesma origem (jlte a federal. Nomca•.los pelo govel'no da .Uniilo, Lodos t.ccm a mesma funcção, com
a cliffuJ•cnta apenas da compelencia para certos effeilos. Dll
rJJodo que niío lla razão pura que se não estabeleça a equidade
(~nlr1: ambas as magisLraturas.
O SH. A. AzEnnno - Elles allegam, entretanto, que oa
mfJmllros do Supremo Tribunal - o que é razoavel - Stlpcriul.8ndem toda a justiça da União, toda a justica do p~iz.
ao passo que a Relação do Dislricto Federal só se entende
eom a justiça do Districlo.
·Mas. o ,que não pódc ser posto em duvida é que a diff~:~
rença 1i considoravel, oomo l.ambem o ó a estabelecida entre
os membros da CórLe ele Appl'llu~ão da jusLil}a do Distrioto
l?ecleJ·a! e a de alguns l!:sLados com a l'CLribuir;ão da justica
fcrJ~·ral cm outros J~slaclos.
Não sei porqllc, pot· cx:cmpl11, Sr. Presidente, os Estados
elo Amazonas, de Minas u de :>ão Paulo hão àe ter a justi()a
Jl1i)ll1Mmcnle retribuída do que a de l\Iai.lo Grosso, ,Goyaz e
outros Estados, onde a vida não é baraLa.
l\las . Sr. Presidenta, como disse ao iniciar as minhas
ponderações, não quero retardar a passagem da proposição e
ilf>l' esla razüo venho restabelecer a emenda que jú foi approvada pelo Senado o pela Camam. pedinclo aos Srs. Senadorrs
qu.: c11nsinlnm qne as me;:mas, depois de approvadas, constil.tl~m pro,il'l'l.o ,;cp:11'ndn, :tl'irn d~ mcllHw SIJ cliscu\.ir o assum~
pltJ, tevnndo a com'ict:fw aos nspirilos dos que ainda se acham
1~111 rlliYiclu, nc51a e na oulm Casa dn Congresso, a respeito da
noe(•ssidarlc do au::rmcnlo, que ning·uem lcm o direi.Lo de conI.U:i

•
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Ie,;l.::ti', porque, tendo cm vista a carestia da vida e os interda justiça, todos nós elevemos concorrer poderosamente:
no sentido de elevar a dig-nidade da mag-islrnlura do Brasil,
Em o que tinha a di·zcr. (Mnilo bem.; muito bem.)
:Vem a mesa, é lida, apoiada c po:;la cm discussão a seus~cs

guinte

E.\! Ei\' DA

·D Cungre,;:;11 Nacional resolve:
Al'L 1." A conlar elo ri ia i de junho deste anno os vundmenlos' tia ma;;isl.mtiiJ'a J'er.lct•a! da Republica serão J•cgulados vela tabclla ;;eglthlle:
illa(fisl1'a!ura federal e
. local:

1\!inislro do Supremo 'J.'rinal JTecleral a . · ...... .
llt1presentnr,ão elo Presidente
Juizes seccionaes do District.o Feder·ul a ....... .
SubstiLul.os a . . ........ .
Pl'ocuradores a . . , ..... .
Juizes i'cderacs do 1" f!"l'UfJC>
(Amazonas, Pur:'t. Maranhão, CcuJ'ú, Pemambuco, Bnhiu, Rio de Janeiro, S. Paulo, Minas
Gerac~ ·c Rio Grande do
Sul), . . .. .......... .
Substitutos a . .. ........ .
Procuradores a . . . , ..... .
Juizes l'ederacs elo 2• g-rupo
(Piaully, Rio Grande do
Norte, Pamhyba. .1\lagõas, Ser:.;ipo, Espírito
Santo, Paraná, Sunla Catllarina, Multo Grosso c
Goyaz), a . . ....... :.
Subsli!.ulos a . . . ...... :.
Procuradores a . . ....... .
Desembargadores u . . ... .
Juizes de direi lo a ...•....
Pretorcs a· . . ...........•.
Sub-prel.ores a . . : .. , .•.. ,
Procurador gemi . . ..... .
Jlrocurador cm disrJonibili-

10:000$ 20: OOO'.í
•

•

•

.

o •••

2G:OOO$
H :000$
H:OOO$

j

•

o

•••••

13:000$ . 3!l :OOI):pUOO
7:00(1$ 21:000$000
7:000$ 21:000$000

8:000$

!l:OOO.S

7:600$

3 :soo.~

1o:800$

G0:000$000
12:l100$0f.JI)

27: onu.~ooo
5:HIO$ . Hi:20WWOO

1.6:000$ 8:000$.
8 :Soo.~ 4:100$
():100$ :1:200$
28:000$ 14 :000.~
20 :DOO$ 10 :OOíl$
H :000* 7:000$
G:~oo~:
3:200$
28:000$ 14:000$

11 : .JOQ$000

2:í :000$000
13:200$000
!I:G00$000
~2:000$000

30:000$000
21 :000$000
O:G00$.000
42:000$000

dade. . . ............. .

28:000$ H :000$ lt2:000$0UO
8:000$ 4:000$ 12:0008:01111
12:800$ O:tlOO.~ 1!l:!300$1100
Ad'JUn l os a . . ........... .
S:SOO!fl
4:400$ 13:200$000

Curadores a . . ........... .
Promotores a . . .....••...

I•

Rcprcscnl.n~iio:

Representação e mais despczns. elo .Prnem·ador Geral
da ncpubl ica . . .••••••

.' ... ' . ..... ,.

!J:000$000

I

s llSS.\0

.

Pelo excrcicio de p!'csidente
da Côrte do ,\ ppellnuiio. .. . . . ..
I'elo exereicio tlr. presidente
da Gamara
........ , . . ' ....
Pelo exercício ele juizes do
Conselho Supremo, aos
vice-•P'l'esic!enl.c~

a . . ..

Pelo cxcrcicio de procmador
gemi do D;sLriclo no
Conscl h o Supremo
...

I

--

I
I

•

o ••••••

• •• o •••

1:800$000

......

~:400$000

..

3:600$000

....

'

o •••••

3:000$000

24 :100:j;
........... . 18:100$
. ......... . 1\:SDO$

1.2:~00$

3G:000$000

7:400~

22:200~000

21:-100.$

12:200$

3G:G00$000

Desembargadores a
..... . :12:000$ 21:000$
.Juizes ele direito a ....... . 10:000$ 20:0001
Juizes municipacs a ...... . 7:-100$ 14 :SOO$
:PI'IJCLJI'acloJ' .g·cral a ....... . 1O:úOO$ 20 :000$
Prnmotorcs a
........ .
7:100$ 14 :SOO$
Acljnnl.os a . . ............ .
5:\00$ 10:800$
ncprescntaeão:
Pelo cxr.rcicio. de presidente
elo 1.'rihunal de Appcllaoao. . . . ............ .

3G :000~000
:30 :·000$000

,/!IS liça

I
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•

no

Ff!dcral
A.CI'C:
Juiz fcdeml da scceão .... .

Snbsf.ituto
Procurador .
,Tuiz rlc secr.flo cm disponi• . .........
bilidacle

0:200* 27 ;.G00$0(1()

Jus liça local do Acre:

O O o O o

o O'

O I

O O O O O

22:~00$000

:w :000$000

22:200$000
1G:200~000

3:G00$000

§ Ficam elevados a 12.:000$ os vencimentos dos solicifarlores ·da Fazenda Nacional, que fnnc'cionam junto aos juizos
:frderacs de 1' instancia.
·
'
§ Continua cm vigor· a disposir.ão do arl. :t 7 do decreto
n. 1:í9, de ·18 (lc julho dL' 1893. · •
Augmr.nt.r.m-sc as rcspccf.ivas verbas das quantias noccssarias cm virtude das modificações fcilas nesta cmcncla substi·
tn t.iva.
S:ilu elas scssõrs, 18 de agoslo ele 1922. - A. :lzl'l'edo ,,
· O Sr. Lopes Gonçalves -·- Peço a palavra.
O Sr. Presidente Gonçalves.

Tem a palavra o Sr. Senador Lopes

O Sr. Lopes Gonçalves (') - SI'. Presidente, cu clisse
hontom que estaria dh1post.o n collaborar com o nobre Senador
not· MaLto Grosso no :tugmcnt.o ou na equidade dos vencimentos do certos mcn1hros rlá mng·isi.!'ni.um. conl't·ont.aclos com o
augn:cnlo que hom·e tJnra os minisLrns do Supremo ~l'rihunnl.
De faclo, a desig'l!Uichvde 1í exLraorrlinuria. O ministro rlo Su- ·
nremo Tt'ilmnnl pnssn n g:mhar GO cont,os, ao _passo quo os
,iuizes ou os desemba.rgndorcs dn C!JrLc de APJ1Cliação ficaram
com uma clil'fcrcnoa de 22 contos, islo é, pcrccbc.ndo 3S conlos
annuacs. ·

, ( ')

:E~t.o

rlisrursn nüo foi rrvi;;f.n prlo rwridor,.
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O senador lJcm ~u!Jc, c nüo m·a preciso que o dis;;csse, que
a origem da mugi~L!·alut•a loeal ô a mesma federal; sfio membros tlo Poder Judiciario, nümcados pelo Govm.•nü da Unifw.
O provimento a c:;scs cm·gü:; oa invcsliLura é outorgado pelo

Poder Exceutivo. Nfío se súpponha, que, r>elo facto rio Supremo Trilmnal Fodcrn.l eslru· na supremacia da mag-istratum
federal, tenlm aLLribuieõcs diversas. A~• uttl'illuiçõcs süo as
mesmas, digo-o francamente.
·
·
Não se supponlta, pelo facto de poder o Supremo Tribunal Federal julgar ou npt·cciar a inconsLiluciomtlidado dos
actos do Poder gxccuCivo c do· Cong'l'csso Nacional, outro qualquer magistrado local não possa do mesmo modo estudar ou
versar os mesmos nssumplos e resolver a respeito. Diffcrcn!.e'
é só o seguinte: o Supremo Tribunal Fcclcrul, a respciLo do
assumpto, pódc levar a questão em recurso exLraordinario,
quando os mng·isl.t•ados t•sl.adunes ou locaes dcciclircm sobre a
inconstiLuciomlidadc de uma lei que lenha sido ímpugnadt\
como inconstitucional.
Não se contesta que o Supremo Tribunal ten !lu mais ufflucncia de s~rviços; o mesmo aconl.cce com a Córl.e de Appcllaçüo do Disl.ricto Federal. A cliffercnr.a tmica é sobre a
competencia que é rcstricta para o Sur1rémo Tribúnal, para
certos ca.sos; no passo que a mngistrnl.m·a local tem mais amplitude, julga todas as questões que dizem respeito com o
diroil.o civil, commcJ'cinl e penal.
·
Ora, a digniclaclc rlo cargo é a mesma, quer se trate de
iuiz elo Supremo Tribunal, quer ela Côrle de Appellação, de
juizes do tribnnill do 2" instancia c, por conf,r.g·ui ntc, u resiclencia desses magisl.rnrlos, quer dn ,iusLiça local, ,quer tlo Su·premo Tribunal Foderül, é na mesma cidade, sendo por isso,
as mesmas as cont.ingcncias c necessidades àe vida de que se·
resentcm uns e outros.
·
Consequentemente, foi muilo bem · acccntuada pelo nobre
Senador pelo Rio Grande do Norte e pelo illustrc representante do Estado de Matl,o Grosso a disparidade, a desigual. dnde, n injustiça que existo no tratamento pecuniurio ou orcnmentario, entre os altoB membros ela magistratura local ·a
os da magistratura federal.
Mas, como não tivesse cu declarado ao Senado que offcroceria emendas :í proposioão ora em dehntc c upcnns qun
collaborarin como o nobre ri']WesmJI.nnfc ele MnLLo Grosso 11.
respeito do nssumpto, pois. de hn múilo. venho coml1nlcnrlo
no sentido do obter umn dol.nofio rm:nmnnLaria mais r.levncli1.
para os membros da magistratura federal e. rln. justiça local.
ngunwlar-mc-hci para acompanhar ns emenrlus ele S. Ex.,
que, conforme podín, consLil.uirfio pro.ir!cLo cm separado.
Quero, assim me. nxpriminclo, rlt1ix:n• pnl.entc que ac~
cupnnrlo a t.rihunn, niTo tive a in t.r.nofio ele rclnrrlnr a mnrcln ·
rla propo~içüo rlc que ora nos occnpnmos, ·pois nssumiri.u o
cnrnct.nr rlc wm·amn ín.in~l,içn. rmhnr•nçnJ:• ns vnnlng-ons nbi.Tdns
pela mngistrnl.urn fcrloml. imprrl'inrln-11 rlr l'I'CPhrr o crwresponrlente n ·esM melhoria pelo fncl.o rlo llnvm• n rlr,ip,-nnldndf', crue snlirnlo, nm rrlnQfío aos mcmhros rla mngisl.!•uLut•a
locnl rlo Disl.l'icto Frrlnrnl.
Por cst.ns r.onsirlPl'n rõrs: A'll nrrlnr-mn-hei nnm snmmrlnr.
nm mnmrnlo oppnlrnnn :1 ncriin hrnrficn r pnli·intir~ rio nnln·e
rcprescnl.nlll,n elo Estado do Mni.I.o GroRso, (Mnilo bf.êm. .)

ST>SS.~O KM

18

Dll ,\QOS'fU DI~

1922

599

O Sr. José Euzchio --.Peço a palavra.
·

O Sr. Presidente ·- 1'cm a palavra o Sr. Senador José

Euzcbw.

O Sr. José Eusehio (*) - ~r. l)residcntc, parece-me que
cm virl.ude elo rcquerirnenl.o de tlr;;cncia que foi approvado
honl.em, pelo Senado, as emendas elevem ter parecer verbal,
niío voltando a proposição á Gamara.
·

I•

O Sn. PnESTDENTE - E' o que acontece, realmente, em
virtude ela urg·cncia concedida pelo Senado.
O

~Jmittir

sn..JoSJ~ EuzEmo - Nestas condições sou obrigado a

rlc.>clc ,iú o parecer ela Gommissão, para o que já· tivo
occasiilo de ouvir diversos collegas.
·
· 'l'odos os que se toem interessado pelo augmento de ·vencin~ntos da magisl.ml.ura c que comrnigo toem tratado do assumrHo, sabem de sobra que nunca lhe fui infenso.
(Aprnados.) Ao contrario, desde que pela primeira vez, o ·
anno passado, o men distinclo amigo Senador por MattoGrosso Sr'. A. Azeredo tratou de tal, cu declarei desde logo
que a minha opinião era favoruvel a uma· medida que augmonl.asse os vencimentos da magistratura e rdos membros do
Ministerio Publico.

O Sn. A.. Azmmoo -Apoiado.
oQ Sn. IRINEU MACHMJo - Outro poder mais alto se levanta.
O :!3n.

LoPES GoNÇALVES'-

Não é só V. Ex.

. O Sn. JoSJ~ EuzEmo - Tive mesmo occasião, quando pela
discussão dos orçamentos o anno passado, de tomar a iniciativa de estender a medida aos membros ela magistratura local do
Acre.
'
·
· O. Sn. A. AzllREM - Em relação a esses magistrados .escapou-me a lembrança. V. Ex. tem toda razão.
O Sn. Jos1~- EUzllB!o - Nestas condições, Sr. Presidente,
se. não ·fOra o elcsc.io de não retardar o beneficio que a proposiçiío da Gamara elos Dcf.lll fados traz para 11ma grande parte
ela Magistratura, cu de Ma vontade correria para qu.e procm•assemos corrigir qun.lqucr falta que porventura cx1st:a na
proposição. Aconl.ccc, pnrôm, além elo exposto, qu~ o emmentc Senador por Mal.f.o-Grnsso foi o primeiro a requerer filiO
o sen projecto cnnsf.itnissc pro,iecto em separado. E no mesmo
sonti(ln ncnho de onvir· flcclamr..i')cs do illnstrc Senador pelo
Dislt•icl.n Fcrlrral, Sr. Trinen Mnchndo.
Assim. em nnmn· cl:t Commissão, peoo ao Senado rrun npprovo as cmr.ncJn;; nprescnt.arla's por r.sses illustrcs Senadores,
n.fiJ!l ele cnnsl.iluircm pro,íccl.o cm separado. ( llfuito bem.;
mmto bem.)

(•) Não foi rovisl.o pelo oJr(lrlor, ·
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Vccm ú l\Iesa, süo lida.-, apoiaàas c postas eni discussã·J
as co;::tl intes
EMENDAS .

AccJ•o.,conlc-se .onde convier:
Um auditor da Policia Militar

i[j :000~.

.

rlo

Dis~riclo

Federal,

Sala das sessões, :18 de ugosto de 110,22.
Justificativa

Na Poli cio. i\lililar Lodos os :O'f.ficiaes tendo os venci·
mc.nLos iguacs nos do Excr~ilo, é de .iustica que o auditor,
quando não tenha vencimentos iguacs uos de seus noUegas
do Exercito c da Armada com cxci'Cicio na Capila.l :FedQral,
enm ns quaos ,iá conr.or'J'C :í.s ·ragus do Su•Premo 'J1ribunal Mi·lilal', c.r-vi do decreto legislativo n. 3. 4\l3, de :1'9 de janeiro dr J OJ8,, pelo menos tenha vencimentos <le auditor de i"
•'ni.rancin, do quo cogil:a o pt·oJocto, por isso que .não h:t
cquiparar;ão do vencimentos c sim n intuito de melhorar a
siLu'ação de um ,juiz quo ha 17 .annos, sem interrupção nem
nni.a de de;;abono, cxrJt'CC as snas rurduas funcr,ões, Além de
suas funcções ·dolerminarlas lios arts. lt02 a !t'!H, do regulame.nl.n n. 14.5018, do l do dezomb'ro do 1!9·20·, .o auditor rla
llo!icia l\lililar 1'uncciona nas commissõles para trancamento
t!Jc nuf.:ls o ]Jrocessa e julga as habiWaçües ·de montepio e
rneio soldo dos herdeiros dos officines do Corpo de Bom~
J:loiros. conforme o aviso. n. 1'56 do· Ministerio da Justiça,
de 9 de outubro de 1912, o finalm.ente concorre, c:r.-vi do •de,r,rclo legislat;ivo n. 4.215, ~;lo 20 de dezembro de 1920, á
presidencia do mcsa1s eleiloraes. con"l os demais auditores
ll ,juizes da ,justiça local. Accresce que, em mat.eria penal, a
··Policia i\liliLar se rego pelo. Codigo Penal Militar. c:v-vi do
decreto legislativo n. 4.527, de :2<6 do janeiro de 11922.
Tudo, pnis, demonstra que o auditor da Policia Militar
é um ·magistrado, não havendo razão para· ser ·exclui do do
projecto, .auUorizando •a 'Pfl~cebCirl 0\!! vencimentos do carPitão. ·em v1rtude de exercer o. seu ca<rgo com as honras desse
posto.
· Sala da$ sessões, •18 ele agosto. de 1922. - I1·ineu Ma:.
'chado.•,

·

EMENDA AO. AIW.

Ao procurador .gm,al 1 'flo DJstrictô,· em di~po.nibi:lià!ado,
cab'erão os mesmos .vencimentos· dos juizes da C1)rle do A'P-:

De!lacão.. !

Jusl i{icação

Esta emnnda: restabelece um dir.eitô jú: rnconhecidô e
P!'Oclnmado pelo .Senado. na e~1en~a .geral relat.iva. aos ven 7
c!lnenl.os da magJs!lratura do D1strwto Federal. conl.!dll na 101
do prm·imcnto que ainda corre seu ultimo t.u.rno na Gamara,
nm~nrJn a:~'·al f!"~ _nst.a l:.\ljoit.Qu! 1JCndo-se confo.rmn·clo Q Se-

lJí\çlO_ C0ll1 ·~ l'CJCIQIIO.~ ~:

.
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O procurador· geral, ern disponibilidade, era desembargador ela anLiga Hclar;ão ela Cõrtn quando Joi nomeado pa.ra
esse cargo.
Está em disponibi.lidado porque, tc.ndn sido aponscntalln
compulsoriamente. r.m virtude da lei que rlcm·ctou a aposentaria elos magistrados que houvessem completado setenla
armo;;, pediu e obteve annullaçilo dessa aposentaria, mandando o Poder Judiciaria l'o:;;sc clJe reintegrado no cargo com
todos os sons direitos e regalias.
Els~il.,. portanto:, em cNHponibi~idadei fojrcJUda, .pois que,
de direiLo, o. cargo lhe pertence por scntcJJQa que ,transitou
cm ju!gad.o.
Ainda mais: quando, depois disso, n_ Fazenda lhe cobrou
impostos sobre 'I'Cncimcntos. o Supr•cmo 'J'ribunal Fcclcral, en'\
11roccsso. perante clle movido, mandou que o dito. procurac!Ol'
goJ'al fossem re~tiluído$ esses impostos .po.r isso que Jhe comr>cLiam os mesmos direitos dos desem:barga;dores da CôrLo
de A:ppcllaciã,o, oo qua.es, como juizos, não podiai?l sof~rcr
rcduc·ção cm• seus venCimentos, nem mesmo por mew da !Tilpostos.
Si, nor ·conscqncncia, tem o procurador s·cral. cm disponibilidade, dircilo :ao cargo proclamado p01r se.ntença, que o
mandoLt rcinf.egr•ar. com . t.odno, os direitos c regalias, e si, .
tambem ·POI' sentença lhe foram reconhecidos todos os direitos c regalias que cabem aos membros da Côrte de Appellacilo,
ó claro que os seus vencimentos serão sempre os mesmos
que compefJrcm áquellcs juizes.
· :\s ccrti'dõcs juntas compravam esLa justificação.

I

DOCUMENTO N. 2
RECONHECIMENTO AO PROCURADOR GERAL DOS MESMOS DcrREITOS
DOS DESEMBARGADORES

~

O bncharl}] Gabriel Martins dos Santos Vianna, secretario
do :Supremo 'fribunal Federal, etc.:
Certifico qu·e revendo os autos de appcl!ação cível numero mil seiscentos c quarenta e clous, da Capital Federal,
eni que silo appel!antes. a União Federal e o :lesembargador
1\fanoel Pedro Alvares Moreira Villaboim c appellados os desembargadores Agostinho de Carvalho Dias Lima c outroa,
delles consta á folhas cento e setenta c clous, os embargos dD
tcôJ• seguinte: Em!Jargos de fls. !72 - Por embargos ao accórdilo prof:criclo na appellação ci·vel numero, mil seiscentos e quarenta c dous, cliz o sc.gun:lo appcllante cmbargantfl
desembargador .il!anoel .Pedro Alvares Moreira Villaboim contra a Fazenda Nacional, por esta c mclrhor fórma de di~
rcif.o. E. S. N. ,.... P., que o Supremo Tribunal Federal
confirmou a sentença da primeira parto ·que dcsattendcra at>
nssislr.nLc; porquanto, so nilo prevaleciam as razões do direito expostn,s na scnt.cntla nppella:la, nilo podia todavia, medrar a protcnçüo d~ Emba;santc ern acção rln 'terceiros; P.,.
quo o Su·promo TrJbunnl. l• çd·cral, assim decidindo, deslocou
o Embargante da ordem ,JUdiCiaria, cm que ó vif.alicio c inamoviv_91, cxercr!ndo :fun~cões importantes na Côrte do· Appcllaçao, e mmto super10res :\ superinlendonci:t :lo pequeno
g·fupo rlo prornolnrcs. guc tc,cr,n snlvns suas conclusões Jurirlrcus; P, f]uc n pMrQno offrcml do cmbnr:::nnlc 6 especial 9
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diversa da pnsir,fín rln n1·lnnl prncnrnrlnr· ~nrnl; pnt' qunnl.o cslo
nfío ri vilnliein nrm inamnvivrl, sr.nrln ]lromnvirlo ele promotor no lo p-ar· qur cxrrrc: cmfluanl.n rtnc n cmbnrg-nntc. exercia
no nrlwnlo rla Urpublicn o ln,znr rln :Jr.•cmhargndor vil.alicio
n inamo•;ivel nn Rrlnciin rln C/ll'i.r, l.rnrlo nccuparln por· ulgun~
nnnn;; o cnr·2·o de prneul·ndnr ela (}ll'l.,n. S•,bcra:11a I) l!':izenja
Narinnnl, de qur sr dr111illirn; P.. qur prnrlnmarl:1 a Rrpnblica
fl\m de novo nnmrnrln prncur~dor rln Rnhcrnnia e T!'azcnda
Nacional pelo GoYcrno Provisorio, como pi'Ova o l.iLulo ,iunt.r>,
:r.. qnn nr.,ln pnsiciio n rom n.~srnln na llr.Iaefío foi
nomenclo pelo Govrrnn Pl'llvisnrin Pl'oeuradnr r:qral cto
Disl.rielo Fcclr.rnl r.r-vi do drr-rcl.n mil o trinl.a, do
q.ml/.OI'7.C :Ir nowmhrn de mil nitnecnl.ns o noventa,
continuando em snn;: funer,.õcs na Côrlr.· rlo .:\ppcllação, com
o nccrcsci111o rir supcrinlrmrle!' o pequeno grupo ele promo.
tores do Districl.n F'cclorhl; P .. f!Un n referi elo clrcrcl.o mil r:
trinl.a, arli);'o vinlo c l.res. garantiu n vitnlicicclnclc c qual!~
cindes do ernhnr;,mnte ,iun l.o no tribnm\1 cm quo servin; I>.,
qnr aincla. p.·rrranlirln~ cxprr.qsnmrnln fornm ns direitos adqui~
r·irlos rlo cmhar::rnnl~ )JC·lo dccrct.o mrmcr,; rJm.c.ntfJ~ e nit.enfa,
rlc vinlc c nnvr dr julho rlc mil nitocnnlns c nnvrnla r. cinco;
P., que. n ombar::rnnlc ri, poJ'i.nnl.n. elesemharzaclnr viblicio,
inamovível o pnrl.r. intrgrnnlc ela nPdcrn jnclícínria com asscnlo nn Côrte rlo Apflellnr:ão. vencendo o mesmo ordenado e
a mrsmn rrrntifícur,fio; nfin tendo onl.ra espcial, TtPcc!Jc ven~
cimentos pela n1rsma fnlh~: pa~a os mesmos impnsLos c rc~
clama da · Fazr.nrJa Nnrinnnl · ncsla rnusn a rc.ql.ilu,çfio da~
qucllcs que ip-ualmrntc lhe foram cobrados indehítamento;
P .. pnis qne o n;:sislenlr rmhnr::rnnf~ tem ns mesmos int~
.rcs~cs c dircifr,s rtue ns jnizr.s da Ci\rt.c dr.. Appcllaçfío neste
ple#,o; P., porl.nnl.o, que rs 0mbar::rM elevem ser recebidos e
,iuli\'nclos provados para ser rcronhcciclo o direito do· assis~
f.cnl.e cmbrmrnntc na prcsenlc inusn .. cm que pede que a Fazenda :\'.ncinnal !h~ rrsti!.mt f, irlcli•btftt ~> ~c nbsf·"llha ele no~
vos dcscnntns em ~cus vcnrimcp ln.~ o sr..ia conncmnada nas
cusfns. P. n. r. C. r! c justiça P. P. N. N. Rio, quatorze
tle ,junho de mil nnvcrcnlo.~ o novr.. Dcscmhargador Jlfanoal
Ped1•o Alvm·cs Mo1•(!·ira V'illal1oim. O advo~mln, C. Lonm: Ramos. Sobre rlun.~ cstnmpilhns fcclr.racs do vnloi' ele tresentos róis carJn uma, ·Crrl.ifico mais. que nos alluclidos autos
a folhas cr.nlo e.' novcnln n cinco vrrso, consta o accórdão :lo
teor srg-uinl r,: Accórrlfío dr n~. HHi v, - Numero, mil seisllentos c qunrnntn r. dom. ViRIM cslr~ nutns r· ncllrs os cm~
har::;o~ n f11lh~~ crnfr, ~ sctr•nln r.. rlum.. offrrceiclr,;. poJr,
rlcscmhargnrlnr Mnnorl Pcrlrn AlYnrrs .~!ornira Villnbnim cnnl.rn. o nr.côrrl:io dcslr f.rihmwl a folha.~ r•rnf,o fl ,srssenta c sete,
na parle q1rr. rlr~allrnrlcrn nn srn prrlicln c]r, í.~r.nçfío ele imposl.os sobro vcncimrntos, ali:í.~ cnnrerlirla aos rJrmuis mngisf.rndos, n qur. so J•r.l'cm o 1111~.~mn nr.nórrlfin; I) bem npr•rcinrln
a mnfrr•ia. rins. cmhar,(l"ns ofl'rrrcicln~: · acci\rrlnm rm r•rcohclns, prh cnn l)I'OJll'in prlevnncin. pnra n. fim dr ,iulgar prnr.crJrnlro nrrlirln do cnümJ'gnnlr :lrr:::til.uiçfío ncrlicln o o mais
qnl' l'lln l'rclnmn nn ciJncJnsii.n rln srm rmhnr!Xos a folhas
cl'nto r. srl.rnl.n c t1·es: c ruslns nn f6J'ma da lei. Supremo ~.'ri~
hunnl Frdrrnl, h·rs dr ag-osln rio 111.i! nnvcccnlns n dr1.. Pinrlrr.hr,l•o r/~ Nn!fos. ])l'rsirlrnln. - A.1nm·o Gm,nlr-nnH. Â1llrmin Auqusln rm·rln•n rll' Crf,\'/1'0, vrnnir)o, -Pedro Lrssa,
. vonrido. -·- 1\nrh·r' Cm:nTrnnli. - flrtl!l Mnrti.ns. -A. Pires
e Alb1f.IJ11C1'fJ!W, - Tie1'11dn·io rio Espi'rilo Santo, vencido, -
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Fui prc>c•ntr., Gnima1'.í1cs ll'atal. Ccr·l.i~ico,
J'inalnJcnl r•, que rios musnws anl os :í folll:L; rluzr.nl.o.:; o cm co
verso, eon;;la o :.lCcôr·Jfio elo Lr.ÔJ' ;;r.qninl.c: Aceürdão ,fls. 205 v.
_ Nunwro. mil soisr·rmlos c qnarcnln c clrms - Vrsl.os estes·
nnLos e nd!rs n.s emlmr;:rn;; rlc J'ollras duz.rni.os. com que o scnllOI' minislro procurador "era! cln llr•.publicn .. cm nome da
Fazenda Fcclcrnl, c0mbniJ\r·a a proccclcncia jur·idica elo accól'dão .dcsl.c t.rilmnal, qne se al'hn a· fnlhas cr.nl.o c noventa
o cinco. vcr.~o n•conhecondo n drrcito do crnlmrgado, clcsc!llhargaclor i\fan~r.l Pedro Alvares ~lnr·eir·n. Villahoim, ú rc~f.il.ni
r,ão clr impostos sobro seus vrncímoniM, corno procurador
geral do Di.,tr·íoto FcrJernl: Aeeúdam, depois de aprceiacla a
matcria do dil.ns embarg-os, cm r·r·.icil.nr os mesmos, e cm con. fir•mar n accórrlão cmhar;;nrlo, poP se tratar de matet'ir.t, .iú
allog-ada, aprr.cincla c rlcr:idida pc!n ~ccórclão anterior. (Dccrcl.n f.rcs mil c oit.ontn c qunl.r·o o.nl.ir;n). Cu.<l.n;; pela ~:m
llargnnt.o na fór·ma da· lei. Supri')!110 Trihunal Ji'r!dcral. cinco
r.Je outu.bro do mil novcccnlos c r/cz. - Pindohuba de IlfaUns,
prcsiclcnlc. - A?IWI'n Cm•alcrml i. - J!m•ulinio do. Espírito
Sonto, vencido. - A nlo?rlo A tr'/'lr.sln Ca?·rloso d,~: Crcstro, venCido. - And1•ri Crrvalcanti. - Octavio Krlly. - Pedro L~sso,
vencido. - Ribri?·o de Alm('ido, vcncicl0. - ,tntonio Pires
f! Albuqucrl)ue. rrul de Srm~a Mm·ti11s. - Fui presente,
Guhnm·tics Nata!. Nnda mais .<c ennl.inhn. mn as allurlidas peças ·a mim apontadas, :ís quacs para aqui, fiz bem e fielmente
tran,crevcr d•1~. propi'J<);, nut.o:, Ol'll;inae;, n que· me repnrl.o,
imbs~rrwo. assig-nn r dou f(J. Sccrct.aT•irt do Supremo Tribunal Ferlernl. cm cinr,o de u.~Mfn rle mil novccenl.os c vinte
c dous. Eu. Gabicl :~fml.ins do.~ Santo~ Vinnna, secretario. a
subsercvo r. assigno. Srrorrl nrin elo Supremo Tri huna! Federal 5/8/0:~2. -· Gal~ril'l Martins dos Santos Vianna.
Qcfavio J(ellrf. -

I

I

O bacharel Gabriel 1\farfin;; rln.' Santos Viannn, secretàriO
elo ·supremo 'rrilmnal T!'cdernl. etc.:
Ccrlifier• ·rruc rcwncln o:: nufno de :mnollnrãn civcl nu.mCI•r mil e qninl1rnlns r. rru~IT·n. dn Cnnifal Fr.clcral. r.nl.rc
-nnrJ,cs. nnprllnnlc a Unifin Fcrlrrnl. n nnpellorJ'o n conselheiro
.i\!n.norl Prrlrn Alvnrr~ Mnrrir·n Vi!Jnhoim: clr.Jlcs cnnsln. :.í folhas ~esscTll.n r einro. n nerór•rlfio rln lr.,)r swuintc: Numr.ro
mil nuinhrnloq o l']nnlro. Vi,fos. rxnnsl.ns. rrlnlnclos c rliscuf.irlrs estes nnlo.s rlr npprlhri\n r,ivil ontl'r rup•lrs - mmr.llnnlr a l~Jn,ifin Frrlrrnl r nnnrlbrlo n cnnq~lhrirn r~fnnorl Pc<lro Alv.n.rc.<; Mnrrira Vill~hoim. intrrpns!a da ~rnlc.nçn elo fnJhns lr 1nl:1 c n:wr. qur .ml!!"nn nro~ndrmlr n nrr·fio intcnfarla
nrln nnprlln•1o rnnlrn n. apprllhnlr nnrn. nnr fn•sr rlrr~l:wncla
nr.rlln. r;n1' inJ~On'dif.l!Cinnni. n nnn,cnlndnria qnc lhe 'f!'ll':l,
rlr,zo fn• rl:trln por. ler nl f.ing·irin :í irlnrlc rln f:0nl.cntn nnnos,
nn.o f.CJ'T:'1M rln nl'i1::;n nnnn. nurnrrn lrrs. lrlll'fl b rln lei nullloro mil l.rrsnnln.~ r frinfn r• roilo. r r.nn,,irlcr'nnrln Jl1lP no
· ,Ílrlr.-:r111r!l!O rln :lJilW~lnl'~n r•iwl mnnrrn mõJ i"f!lnfr•n,'rnlos e
rlrz fni rll'rirlirln. qnc n rli.<nn."i•·fín rln lei nnmrr•o mil lrrscnf,n~ o tr;11ln e nitn, irnpugnndn prln appclladn é conl.raria aos
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lll'Ligo~ sclcnta c quatro c scl.onla. o ~i!lCO <la. Constituicüo, o
primeiro que ~;arnnlc n;; cargo;; VJt.ahews, o segundo, que.só
pcrmill.c' a upo;:;cnlacloria rios l'unccionurios pulllicos por m~
·v.alidcz. que, sendo um f'acl.o, se nün. presume, mas srJ prova;
Considerando que o cargo, que exercia o appellado-o .cJe pro~
cu.raclor geral deste Disl.ricto c do qual fôra privad? pel~ a[)O~
scnl.adoria-cra víl.àl icio rJ:t:~m: do. clisposl.o no artigo vmte e
t.r·c., dn :dr.crul.o numero mil c l.rmt.a, que o ·crcou; ConsJde~
rnnclo nuc a sur. aposentadoria foi dct.cJ'minada não por pro~
va de invalidez, mas pela prosumpçüo resultante. do facto de
haver altina-ido {t idade de scntenta annos; Considerando as~
sim que as- rrr7.õcs, qt~c serviram de l'undai'neryl.0 á decisã,o da
appnllaçün numero 11111 'CJUalroccntos c dez, mJlllum. em lavor
elo appcl!arlo: Accordum negai' provimpnto ti a.ppeHao~o .para ·
r.(lnfiJ•Jm11' a sr.ntr.nGa appellada, Que o .conformo o d1r,eJto e
6 juJ•isprudcncia des/,c tribunal. Custas na fclrmu da leJ. Su~
prrnno Tribunal Fcrlcral, vinLc e nove de abJ•il de mil nove~
cenf.os c oito. - Pindah)Jlia de lllalfos, víco~presiden!Jc. Guím.arãcs Natal,, relator. - João Pedro. - And1•á Caval~
canfi. -· Jfibdro de A.lmeida. -Amaro Cavalcanli. -Ma~

n,oel EspinoZa. - Pedto Lc.1sa. - Antonio Augusto Cardoso.
d,. .4.quia.r, venci elo. - lllanoel Alurt'inho. - Hcnninio do Es~
pii·ito Santo. - ·Fui presente, Olh!eh•a Ribeiro. Nada rnais
so conLínrhu em o uJ!udido accordam aqui bem e fielmente
transcripto do,s proprios autos oriA'inaes a crüc mn reporto, c
dou fé. Secretaria do Supremo •rribunai Federal, ·cm cinco
de· n;g-osto de mil novecentos e vinte c clous. Eu, Gabriel M-arbns dos Santos Yianna, secretario, a subscrevi c assigno. ·Se- ·
crctaria do Supremo Tribunal Federal, 5 ele agosto íle :1022 •.
- Gab1·icllllm·tins dos Santos Vianna.
.
Sala .das sessões, '18 de agosto do HJ22, - ·b·inett Machado.,
.·
"
O Sr. Presidimte - ConUnú.a a discussão.
O Sr. Irineu Machado - .~c.co a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palaVl'a o no;b:re Senador.
o. Sr. Irineu Machado (*) - Sr. ·Presidente, acabo !lo
onvinr {t 1\fmia nmu !'menda relaUva ao audif.nr da Força Poli~ial do Di~Lric.fo Federal, rnqucrondo que, nos mesmos ter.:
;nos das ant.criorcs, se,ia aprovada para .c.onstHuir projecto
1.•rn snpararlo, porquanf,o nada mais ha a. fazer neste momento
r/lo ,qur. approvar a proposíoão sem em'endas.
.
Nosso pensamC'nto era c sempre foi·o de dotar a mugis~
l.l'aLura dr meios· sufl'icicnlcs á sua, ·si.lbsist.eiwia material o
l!~lra. que na vir!n mal~!'Ía) seus membr?s po·ssnm guarda!'· a
u:gomriarle proprw, a cligmdaclc necnssaria ·:is suas funcçõos.
Ha c~rca rlc rlous annos, iniciei o combate mi1 prol da
rl~·vação dos vonr.ime!li.~s ela Suprema !lfagoisl.ratura da Republwa. r.m PJ'ol elos M1mstros r.lo Supremo Tribunal Pcclcrul.
N~crt~clla ocrusi:io cu clizíu, c .no unnn seguinte repeLi na
r.nnn.ms~ao, cnmo !l~lator !lo nrrurCilo rr.lnUvo á fixaçüo ·dos
v~nCJlllr!lt.os dns Mm1st:os do Supremo Tribunal Fcrlernl, que
nuo pochamos nem dev1nmos clar~lhcs .monos: de 5:000$ mcn( •)

)\'fio foi J'cvislo pejo orndor,
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~acs, porquanto essa dril.nçi'io ora até mecliocrc. Nós n_ão .vroCili'U'Í'nmos, fixando. cm 5:000$ mcnsaes, somente rct.rJbUJr os
EN:virjOS matcriacs · closscs juizes; deviamns t.mnbem lembl'armos de que eJJcs oram escolhiclo·s de cnLre os aclvoi?ados c
j11izcs de .maio!' nolOI'icdadc pelos seus trabalhos c VIrtudes.
Que l.ent succcdido alé hoJe? Que advogados do nota, qtw
n·anhavam annualmenl.c, cm suas. bancas ccntcnarcs de conde ré is, quando convidados 1iara' Minisl.ros. r! o Supremo
rJ:ribuna!. Federal, rrensam, clcsai.Umclenclo o ped1do cl~ Pod~J'
I•;1:ccutivo quando esi.r. lhog quer dar cRsa suprema !liV~sL~
tl.ura, e isi.o porque Sr. Pregidenle, o tral.amer:_t.o pc~umar!o
. que toem os que exerr.cm e~sas .elevadas funcr,.ues é msufflcJenl.e :\s necessidades que tcem de occorJ·cr.
.Por isso noBsD pcnstuncnLo nfl_o podia. deixar elo se~ sinüo
() do pNJil' a C)SSI)S JJ:o~'I011S llOI.::tVOJS, .COTIVJdarlos par:a lao aJ~a
investidura, um stterJfiCHJ: o de aceeo1 tm·. para serVIl' á Naç).IO
e ans inl.rJ•csses ela .JusLiea Rermbl icana, o convile que lhes
J:J·a feito. Mas, todo sncrifir.io tem limil.c r. os vencimentos de
:J :200$ mcn:;ar.s ~ram cvídcnl.emenl.e mcsCiuinhos para a ;rel:l'ibuir.ão dn traballw Ifio cxhausl.ivo qual o que prestam os
i\!in-isi.Í'(IS do Suprl\1110 Tribunal. Federal. .
.
·
Pois·bem, dl)pois de dotJs annos de lul.a porfiada. havendo
müi.lns vezes o Poder ·E~cculivo irnpu;;nndo essa 'cifra, julf"Undo que esses VC\nr.imcntos eram exagç;-orados, acaba o Pode!' Publico de cn]Jit.ulnr, concordanclo, pois, evidcntomcnto, a
proposic.iío é inspir·arla, revi~la c rt'ferendada pelo Sr. Presidiml.e da Hepublica.
·
Vt'··~r.. pois, que RU. nbsolul.nmente, não cxnggerei, que a
mlnha prr.visii.o cln m inimo ncce~sario para satisfação daR
11i.!cessidades da vida de um Ministrn do Supremo· Tribunal
Federa! r.Rlavn ccrl.a, fl)ita c.om exactidão c .iusLica.
1\.ssim, em relação nos demais juizeg, sempre sustcnt.ci a
ncecssidade absoluta ele lhes darmos vencimentos condignos
-- a p:n·lir clt~ quatro contos, para os drscmb:lrgadorcs; trcs
conlL)S ·~ rtninh.nnt.os para os juizes de direito· ou, pelo met;os, tre~ contos; dnus contos, para os preteres. Tambem susl.c•ntci a necessiclndo ele darmos nos juizes fcderncs vencimen1(JS· concl Íg'IWS,
.Espero, por(~m. ell'l Deus que, dentro cm pouco, a collabm·ação do l'nrim' gxr.r.ul.ivo. que 1í mais uma rr.alizarão de
imposíeli.r.s o elo nbsnrpc\iio elo quo de collahoraciio, propriarneni.c d.JI.u, do informações, de transacções com os outros raJnos ~lo .Poder Puhli.co ,I)Spr.ro que r.~.~a cxaggcmda, dilatada,
nmphac)a ou CXt1rRsJva collnhoraçfio elo. Poder Executivo ve-,
nha, ~.f!Unl rlc onnlns, a co.nr.oT'Cinr 0ommigo na~ demais quantias lJxad~s pura os mngisiTados. tanto na ,iusl.iça federal
d<!.s\a CapJial, como para a rios ~~lado.s, pnra. a local. para a
Jmlli.ar, pnra os membros elo MmJslcrw Publico. tanto local
quanto milHar.
·
'
J\1 é hoJe, r.:~tou conv9nciclo elo· que, ele toda sns emendas,
a mn1s cr!lll[:!lcla era -tl mm!Ja, c que se oncorrava pequenos ,e
1·:n·ns ornJsstJcs, essa.~ oram dr fncil conccção, Lendo n virt.urlo ele attendr1· t\ nrcc~.•tdnde ela viria ela mng·ist.rat.ura o ao dcvr.•J' mor.al_ c polili~·o ,elo Poder Lct;islalivo dr clnr-lhc, na viela,
n;" Ct1Dcl!(,!UCS nrec1Rns para poder alt.endcr :ls funcçõcs que 0
!~r-tudo mcuml~~ nos m.embJ'I;_H dessA podei' ria Republica •
.P,or oecasHJo da .chscuss.uo elo Or(:ament.o quo vem de ser
sancc10nndo, ll0l11 iHCJUCl' uma medida de transacção ou do
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o Senado pl.'opoz venus::u ta!Jdla i'ui :wceila pula Cu-

ei)JleiJ.in(;.t'iu foi suggct·Jda, sendo que se

eini<)Ji~O~ \1111 poul'.o lilt'IIIJl'US,
: !JUl'a dos DeyJLllaclos.

.•

Elaborando a Camn.r::L. dos Srs. Deputados um projecto
neste si:nlido, delilJcrü'tt a Commissão do .l!'in::moas do Senado,
contm o meu voLo, conformar-se com a dodsão da Camara.
Deliberou mu.is, soh a iui'.orma(;ão aug•ustiosa e clo'lorosa
do qu·c o Poder Publico, o l>oclor Execulivo não applicaria á
mag·islratura nem aos fumcionariü's o membros do mi:nisterio puhlico, a labell:l' J~yru, impressionada com a informação
de que, se nós Jizossmnos quaesquor alterações nessa prO'posição, elmvando os vencimenlüs dos magistrados ·e membros do
minister·io publdco, modificando, poJs, a proposição da Ca-'
mara, que o voto do Sen:1do não seria approvado pela outra
Casa do Congresso', que a recusa dessas emendas s-eria ratai
c. que, dadú que; na Gamara não se conseg>uisse reunir mais
do um terço, ISto é, que o senLimçnto do Sen::~;do pud-esse ali
prevalecer, ainda assim, o Poder. J!;xecutivo daria o· tiro í'inal,
o •coup de r11·ace na decisão do Seriado, oppondo-lh~:J o vi:!to
syslemalico, o· vrJto, Sr. Presiden!Je, qLN3 é uma medida de
excepção, vi:!to, que é uma medida que precisa ser empr0gada
com muita prndencia, mas que 1'oi tomando uma tal elasticidade, uii1 uso Lão frequenLe, uma applicação Lão constante,
que, boje, a gen.te; se admira quando as leis não' são veLadas,
porque o vrJto se tornou regra, e a sancção, excepoãoi.
Nestas condi1ções, coag'ido, constrangido, o· Senado não
te!]! outro. remedia senão volar a proposição tal qual a Cama"·a nos enviou.
,
Outro poder mais alLo se alevanta I
l\las, como niio ha mal quo sempre dure, dentro de
poucos mezes nós poderemos voltar á qu-estão, não só emeuçlando a proposir;ü.d orçamentaria para o exercicio vindouro,
como, servin~o-nos das proprias emendas do Sr. Senador
Azerel.io; d.o nosso benemeriLo e eminenL'IJ, Vice-Presidente.
Então far,emos uma revisão' geral de l.odos o:. vencimentos
dos magistrados civis e militares, dos membros dá ministerio
Publico, ci vis e milit::w.-es, do•s magistrados e niembros do
ministEJL'io publico' federal e da justiça local.
lJe modo que a decisão sabia do Senado visava servir
um alto' e nobre pensamento: o de amparar, contra as vicissitudes da vida,. os membros da magistratura e nii.o ·para
co'nd-emnal-os ú mis~ria, ú precaria siLuação cm que Slll encontram tanLos mag1slr:1dos, que nem podem sequer educar
., os filhos, obrigados a um trabalho oxhauslivo, onde, em poucos
annos, a viela se esgo'ta e se finda.
Assim, ess~s mag·islrados se veem · na dura contingencin,
não só dtJ sacdfiearem a sua propr ia vida, como u ,de sa,crificurem a du sua prole, da sua familia, da sua descendencia.
Julgo que nü.o póde ser este ·o pensamento do poder publicd,
corrcspond<mdo com tamanha iniquidn,de, com tão odiosa·
ingra!.ldftd a esse gmndo sacrificio qu·~;~ da sua vida fez a
mugisLratura· brasileira, sobreca·rrcgada do serviços exhaust!vos, cleclicada ú dislrihuiçiib ela .iust.i\\::t, injuriada a cada n.o11wnto, e, ainda,· mais elo que tudo isRo, injuriada com a
ocl:iosn., iniqua o torpe ing·ral.idfw do'' pod~r· publico.
Essa sit.uaçi1o l1a do ter tlm Lermo. E como os inimigos
da class-e são ·quasi sempre . os companheiros Ida classe, ·d8;
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proprio;; írm:ios da classe, 'esporo que um dia, qmm lo na
~uprcma mng·iof.raLum da Hopublica, no Podecr J~xecuLiY.l, não
mais esLl,ja um magisLraLlo, a magisLraLnL•a brii&ileira en' co•nW.·c afinal a mão bmnl'awja que não régatcie a juHtica a
ilsses juizes, cuja cxistcncia consisto somente em disLribuir,
em ·espargir a ,íusLiria.
J<ira o qur, cu linlm a tlizcr .. (lrhâto l!'em; mu'ito be-m.)
O Sr. josé Eusehio- Peço a .palavra .. ·

'

..

O Sr. :Presidente - 'fom a palavra o S.. Senador José
Eusobio.
O Sr. José Emehio - Sr. Presidente, de acc.jrdo com o
parecer emitticlo a re:Speilo das outras emenda;;, peço an Senaclo que appr·ove as que acabam de ser lrdas, para constitnircm projectos em separado, mesmo porque,· com usle alviJ
ire,· cstà do acbórd0 o seu autor.
.
.
O Sn. IrUNEU MACHADO - Si não ha romedio, remediado
está.
O Sn. Jos1í En~EBto -Era o que eu Linha a diwr.
Encerrada e ucl i ada a votat;üo.
JOCKEY CLUB DO RIO DE JANEIRO

2" cliscussüo cfa proposieilo da Camara dns Deputados
n. 23, de 1922, reconhecendo de utilidade publica •l .JocMy
Club uo llio ele Jar.eiro e a .Faculdaue de l'vleclicina Vetel'inaria ele Pouso A!cgrr·, no Estado. ele l\linas.
Encenada c nrliacla u votaoão.
I
FAVORES DA LEI N.

2. 941,

Discussão. unica do véto do
dérul, n. Hí, de 1922, á rosoluçilo
extende :i auxiliar ele inspectora
anua, D. Conira Santos, a di ar ia
im·.p0cloras pela lei n. 2.491, de
O Sr. Lopes Gonçalves-

DE

:192:[

J>refeito do· Dist.ricto Fedo Conselho Mtmit.ll[llll que
do Instituto Ji'e!'l'IJ!ra Vide 3$' concedida ú~ demais

1921.

Po~.o

a palt\·;::a.

O Sr. Presidente - ·Tem a palavra o Sr.' Senador Lopes
Goncal:ves.
·
·
O Sr· Lopes Gonçalves - Sr. Presidente, a Commissão
di! Consti Luição mais de uma vez tem opinado pela rejeicão
di' vétos concedendo diarias a certos funccionarios municipacs, ~ ú Jll'imeira vista, pódc parecer ao Senado que sendo
o· parecer relativo a esta resolução que r.oncede uma' diar1a
de 3$ á inspucl.ot·a aliclida elo lnsdLuto l<'orreira Vianna,
D. Cenim í:lanl.os, J'avoravel ao 'Vélo, esteja a commissiio cm
contradicção.
. ·
: Não eslú, e vou explicar, em poucas palavra&, o •motivo, a
razüo dolct·minnnt.o do pU!'CCOL' divcTgcntc, portanto, elos clen ais, relativos a cànccssõcs do diarias. ·
l~ssa inspectora acha-se acldidii ao Instituto Forreil•u
v:anna. Não est:i exercendo funcção ol'fcctLva. Nu.turalmenLc,

J:Or pertencer ao c;ruadro de outra escola e· por tar sido .311Jl·
/
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pr-imido o cargo que exercia nessa escola ou por qualquer outra circumstancia, a dirr:,ctorin de instrucção publica, de accôrdo com o P·refcito, ou simplesmente o Prc1'eito, houve .por .
bom acldil-0: ao Instituto .Ferreiro. Vianna. .Por consoqqucncia,
não csl.á em cxtlrcicio effc·clivo c a Commissão, qque encara
rsl.as questões com um certo criLet•io, entendeu que a diM•ia·
devida pela carestia elo vida, deve ser concedida: sómenle
áquclles :funccionarios 'CJUC se achem effcctivamcntc no
oxcrcicio de qualquer emprego.
Ora, tratando-se do funccionaria addida n. uma rcpàrLi~ão 'PUblica, a Commissão entendeu que clla não
Linha o
direito á diaria, como os demais funccionarios 'que exercem
úffcctivamcnte os seus cargos, que são obrigados. a comparecor diariamente ás suas ·roparlições e assignar o ponto, ficando sujeitos ds •horas regulamentares do trabalho e á disciplina csl.abelecicla nl.l!s leis.
Venho esclarecer, assim, o Senado, para que. se veja que
I•.iio hu, absolutamente, da parte da Commissão, neste parecer,
que é unànime, w menor contradicção. A differença especifi~
cn'da é unicamente esta: a Com missão tem concordado em
conceder cliarias aos funccionnrios que se acham no effcctivo
oxcrcicio dos. seús cmprrgos, dos seus cargos, mas não· pódc,
. rln mesmo modo, ennsiderur a situação dos funccionat'ins ad~
didos que podem trabalhar ou não trabal1!lar, podem ter n que
fazer ou não ter, •podem exercer as funcçõcs dos seus cargos
ou podem não cxcrcr.l-a.;;. Por esse motivo, a Commissão deliberou dtt-r j)lll'CCCl' favora\;cl 30 'Véfn C espera que O .Senado
concorcln com o mesmo parecer, decidindo, assim, com inteira ·
justira c equidade. (Muito bem..: mw:i·o bem.)
·
Encerrada c adiada u votação.
.

OIA:l!A ,\ INSPECTORAS l'IIUNJCIPAES
.

.

.

.

I

\.

.

Discu.~são·1micn do vélo rio Prcfrilo ·rio. Dist.riclD Fr...:
dera!. 11. :32, de 1022. ú resolucão do Conselho Municipal quo
manda abrir o -credito que fôr necessario para o pagamento
rla diaria do 3$ cont!'cdicla t\s inspectoras do instituto Ferreira
Vianna, pelo decreto legislativo n. 2.491, de 1921.
.
Encerrada c adiada :. votação.
'

LICENÇA

A

I'ROFESSoRA\.WN!CIPAL

Discnssão unica do vélo do Prefnitó do · Districto Federal, n. 62, do 1!?22, :í resolução dn Conselho Municipal, que
concede um anno de liccncn, com todos ··os vencimentos,
):lara tratamento de sauclc·. a D. Narcisa. Rosa de Mello Mendonea, professora cathcdratica.
· ·: ·
'Encerrada c acliacla a votação.
·
f.ICENÇA

AO SR. ANTONIO RllllliRO JUNIOR

Diseussão unica do véto dn .Préfoito. elo Dist.ricto FP. dera!. n. 54, ele 1022, á resolução do Consolho Municipal, que
concedo um anno do lioenGa, com todos os vencimento~.
a Antonio José Ribeiro Junior, 2' ofieinl d'n D'epat•tamento da
Assistcncia Publica.
·
. Encerrada e adiada ~ vota~ão.

•
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O Sr. President.e - f\u(Jn llíais lHWenflo a tt•n!.al', vou lt~
a sc~são.
D•!signo pa!'a ~u·tlüm do dia da seguinte
' .·
Yoluo;ão; r•m :)'' uiHCU~,;ão, da proposi~.iío da Cnrnal'lt rlu5
Depui.Qdo~. n. ·l7, de Hl:!:!,· i.JIII! nwdil'iea a tabclla de veucimen. l.ol;;.lln Bm~,;iHI.ral.m·•l .Jedernl e 'local (com pureccr {tWOI'avel da
Cvm.missrw dr! J•'i1um•;as, n. 108, de ·.f.1122, e emeudt~~ wpresen'v.antá~.·

•

lada.l' pt:lus 8rs. ·Azcrerlo, Jrinr:tt Jlac/t.ado e Ju.l'lo Clte1'111.011t);

I

Vot.a~ão, em 2" discussão, rltt proposicão da Gamara d•JS
D•Jimlãdos. H. ~:l, d'l 102!!, rcconheco)lHio de uLilidadc public<l
o Joekey Cluh .do )li o de· ;Tuna iro r! a Faculdade de Mcdecinu
Vclc•rinaria de Pouso Alegro!, no Estado de Minas (com. pcwcN7' iano1;avel tla Co:nmissi1o de l!tó·lir;a _e Le(}islar;õ.o, n.. 77, d~

1922);
·votu~.ão, . !!Jll

.

•

discussão unica, do · 'lliJlo do Prefeito do ·
]'cderaL 11. · 45, elo! -1!12:!, á resolucão do Consdlw
Municipal·. quo cst..1nde. á ·auxiliar di' in~peetm·a do Jnst.it.ulo
F()rr•oira Vianna. D. Cnnira Santos, a dia ria de 3$ concedida
;is üÇIUais inspetJt.oru:- vela lei n. 2. 9H. de J 921 {t;r.mt. pul'ecct
(!:Vol'nvel da CMnmissüo
c/(! l~rmstituírlio, n. 55,
da 1922):
.
'
Vol.a(ii'i'J, i!lll rli>cns~ão unica, d,) véto do Prefeito d·J
l'liHil•iel.o I•'edoral, n ,· 32, de :1022. ;i resolução do Conselho J\.lurdc.i!)nl que manda: abrir o llredito r1uc fôr. uecessario para o
rugamont.o da diari:l ele· :3$ concedida üa inspectoras do InsLi:.ut.c· L'erreira Vianna, pelo dP.creto .JegislaUvo n. 2.fl9t. de 192-l
(aom..Jlal'ecm• {Mm'tmel da Co·mmissão de Ca11stituiçáo, n. -127,
f[o• •I r, .iJ,.
11'1) •'
·
·
·
'
' ·
•
\'ot.aeíir· PÓJ · <liscus~ão unica, do véto do Prefeito do
D1sl.riet.o 'Fr.doH:al, n. 62, ele ·J !122. à resolução do Conselho Mur.icipal, que cr.nccd,) um anno de líjlonça, com· todos os vetwiHJI.'Jlto;;, pam tratamr.ut.o ·de sande, 11 D. Narcisa Rosa de Mello
l\kndcl!l~•a, prol'essorn 'ca!.hcdt•aUca (com parecer (avorave~ da.
{,t;mtnissíio de Cons/itnif}Õ.O, n •.91, de ·1922); ·
.
Vota~ão, .. ém . discussão uniea, do vr!to dl) l'rei'cito ·'lü
Di~!.rwtu FcdtlraL 11. 54,- de 1!122, ;í t•esolucüo do Conselho ~Iu
n.icipu I, que coneeclc um anno 'de liccnca, com todos <Is· vencirn0nios .. a Antonio .Tosé Ribeiro Junior, 2• offioial do Dcpar- ·
· l.amento da A,;si~t.o;ncia Publica (r:om pw•ece1' (auJot•a.·vel, clti.
fJ:•11i1ni.1'.~üo de Co!Htituiçüo, n. J2.1, de .ffJ32) ~
·
·
~' discn~síio da proposit;:ãn ria Camura dos l5eputudo;
n. ·102, de Hl:.!L que abre, pclu :Minislet•io da i\larinhu, o ere-d!to do 240 :650$:1Bll, para pagal!lcnto dP diffornnea de venei·J•,entos a qnc 'lo!•!m direito as gtiarnil;õe~ de. mwios da Armada
. , lliC desemprYn!Jm•am eonuuissõcs' uo Exl.el'iür (com parccet; '
/.n'~'ravel- da Co111m-is~ão de Fi'llll•IIÇaS, 11. ,./ U, de 1922) ;
' Discu,;;;ãll nnic.1 do véto dl, Pl'ol'ei t.o rJo Disl!·icto Federal.
11., I. do' 1!1~:!. ;í re~0luciio do Conselho Municipal que fixa cm
~l: Guoe unmuH·~ ns wneimontos dos ennservadores das etlílO'Il'~i~·llc .HislOl'il~ Natural, Physica c·Chimica,: da l~scola Not•mf.!t

Di~;!rieto

'

.,;

.

I

(cow. JJll!'r!cr.''' cortli'tll'io da. Couwn,i.I'.I'ÓO rle ConRtittÜ(!r1o, n. IH'i,

'

"ti"" .f ...'!'"')'•
~ ... ,

'

.

Dist'.us~ãn tmica elo m!lo llo Prefeito do Di:JLJ:icto .Federal.
J!)~:.! .. ú t•rJsolu~ão. do Consolho Municiilal que con-

n: 11:., de
S. -
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cede a:8ose·ntadoria :t D. RHn Goulnrl, escrlpturaria-a{moxa··
rife dà Escola Paulo de FronLin (com pa1'cce7• favoravel da
c.. mmissão ele Con~tittdção, n. 12·1, de 1922);
2' discuosão ·da proposição · da Cainnra •dos D.oputadu.l ' ·
n. J :J. do 1!l:.l2: quu au_l.o\~za o Govel'!JO a _oe~~r, mod!anto. ai'-:
r:•;nti~HJOUI.o, a A~~oCJa(;ao Ceutr_al Drus!lcnn de Ctrurg1õe~
D~uti~tn~ un. H1i.e de l.t:l't'Cllt> ua cxplanrnla do St:nado, paru
nell<LSCl' ~dificada 3. ~édo da Assisteucia Dentat·ia Infantil (com
1'111'''ce1· [a11oruvcl 'dtt Commissüo d!J_ Finanaçs, 11. '146,·de_l9l!S).
Levanta-se a '•!tiSÜo··IIS U hor11s

tJ

30 minutos.

6\l• S.ElSSXO, E·M 19 Dim AGOS'l'O DE Hli/.2
l'Rilll-!DI!!NCJA DO

SR.

BUENO DE PAIVA, Pl\EBJDENT.E

A's f3 e 1/2 horas, abre-se a sessão, n que concorrem .os
Srs. A. Azeredo, Cunhà. Pedrosa, ,Hermenegildo de Moraes,
·Mendonca .Martins, Alexandrino do Alencar, Lope3 Gonçalves
Lauro Sodt•é, Indío :lo .Bt•asil, José Euzebio, Ben,Jarilin Barroso.
Francisco Sá, Eloy de Souza, João Lyra, Antonio Massa, Vo:
nano io Noi·va. M.auoel Borba, Gtaocho OIU'doso, Bernardino
llfontoiro, Jm;onymo Monl.eil•o, Bernardo Monteiro, Adolpho
G01•do. Luiz ..Adolpi!O, Olegario Pinto, Oarlo3 Cavalcanti, Laur~
.?IIíilleJ' e Vespu~10 de Abreu (2ü). ·
·
Deixam de, comr1arecer com causa justificada .os Srs, Ab·
dias Neves, Silverio Ncry,_ Jruslo Chermont, Godofrodo Vtanna,
Costa ·codrisue~. Felix Pacheco; Antonino Freire, .Toilo Thomo,
.Tob!ati li! outeiro, Carneiro ·da Cunhai . Rosa c Silva, lllusllbio do
Andmd<', Araujo Góes, Goncalo Rol embors·, Siqut,iJ•n ·de Mo·
nezrs, Antonio Jlfoni?., Moniz Sodt•é, Ruy Ba1•bosa, lllaJ•oilio 'dP
Lacerda, Nilo Peçanl1a, Modesto Leal, Miguel· de CIU'val,ho
Paulo do F:ron t.in, Sampaio Corrên_. Irinou 1\!achado, Raul Soa·
res, Pranolsco Salle~, .Alfredo Elhs, Alvo.ro do· Carvalho Josó
Murtinho, Ramos Cumdn, Gl)ncroso Marq.u~R, Xavier da 'Silva
. Vidal Ramos, l<'ulíppc Schmidt, Soa1'os :los Santos c Cario~.
Barbosa (30) .

. E' lida, po!liln

rm

·

·

discussão, c sem debate, approvad·n a
·
.
.. .
·

aol.n da "sossíio nnt.orior.

O Sr . .i• Secretario doclal'n que não ha expediente.
O Sr. 3• Secretario declara que n!ÍÓ ba.:pareceres.

O ·sr .. Joio LYra ~ Sr. Presidente, ao'·ser discutida nó
Senado a emenda de nugmento de voncimoutos aos tuncciono.rios publicas civis, tive occnsião, desta tribuna; do salientar, corn i\Jtuito da ·~iln~ inf.erpi'ota~:llo pre,ludicial (li nlgu.
. mns. cla~scs do furlccwnarlos menos graduados, que a Poder
J,egtsln~Ivo, pc·la lei n. 4.003, de 7 do janoh•o,dc t920,. havia
. dotr;rmmado no·va f._abelln do ,vencimentos para os tun.cciv·
nnrws da Inspectorl.a de. Vehlculos. ,Succeden{io; entretanto,
Qu•e a rofOJ·ma aut.omada na citado ler só fôro; oxocut.ada pelo
occret?_n. i4. !l-1;2, de H de agosto de 19.21, e, portllnto, qull

I

•

I

I

I
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só no orcmnenio do Hl22 era consign~da a. dota(}ão nc0essaria
lJU.l'U. O pagU.lnCULO int.egr•al dOS ÍU~CCLOnar•JOS UU·(jUCJla repar:
dc;:iio de a.CcOrdo com a a!Leraçuo votada pelo Oongrcs~G,
rece~va que fosse passivo! qualquer· duvida quanto ás vau-·
wgens que cabem ao pessoal dacJuella. i~specl?ria.
.
O que eu r·cccava, o L!U·e pr·cwurer Hnpct.!Lr com a expltcaf'iío oppoL'luJwruente ll!inistradu ao Senado, como. ele!nent.G
l:itLorico par·u a iutel'II~·eLaçliu <lu l~i, e::;L!Í aconit!cundo, Jslu ~·
uquclles humildes scrvH:!ores do ·parz .estao ameacados de uma
.miquidu.de inexplicavel.
·,
Acabo de ser informado, Sr. President·e, .de que, ap~zar .clot
esclarecimentos · insophismaveis .ela Commrssão de .Fmaucas,
prestados pe!o .seu· humi,lde 'Relalor, as tab.ellas. que. estão
:;endo er.gamzaaas par·a o pagamento dos 1uuccJOJ1al'IOs da
:tnspecloria do Vehiculos os exclue do augmento provisoriG
·o.eterminada pela emenda. t!Ut: favorece a todo o funccionalJsmo publico civil.
r~ ada justifica, Sr. .I:'L·esidenle, lt~;manha crueldade para
com esses obscuros e deaicaclos auxiliar·es da administração.,
·A dispo~ição legislaLiva é e1.1Jressa. Só são exclui:los diJ
J>enefic:o nella tJon:;ignado os· funccionarios melh.OI' amparao:.o::; por out1·o procerto úo pl'oprio orcameulo em que ella e
· cons1gnada. Os funcciquarioo da Inspectoria de VehJCulos não
podem justamente sm· excc.ptuados ao augmento provisoriú,
..:, ao contrario, teem indisculivel direito á differenca de vau~
Lasens entre as que const.avani das ta.bellas entã.o vigentes e
os vencimentos que foram J'ixa::los pela lei de 7 de janeiro
.:te 1921.

·

. E' verdade que o Governo só ·em agosto de 1921 exeval.ou <l t•afoJ·ma auloriz.ada, cuja vigencia foi adiada pelo aoul·eto n. 15. oou; de. t::l úe tieLumbro de 19·:U, mas apenas par<::
!HOdificacões I'eJativus a out.J·as disposii,iões que náo u.s con.:el'nen~es ás vanLagen,; 1'ixadas pelo Congresso.
.
Aproveito o ensejo de estarem ainda em organiZação as
folhas de pagamento !Para. dirigir um .appello ae Governo,
no suutido de mandar examinar aLtentameute esse caso, anm ·
uc que uãu sejam pl'ej udicu.dos exactamente os funccionarros
·que eram vict.imn.s rlc estrauhavel retardamento 'na· cxecueão
do augmento deJ'inil.ivo que lhes fura concedido pelo Po~cr
Legislativo.
Ell) resumo, ha quasi dou::; anuas, Sr. Presidente, alcan~ou o p~ssoal da Inspectada de _Ve~iculos pequeno augmento
d~ vcnc1mentos ~ue até ag.ora nao !'Jgm·ou no respecLJVo ct·edrLo oroumentarw; e por Jsso, isto é, porque não togi·ou Ler
em tempo c1'1'ecl.ivado o beneficio, esLá ameacado de i'Jcar privado rlesse outro, que 6 concedido a todo funccienalismo .publico civil !
.
. ~lles tiveram, Sr. Jlresidente, repito, pela lei de 7 úe
JUUC!l'O de 1920, o augmento a que me venho referindo, c só
no orçamento ag{)ra vol.ado figura o credilo correspondenle.
·. Acredito que u ·questão não foi bem examinada pelo Governo o clahi a duvida gue occorre na prgn.nizacão das folhas.
O Sr. directo!' geral da Dcspczu 'não commettérá, de certo,
semelhante in.iust.ica, c o Governo, que talvez não esLeja bum
ao .par dos antecedentes <lo. caso cs,pecial de que trato, nüo
reclfsaril sua ntteucão Cts p:~Iavras. que ahi ficam como um aw
pollo em favor de uma classe de funccionarios que 13 bem· di~
t?ll de melhores condições. (Muito bem; muito bem,). ·--'

'

G12

..
OllDE!\1 ])O DIA
t.:Üt!~

O Sr. Presidente - Nãn havendo ntlmoro pat•a a,;; VtJLaeon;<luniJ•,; ela orilPm do àm, passa-~e :'t matr.ria em db-

cuH~iío.

CllllDJ'rO

Jl,ln.~

O .1\I!NlS'J'!mlO !lA MAILINHA

2' d.i,;cussíin rla proposição ria Carnara do,; Deptil.aduH
n. 1D:!. dr J:!l:!J. quo ahr·e, J)e!n Ill.iui~lt!.l'io fla l\fa.rinlw, n .cr·<;-:r.iilo clu ·~ 10:050$3:16, paJ•a pagamenf.o r.ie tlrfJ't!!'nn(;a t.lt• vcncruwnt.os a que J.eem direito as guarni~úeH de navio~ ria Ar•marla
qur dcsempenllnram er~mmissüe~ no J~xl('rio.r·.
Eneer1·ar:!a c adiada a vot.aclio.

Discussfi.n unica i:lo ?;éto do Prefei t.o do Distl'icto Federal,
n. l. de HJ22. li resolnciio do Conselho l\Iunicipal que fixa cm
:J :1.\üO$ n.nm~:ws os wmcímenl.os dos conservadores das cadeiras tl1J Hi~l.oria Natural, Phy.sicn c Ohimiea. tia Eseola Ntw-

mal.

·

J~ncel'J'arla. e

adiada a votação.

-

,\~iiOGTA(;..\0 PTl C!RUHGTÜBS D.llN~'IS'rA::I.

2' rliscussilo da proposição da Cn.mara dos Deputados
n. :l:i, de Hl22. que autoriza o Governo a ceder, mt'.dianto arrendamento, :í A;;socia(.'ão CentT'ul Brasile.il·a de Cirurgiõe~
Dentisl.as, r1m lote de t.erre.no na explanada, do Senado. pnl'a
nelles sm· edifieada a séde da A'ssisl.encia Dentaria (nfant.il .
. E' encerrada e. adiu da a votacão.
CONCll~S:\,0 DE A!'nS.gNTAOORIA

Discussiío unica do ''l.'r!to do .PJ.•eJ'cil.o do Dist.ricto .Fedara!.

11 . .\lt. de· 1922. á :esolu~iio do Conselho i\fnnicipal que conCl.!rlf! apo~entndoria a D. Rita Got1lart, cscr•ipl:nraria-nlmoxa-

rife du Eseóla Panln ilr. PJ'Ontln,
Encc.T·rada e adiada a Yolacão.

O Sr. Presidente -- Xuda mnb havenilo a !t•alar, vou levanlnl' a s.r~~·fiq.
Jw,;ig-no ]laJ·a Ol'ilt'm do dia dn ;;cg·uinte:
Volacão, r.·m :3" di~t'llS8iio. fla pro)Jnsiciio da Cnmara dos
J1epulndos. n. '''·c!,, :19~~- CflH! nwdifictL a tabclla de vencin1en1n~ nn nutgoi~l:·atura 1'cdel'a! ,. loeal (com pm·eccr da..Comm-isstir.• llc lt'immças, n. lOS, de 1.922. so/Jl'c a~: ~rnendos n.pre.w'l!ta•ftls }u:lu.i' Srs. A:.eredo, lrinr'tt .VàchtlrlO c Justo Charnionl para
I

;.:·o;jfr:lv especial);

14,
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Yol.w:ão, em_ 2" dbcn~~ãn, dn. pt•opoSi•Jiio da Cam:ú·a dos
11. :?:J. dro 192~. J•e~:nnhrernrlo r/n ut.iJirlade publiea

Di![JJI/aclo~.

o ,loelwy Cluh do Jlio di' .rrmni1·n P a J"aeulclnclc rJr! l\!edicina
VP/.criJHIJ'ia do PnJtHn :\11'!!1.''-'• 110 ]!:i<ln.clo elo Mina~ (com. par",("~/' frwm•rwr:l ria Colltfllis.wio dt• .!usli\:rr i: Lr!(tislrr('fill, '11. 77. tlr:

•

•

•
•

nlm-,

Yol.w;ão, cm d1scussiio nniéa, do 1:éto dn Prel'eilo rJo
J:'.i:;tr•iel.o FcrJcral. · n. 4tí, d~ Hl~!l. á resolução rJo ConscH1n
Munieipal Cjlln csf.o·Jndr ú nnxilia1· de inspoci.OI'a do Insut.ut••
l;el·rr,ira Vianna, ])" Çcnira Sanl.ns, a rJiar·ia de 3$ conce.di<.la
:í~ iJ(•mai~ inspcc/.orns pela lc.i n. 2.0H. de 1921 (com pm·eecl'
/•ll•u)'al.'!'l ria Commi.v.<tio rlr: Constiluiçtio, 11. ;ii), dr: 11122);

Vo/.1\l;iin. t!lll di.<•·us,;:iq 11nil'a. do 1:élr'• do PJ•el'nil.o r:/n ·
Di•Jr·ie/J' .li'ed!'ral. n. :J:.?, d1• /!1~2. :í ''""'"llf.:Ü(• do Cnnsl!lhn :\lllitieipnl f(llf.' manda ahl'il' n eJ.W/il.o fJllf' ftlr n('erssariu para •J
l;!l!!rtll1Pl1/fl r/a tlilll'ia de ;')~ l'flllf:f!dida IÍ ..; ÍII.'<Jlf'f!/Jll':t~ do /.n~f.J
lúf.n Fú1·rir·a Virurna, pnln dN•rnt.n le:;isla/.iYo 11. 2.-í!ll. du Hl:!l
(r·om 710t'r!r'rt' {r.II'IJ)'avrl d11 ComuliNWiu
rl~

/022):

rir: Uouslitllil,''io, 11. 12i',

'

Vnt.ar:~;·. ern rli~cu;:siio T.mica. dn 1Jé/ii do Pl'efeif.n rj,,
f:.isf.l·ido Ji'oderal, n. G2, de I!12~, :t rc~nluc:io do Conselho l\lu;.Jd]Jfll, qno concedo um annn de Iieen(:a. com lodos os vcneillJCn/n;:, para lí·nlaiTJCllf.O de ;;nwlo, 1\ n. Xm•cisa nnsa r/e Mello
M.mr.!nnca, preofr;;sn:·a cnth~dralica (com. pr:,1'C('P.1' (twoJ•m_-r:l lfa.
Crmmd.Y.~tio

rlc Crmslilu.içáo, n ..91., de -1922);

Yola.':ão, r:m rlisen;;são unir:a. do t:rJ/, rln Pr·,,.J'eitn di;
.FcclPJ.'ttl. II, 54, ele 1!!2:!, :í l'f'Snlw:ãn r/n cnn~Plbo :\lu-·
LieipiJ.l, qno coner.lle nm annol rf(' liccn~a, 'erJin loc/us os veucimnnl.os, a Anl.nnio .Tnsú Ribeiro Junior, 2" ofJ'icial do Departamrm/.o da Assi~l•müia Pnhlica (rom pU1'f1('('1' f'ru:oravet da
(~(•)tlmi.mio ri•! Crmuituir;lio, 'IJ. n:J, de 1.?2:!);
Yotacfio, ' 111 2• discussão, da prnpn;;ie[ít' da Camarn do>
ltr~pu/ados n. 1!1:2. rir. :l!l:?J. que alH'I', JWlo l\fini~l.rrin ria .Mari·nha, r:· -nerl i Io flf' :;.\0: 650~336, para. vaganlf!n l.n lln rli:rfrrenva
:w Vl!neim~niM t1 q11e l.crrn dil·riln a~ g"Tiat'lli(:ões ele uaYios da
Ar·rnnda que ~;Je~r·m(wnllai'Ulll commi.-:sõeR nn E.,;U·riOI' (com paruN'1' {m.'orarer:du Crmurli.~.~r11.1 de Firumuas, 11. 1.12, de /.?22):
VolaiJf!u·, mn di."cu::são unica, dn •.·rito tln l'rcfel/p do J)islriclo .FNiei'UI, n . .J. de Jfl:!:!, á I'Psnlu(:ãfl do Con~i!l/lo Mnnicipal que t'Jxn en1 :! :GOO$ am~ut\r.~. (ti'_ Y.f'IW·ÍfllL'IliO~ do;; Cl;•n:"éJ'VildO!'CS da~ caue1rus rJ,~ H1~torw. :'iai.lll'Ul. Plly;qea r. Clnmic.u .. ria E;;cnla l\"f'lr•mnl (CMII llfll'r'r;':'· r:r•nf!•a1·io drr C<iiiiii!ÍSDi~lt·íeto

.

::üo !((• Clll!.slituir·li•i, 11. 117,
l/t• ·1922):
.

Vn!udlo. cm di~cussão unira. dr; rrito do 'Prr•/'Pil.o d•l Di~
l.l'in/o Fc,dl'!'nl 11. 11, clr• Ht:?2, ú l'r;;n!ur;ão dn Crm~elhn :\lunieipnl
qur. coiJei•!lc apo;;rnladorin a D. Hi/a Gnuln1·t, ü~c:·iplnrar·ia-ai.
HIOXÍlrit'r dt1 E."ePin l'au!n r](' Fronliu (com pw·r:r:r.'r J'aNwa·oel
tla.Crmn.... is.wl,; ([!~ Con,·ti/lli(:tio, n. 121, (/,, /.?22):
Vol.ucüo, Pll1 :!" rii:<cn;;~ãn, rla u:·npo;:i•;~o da Ca1nara rios
Dopnlndei! n. I:J, dt• 1\1:?2. qu~ autor·iza o GLlVLH'llll a ceuN·,
uwcl ían Ic UI'l'I!IHJanPm to. <I :l.s~ociaoão Ccn /.rui Brasil c i I'U de
f:h•ut'fJ'iÕ')' Dcnl isllt;;, nm .l!?le de lcl'r'cno na ~xolnn,ada I! o

J::icnntlo, Plii'H n~llc
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lnria tnfant.il (C'orn. parecer favorJmel da Co'T!I,missilo de Fi~ '.
?•tmças, n. 146, de 1922):
Discussão unica do véto do Prefeito do Distri~to Fe~
dera!, n. 46, rlo 1!122. ,:1 reRoltlC)ão do Conselho M~mictpal quo
nquipara os fcit.or~s c rncarragados da arrccadaoa<? aos ~pon
ladores c os cnpatazr.s aos feitores, todoR rla D1rectorJn dn
Ohrns e Vin~ãn (com. pnrM'!r contrario ela Commis.~lio de Con.<:tUuir,áo, n. 164, de 1922);
Discussão unica do 11éto do Prefeito do Districto Federal, n. 85, de. f922. :i resolução do Conselho Nnnicip~l que
l'I)COnhece o direito de DD. Ermnlínda Buarque de Ltma -e

·'

.Ti'rancisca Franciono de Padua á pensão de mont.cpio deixada
]ll'l .sm;s. irmiin~ . .funccionarios da Secretaria ·dO fJonselho e
da TnRt.rncciio :Publica (com parecer contra.rio da Commissão
l/c Cons/Uuit;lío. · n. 138, de 1922l;
Continuneão da '3• discu~são do projecto do Senado n. 7)~,
dr. 1921. que ant.oriza a rninf.R!l1'ar no Jogar de ogr.nte· fi~cal ·
rio imposto de consumo. ne~ta Capital. Pnnlo de· Oliveira Roxo
( ('Om. pnN•ce'l' da Cnmm.issão rlr. FinarH;a.s mandando de'Stacar
Jlm·a P1'0iecto espeeinl a emenda do Sr. Al?Jaro de Carvalho):
3• disnuRRÍÍI1 do pro,iecfn do Senado n. 35, do 1922, regulando ~ liherdadr rle imprensa reom parecer tavoravel du
(;ormmss1ío de !1tstir-a e Lea'isldçlío).
Levnnta-~e

a sessão ás U hor!ls.

70• SESS.tO, EM 21'DE AGOSTO DE 1922
·l?PESIDENCIA DO ·SR. DUENO DE PAIVA, PRESIDENTE

A'R i3 ~ i 12 horas, abre-se a ~es~ão, a oue concorrem o~
Rrs. A. Az~redo. Cunha Pndrosa. Hr.rincneg-ildo do · llrornr.q,
Mrnrlon~a Mnrt.im, AlAxanilrino de Alencar, Lopes Goncalvrs.
J.anro Sodr~ ..Tusfl! flhermont. Tnilio do 'Brasil. GodÔfrArlo
Vianna, .Tosé Euzebio. AnLonio Freire. .Toão Thnmll. J3cn,inmin
Barroso, Franr.i~r.o Sá. 'FJ!(Iy dn Snn1.a. .Tofio Lyra. Tobias 1\fon- ·
loiro. Antonio Massa. Venancio ~eivn, MonoAI Borba. RoRa A
Flilvn, Rnzchio de Anrlradc, .Ciraccho Cardoso, Bernardino Mon!.fliro..T~ronymo Monteiro. Mnrcilio do Lacerda. Samnaio Cor-·
P0n. Irin0n ll'fncl1ndo. Arlnlpllo Gordo. AJfredo Elis. Alvaro rll'l
Cnrvnlho. L11iz Ailolpbo.•Tosé Mnrf.inho, OlcA"ario Pint.o, Ca'Í'Jos
fJnvnlcnnfi. GenrroRo Marques, Lnuro •Miillflr;··Virlal namo~.
Fnlippn ~chmiflt.; Carlos Barbosa c Vcspl!cir.i .dé· Abreu (!,2).
DAixam r!e comparecer !lO~ r.ausa .Jusf.ifiéada os .s;s. AI) •..·
tlias Neves. Silverio Nery, Cost.a Rodri11nes,. Felix Pacheco,
Ca!'l)ciro .da Cunha, Araujo . Góos, Gonoalo · Rollembers. SiquoJrn rlr. Mrmnze~. Antonio Moniz, Moniz Sodril, ·Ruy Barbosa,
'!Viln ~er,nnhn. Modesto Leal, Mig111~l do Carvalho. Paulo rl11
'Fronf.m, Raul Sopms. Boruarrlo Monl.lliro, Francisco Salles;
Rnmos rJniado. e Soares dos ·Sanf.M (20),
· ··
·
E' lida. posta om discussfio. n snm dnbate, approvada. a.
nota da sessão anterior.
· .. ·· .. '· ·

·'
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O Sr· t • Secretario ilá conta do seguinte
\

EXPEDIENTE

--

Officios:
. Do Sr. 1• Secretario dn (lnm~r~ do~ Deputados,· remetten. do us ~~eguintea
·
·
·
.
PROPOSIÇÕES

N. 51 -· Hl22

I

O Congresso INncionnl. resolve :
· .Art. · 1.• Silo considerados do ut.ilidndA publica:: n Lig1
Naoionnl contra o Alcoolismo. desta Capital; a Santa Casa, d-1
~Idade da Barra; o COilogio Santa Euphrnsin, da mesma· cida~
de; a Santa Casa, de Foira i.le Sant'Anrin; o Asylo de Nloss:L
~onhcw~. •lo Lnurdes, da mesma cidadn; n Sanl.n Casa. da· ci~
dade de Bomflm; a Santa Casa de Misericordia, de Joazeiro;
o Mont.ap!o dos tArtistas Feirenses, no Estadó da Bahia; a
Escola de Contabilidade cMoraes .Barros:., de Piracicaba, no
.Estado de S. Paulo; a Sociedade de Agricultura e o Instituto.
de Assistencia e Protecção á Jnfancia, no Estado ·da Para..
hyba; e o Club Nautico cMarcilio Dias,, com séde cm Ita~
Jaby, no Estado de Santa Catharinn.
· Ar!... 2.• nevognm~sa as ,diAposiCõPs em contrm•io.
.
Caniitra dos Deputados, 17 de agost.o de 1922 .-Aifon.~·J
. Alves de Camarrrn. Prosirlent.o nm cxorcicio. - José Augusto
. Bezerra de llfedeiros, 1• Secretario. - Costa Reuo, 2• Secre~
tario,
~ A' Commissão de Justica c r,egislação .
. .

...

N, 52 -

i•\}22

O Congresso !N!anional resolve:
.
Art. to Fica o :Presidente da Rept1blicn autorizado n
sbrlr, pelo Mlnlstario rla Fazenda, um credito especial da lm))ortancla de t26 :87 4$3815, afim de satisfazer no pagamento
do que, em virtude do sentença judiciaria, deve n Bnião. ao
.Dr. Grnclliano Marques de Freitas.
·
Art. 2,• Revogam-se as disposicões cm contrnrin.
Clamara· doR Deputados, 17 de' agosto dn '1922 .-Af{on.fo ·
Alvea tk Cama?•yo, PrP.sidente cm exercioio. - Jooé Augusto
Bttserrt& de Medeiroa, 1• Seoret.nrio. - Co.Ha Rego, 2• Secro~
.tario; - A' Commissão de Finanças.
'N. 53 -

1!122

.O Congresso INlnoionnJ resolve : _
Art. 1.• Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministerio do Interior; o ct•edito especial de 033 :849$650, para
o ·tlm de attendor ás despezas provenientes da reorganizacão
do Corpo de Bombolros desta Capital, realizada pelo decreto
n. 15,238 A1 de 31 de dezembro de 1921, expedido nos termo~;~

616

da aulnriza<;iio do n. li, dn lei n ..\::!tl, do 5:de·,ianeiro do.

W2i.
.
Ar L. 2." HBYo>;am-se aR clisposi(iües ·cm r~onl.rario.
Gamara ilos Ücputados, 17 de ago~to do 192:.l .-MfonsQ

fllves dt: Cmnnrrto, J>r•r:~idcnl.o em exer•,ddo. - .fo.~r! .4.tt(tUs.fo
Bczel'l'a lle Melleii'O.~, I" ·Smwotario. - Costa Re1Jo, 2" Seore-

t.hrio. -

A'

commis~no

rJc Finnncas.

.. ·

'

N. 54 -

.

1022

O Congresso 1.\'aeionnl resolve:
Art.. 1." i•oderão l'llCngajar-se, sat.i~far.'endo as condlç'õcs'
de hoa conducla eiYil n militai', os surgrml.o~ ·do Exercito que,·
nmhom lrnrlo utl.irJg·ido ao limito da idade legal, pos~nirern a· .
:wcrs:mria robustez tlhysica, verifíeada · •l'H) ir18P·eecão de.
;caude, para o desempenho das fuúeciics que lhes competirem ..
Art. 2." Os. ~argentos o sub-offieiacs do Kw.>J'cilo c d·:t.
Armada que eontarem mais du 25 anno;; til, SN'\'ico, ~~~m. in·
i ú!'l'upçfio .. podm·fi .., sr r rdormudos no post.o d1.>. ~egLHHhrs tellentl's com o :;nldo !'l~speeJ.ivu.
.·
Arl. a." lll'vogalll-~f.· as diSJlPSi~õrs em cnntr·m·Io.
Cnmára dn.~ Drput.aclos,. 17 de a!rosl.o de 1032.-·.4.((onso
Al·IJes de Crrm.lii'(JO, Presidtmlr: em l!xm:eit~io. - .fM·é Atri}UNI:J
JJe:;P.n·a de JT:edeiru.<, J" Bl'crcl.ario. ·- Cosia RC(JO, ~'· SeCl'(!tar·io. -:-- A' Connnissfio de Marin'ha e Gue1•ra;
··

••

~

...

N. 55 ,-.1922
(

.

l) Cong-resso Nacional decreta:
MI.. L" O art.. 2• da lei n. 4.22G, de 30 de dezembro de
J\120, não alt.erou o di~fl\)Sitivo <\o arf. ·i" ·da lei n. 3 .139, ria
2 dn a~-roslo .de ·I !JHi. sobre a jurisdiccão das autoridades judiciaria~ incum'bida~·dO ~)l'OCeSSO dO alistamento, q110 continuaI'IÍ n. coi'J'm' perant.n os. juizes ~~·eparado~es. onde os· houver,·.
qunl~ur.r quo ~~ja a sna .denominacão na .r.ospect.iva lei do..
organizaç;ão ,indiciaria. competindo. sempre, ao ,juiz de direito
1la comarca n que pnJ'I.encerem l.acs . municípios, proferir o
dc~pacho dc!'initivo de inclusão. 1~iin inclusão ou exclusão no ·
mrsmn nlistamcnto.
.
.§ .1," A ill~cri]'l~-ão do~ àlisfundos no livro proprio da que
I.J·nla n ~ -1" do arf. ü" lia lei n. 3.'1:19; d.e !J ·do ugost.o de
tOI!i, só podrt•tí te1· Jogar na Jll'escnça: rlo!i\iuize~ dos muni-·
eipios, t.~rmos i:•u ''omm·cas incnmbidns :do p·reoparo do alist,a. llll'llf.O.

.

,

.

§ 2.• Para Pssc fim uqnelles juizes são Qhrigudos a dcsi.
;:;nu r.' dons rlias, ·rwlo menOs, cm cu(Ja· semana; para a r,~alizacílo

de n.tH.liênr.ias

·

····•.

c~pncianR

ile inscripçãn de. ulistan4os, as quacs,

'ill'rcrfin sr.1• ahnl'l.as· 1\s '12 lwms, r·<lurar. ininterrllJ)tnmcntr.
n com a ]Wi)Rimçn pm·manr.nte do ,juiz, nl1: í1s Iü horas, senilo
IH'orngado rs;;e· JWaze de durucão quando fl)r. uecessario.
~ 3.' Essas audioncias serão marcadas e· nnntmcladas
fll''lviamenlr. por r.dilacs, nffixndos na porta -do edifício du s~do
cln ,!uizo ~ publicaclos na lmpl'~n~n lncnl, onde cetn. oxlstlr ..

\

~

SllSS:\0 'Kil!

I

I

21.

fiE AGO.STO llF.

1022

617

§ .t.• Do~ rlo:;pachos inl.erlocutorios com força de de!initlvos,. profel'idos ·[le'lo Jniz p·reparador do alistamento, ·caberá
reCtn·.;;o volunl.ar·io para. os juizes de rlireilo das respectivas
· comarcnH, cabendo tambem recurso de todas e quaesquer dccis•ios inlnl'locul.orias 'daqnella. natureza ou dcfinHivas destes
ull.imos .inize~· para a-.Tun/.u de Rêcursos. ·
·
· . .
§ '1í." O .i u iz rlc rJ i r· e iI o, proferindo o ctespacllo de inclusão
do allst.anrlo orn pr•ocosso que não tenha preparado, devolverá ·
:os anl.os rio rcspcel.ivo juiz preparador com o W.ulo de eleitor.
qno imnwdiatamentc r.xpcdir:í. cabendo a esta ;,;Tt.ima autoriflarlr a sna .entrega aó alinlado, que pa,:sar:\ t•eeibo em livro
· pn r·a o.~sc Jim üspecialmente destinado.
,\!•/.. 2.• Nos municípios - sédc de comarca -. em (Jl.IO ·
J1aja mais de unr juiz de rlireito do cível, compete a todos
simullaneamcnl.e runecionar nos .processos o ,julgamentos dos
c:u•os do inclusão r, oxclu.são do eleítnres c Cll.-pedi~uo c assignntt/1'!1 rios .rcspeetivos titulas. aos /.crmoR da lqi n. 4.426,
dn 20 do drzemhJ'O do 1!120, sendo cada um desses· .i uizes obrri. gndo· R dm; dttas audiencias por snmana em dias differcntes •
•raragrapho unico. O juiz federal da respecLiva secção
'rliddil'll n nll1nicipio rm t.anta.~ cirçumscripçõe;; de alistamonto quantos for·cm os Jni7.cs eh• dirril.o do cive'l para. o
f!Xercieio ria fnncçiio nlistadora de carla 11m delles, os quae.l
scJ•vi l'iio JWia m·dem ntll11CriCa das varas respectiva~.
Ar/ .. :1." Nos ll1111Jicipios qtw l'orl'm sérJc d•• eomat'ca e 110,
qnnr.~ não tenha o juiz preparador, ·pela organização jucliciarin local. a~ ·'func~ór.s 'ele· suhsUt.uto do juiz de direito, a
cnmpcl.encia pará o pr·occs3o do ali,tament.o ·caber:'!, no caso
de vaga dest.c 11lt.imn car.g:o, ao referido ,juiz preparador, que
não poderá, entretanto, proferir julgamento.
.
Art. :,: Os requisitos exigidos para·() alistamento de .
rleit.ores pelo arf. ti'· da citada lei n. 3.13>9, de 1916, s6 poderão ser· provados com' os documentos nélles enumerados.
§ I: A drclaração· do proprietarios, c!ir·ectorcs ou gorenfl•S d•> cstabolrcimenl.o~ cnmmerciacs Ou agrícolas, at.testand.t
!JU(I ·o alistando ('Xercn alli um emprego rcm·nnr.rado ·ou tem "
con!.racfo rle vnrcrria ou commnnhão de intorcs~es na sua fJXItln:•nçãn .. provar:í n~ rr.quisit;os das lnl/.ras IJ r. ~ dn mencionnr!o :n:t. li" da ;;ohl'erJil.a IIJi, dr.sdr..· que Sflja acompanharia
rir·\ dneumr.111 ns habri~ om direito prm·ando aquclla rp.Jn!idadc.
dos al.l.osfnnles .. inclnsivr eonhecimrnf.os ou talões. ele impos- '
/.n;; l'rdor·ars. r.stadunes ou mnnicipaes n/.t.inrnf.cs. n es~a q~m
lidaflr ·rnr· rlle;; pago;;.
§ 2.~ J~sscs lnHíM ou cnnhecimrmt.os, qnando. se rrfiram a
pagnn'icn/.o de tar.s impo.qf.os pagos polos alis/;andM. pJ•nvarão
ig·ualmrnf.c a r.xist.eneia rm faYOJ' rlr.'IIPS dos pt•Niil.(ls reqniRil.o,.
·
:1:' :.\'fio i'l?l'ÜO adtni/1 i fios OS fll!j)OÍflH'Il/O~ f!t• tJ•si.OillUIlha~ pu·1·r. lll'O\'a da 'C!U:t!idulh' dos al.te;;Lnlltl's rl1• que fala o
pa,·a,:tl'apho ·I" .deste iu·l.igo. on rlos mr.ncionndo~ requisito.~.
§ ·"-" Os a/Lnsladns rins Juizes .c;uppiúlllt'lS rln ~u·ll~lil.llllo
r!n ;iuiz t'l'dl!t'til Jll'rJY:It'iín a residen•·ia dns alislndn ..; ~l!lilfll'L'
•JUP pol· ltahilaJ•r.~nt .n;;lr.~ ·l'•'wu cln pr•t·imol.t·o da,; eirlnclr.•s, l'illa~
ou dislrielo~. niin po~sntn pt•nduzir a pi'OI'U rln que l.t•al.a o 111'li;;ro ii".§ ~". IMI.t·u c, dtl lei n. 3.!3ü; dt• Hllti .
. .ll'l. •i." Xas comal'qas onde •Jroul'nt· mais de uma. cil'curnsorJp~üo do alMamcnl(,, o.s 'juit.cs do dlrr.ito remeltet'll•)
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os livros respectivos ao .fuiz de direito a que se refere o § i'. ·
do ar~. 9•, da lei n. 3.208, de 27 de dez.eínbro de 19111, para. o
registro dos eleitores.
·
Art. 6.• As carteiras de Identidade só terllo valor para o
.aJIRf.amento nós munlclplos ou localidades em que estiver
estabelecido o gabinotfl d~ ldentlflcaollo que as •houver expedido, salvo nos casos de transforencla de eleitores por mow
Uvo de mudanoa.de resldenela.
.
. Mt. 1.• Nilo serl1o admlttldoR como prova de Idade os
f.lf.ulos de nomcacl1o par'a cargo, cotnmissllo ou 1uncollo publlclt, nllo remunerados.
·
· ·
Art. 8.• No Dlsf.ricto /Federal, o ·requerlmenf.o para alfsw·
-tamento será dlrlgfdc ao juiz de direito da clreumscrlpolio a
que pertencer· o distrlcf.o munlctpal em que se qub:er qunli:ficM' o alistando, que deverá declarar e provar re~ldencin no
Pf~f.rlcto Fledernl por mal~ de dous me1.es. .
'
Para esse f'lm. 'haverá no Dlst.ricfo 'IFIP.dilrnl M sl'guintel
·circumsr.rlpoiJes de nllstnmnnto a cargo dos Juizes de direito
abaixo designados:
·
"
1• olrcumsoripcllo -. districtos municlpnes dé Govca e
Copacabann, juiz da i • Vara Criminal;
2• olroumserlpc!lo - dlsf.ri!ltas· municipnP.R de T,iutoa e .
Gloria - ,Juiz da t • Vara Olvel:
.
.a• clrcumsoripclo - dlst.riotos munlcipaes d·e S; José e
Candelaria -Juiz da 2• Vara Criminal;
· 4• ofroumscrlpollo - dl~trictos muniolpaes .do Sant'Anna
e GnmbOa ...:... Juiz da 2• T.'ara Clvel:
· 5• ciroumsorlpcllo - dlstrlotos municipaes ·de Santo Antonio e Santa Thereza- juiz da 3• Vara .Crlmfnal; · ·
6' olroum~crlpollo- dl~trietoil munlclpàea de Sacramento.
Santa Rita e Ilhas .;._ .Juiz da s• Vara IOivel;
·
7• olreumscrlpolo - distriotos muniolpaes de Engenho
Velho, Andnrahy e Ti.fuca - juiz da 4• "VBra Criminal:
s• rlreumsorlpcllo ' - distrlctos munlcfpaes da· Esplrito
Santo. S ~ Ohristovlo e En;enho Novo- ,lulz da 4' Vara Oivel:
!l' olreum~oripQ§o - dlstrlct.os municipaes de IrnJ1t o Jncaropn~ult - jui1. da s• Vara: •Criminal.
·
· .
1o• clrcumAoripçltl - dlsf:rlotos munfclpnes dt1 Me;Y'or A
Tn'hiuíma ~juiz lia 5.• Vara Clvel:
1i' eiroumsorlpo§o - districto mnn!!lilpal tio Campll
IG'rnnde---;fniz tia 6• Vnrn Crlminnl (i• oftlclo);
,
12' oir(lum~llr!p~fio - dist.rict.os municlpocs de Snnf.l\ .
Cruz ~ •Gunrnffbn - .Juiz dn 6• V·nra Clvel.. "...:. .
. .
Art. 9.• As oerUdl}es · rte reparticllo publica fotlflrnl, c~
f,ndonl ou municipal, attesta~do qu(l o eandldat.o n nlisfnmcnto
nelln exrroe nmprego pu.bllcn remunerado o tom rosiden11in no
m'unlciplo re~pP.ot.lvo ha mal.s de dous rnAzes, constlf.uem prova, •em favor do meRmo allsf.ando, dós rellUislf.ils constantes
daslett.ras·b e c rto art. 11• da lei n; 3.ill9, de 2 de agosto
de i!ttii.

. ..

.,

Art. ! O. ·O eleitor de um distrieto municipal no Dlstriot,o
Federal podar!\ l.rnnsforir-sn pnM\ outro dlst,ricto, medlnnt.e
rêquorfmento no .Juiz da eiroumsorlp(li!o a oue pcrtonoor n
novo dlstrlcto, oommunicando esse juiz. Pm of!lcio, ao do clr- ·
oumorlpo§o dond~ houver ,!!Rhldo o e!cltor requerente n .trans•.

\

\

\
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ferencia deste, afim de qu·e seja eliminado do primeiro alis~
tamento.
.
§ t.• Esse requerimento, cuja lettra e firma serão reconhecidas por tabellião, rleverá ser instruido sómente com o
titulo de eleitor e a caT'I.eira de identidade.
§ 2.• O processo de trnnsferonoi.a obcdcce'rá ·ao dispoRto
nos arts. 6•, 7• e s•, da ·sobredi!a lei n. 3..130, de 11}16. ' . •
Arl. :11. Não se dará transferencia dos cloiLorcs já classificados por secções ,nos ·diversos districtos, siniio no caso do
requerimento de t.ransfcrcnciu do districto municipal.
Ar I. 12. Esta lei entrar:( em vigor desde a data de sua
publicaoão.
·
13. 'Revo:;o:m-se as disposições em contrario.
Camann do~ -Deputados, 17 de agosto de 1922. - Af/onso
Alves de Camo.r(fo, Presidente em exercício. -José Augusto
B.ezcrra ·de llfedeiros, I• secretario.- Costa Rauo, 2• secreta~
rio. - A' Commissão ele Just.i!}a o iLegislac!lo.
Do mesmo Sr. Secretario. communicando ter sido acceita
a emonda do Senado á proposição rrue a·bre um credito de
23::900$, para pa!!;amrnto á firma Carvalho Paes & Comp .. a
qual foi remettida á sancc§o. - Inteirado.
·
·
· Do Sr. Raulino Horn, governador, em cxercicio. do Estado de Santa •Catharina. remet.tendo ·o mappa eleitoral do refe~
rido Estado, contendo os nomes drw munioipos, as secções eleitoraes e o numero de eleitores alistados atá odia 9 do corrente. - Archive-se.
Requerimentos:
De D. Anna Isabel Ribeiro da Serra Belfort, vluva do Dr•
.Tosá Bernardes da Serra Belfort, ex-director da .Secretaria do
Senado . FederRI, ex-membro da m·aglstrat.ura, ex-membro. do
Corpo Diplomatico. :;olicitanclo qull lbt! se.ia r.or,cedida uma.
pensão com a qual pos~a se manter nos nlt.lmns dias de sua
existencia. - .-\' f!ommissão de Constituição.
De D. Brasilia de Faria Castro. professora. de instrucção
primaria (curso· de. adaptacão) da Escola Rivadavla Corrêa,
pedindo snjnm encaminhados á C01hmiss!lo de Constitulollo, a
quem foi submettida a resolução do Conselho Municipal, ve.tada pelo Sr. Prefeito, que lhe diz respeito, os dooume.ntos
quo apresenta. -A' Commissão de Constitulclio.
.
'fe!11grammas da l!~xma. familía Maroal Escohar, agrndocendo ns demonstrações de pesar do Senado, por motivo do
fallf!cimento do seu saudoso chefe. - Inteirado.
·
O Sr· 3" Secretario (servindo de 2•) d·lclara que nllo hn
pnreceres.
. ORDEM DO DTA
Vntacão, em 3• discussão, da proposiolio da Camara dos
Deputados, n. !t7, de 1922: que modifica a tabella de venci~
mentos da magistratura federal e local.
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O Congresso Nacional resolve:
Ar L. 1.' A. contar do dia :L de j un!10' dosl.e nnno os venci- .
mcnlos da mas·istratum. federal ela llrpnblicu sernn J•cg-ula:lns pela .tabqlla seguinte:
·
.1/ayistrati/.ra

[el~IJ1'al e

loeal:

1\lihisl.ro · do Supremo Tribunal Fcclcral a.
40:ooo.;; 20:000$ (i0:000$0oo
nepresent.ar,iio elo Prcsirlenl.r, . . . . . . . . . . ... . . 12 :000.~000,
Juizes seccionaDs do Disi.J'iclo Fcdnral a.
,
2G:OOO$ 13:000$ 30:000$0(1()
SubsWuf.os a
H :000$
7 :000.~ 2 J : OIJIJ$0041

Procuradores a

.Tuir.es tNierncs do 1" g·rupo
(Amazonas, Pará, 1\!:tran.hão, Ccar:íl, Pernambuco, Bah.ia, Rio de Janeiro, S. Paulo, Minas

·11 :01111$

i:OOOij;

Geracs n Tiio Grande do
Sul). .
........... . :18:0008
Substitutos n ••
. ...•• , •• 10:800$
Procuradores a
... , ...
7:QOO$

Gt :OOOS 27:000$000
ü:400$ 11\:200$000

;l :800~

·I I ;400$009

f! :fiOOB

21 :000$01)0

10:000$

ao:oooMoo

.Tnizr.s ferlc1•acs rln o• ~rrupo
!Piaullr. .Rio Grnndc cln
Norte, Jlara.bybn. Alnr.:ons, Ser•gip·c, Esp irif.o
Santo, Paraná. Santa Cal.harinn, MnU.o Grosso c
no~·nz)·

n. . .......... .

Snbstitul.()s a . . .... ." .... .
.Procurudo~·e~ a . · . . ..... .
De.mnbnrgadórr.~ n..

Jnir.r.s de ·rlil'!'il.n a.
Prol.orc~

a

. .:..
•. . . .

I O: 000:~

8:1!00$
0:400$.

2f!:OOO~

20:000$

........... . 14:000$

/r:o\011$ :1 3 : 200$001)
3:200f::
fl:flOOi!!OO:l
1-1:000$ 42 :000ill00:1
i:OOO$ 21 :000$001)

Sub-prel.nrrs a • . ........ . 6 :4GO$. :3 :200~
Procurador r.:cr·n I . . .... . 28 :000$ J.í:'OOO~
Procurador
disponibilidade~ ·. . . . ........ . 28:000$ · H :000$
s :ooo.~ ·· ·i :oooi!!
Cumdorr.s n
...••..•••
Pr•omot.orr.s n
....... . 12:800$ G:ftOO$
Adjuntos _a
........... . S:SilO$ . 4:400$
Rrprr.srmt.nriio:
Rep!'r.senl.acrro e mais despe?.as dn !lrocnrndoi:' Gera I da Hepublicn . , . , . ,

·:em

0

PoJo exercício do presldent.c

Drt Cõr•t.e rlr) Appcllací!o

I

O•

I

0

O 0

21 : (lllii~OOil

'

fi :·ü00$000

42:000$000

li2:1J00$00rt
12:000~000

lfl:l?00$000
13 ': 200$000

••

9:000$000

f o ~ o o ' '

4:SOOMOO

•• o '

I

SESSÃO JlM

;-

•

21

))J;

Pelo exercício de presidente
dn. Camaru. . . . .....
Pelo exercício de .iuiz~s do
Conselho .Supremo, aos
vicc-presiduntes a . . .
.Pelo exercício de procm·ador
geral do Districto no
Conselho Sup1icmo. • .

AQ()STO

HJ22

J)Jj)

'62!

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

2;400$000

..... '.

3:600$000

• o ••• ''·

I

O

O

O

O

o

O

.......

9:600$000

lust iça Perlel'al no .1CI'e:

Juiz f•Jdcral ela secção ... . 2-i: tÍ:f)Ú$ u :200$
:':-'ubsLit.uto . • • , : .. ..... . 18:-iOOJi; !I :.200$
Procmadur. . . . ... ; .... . J4:800ii! í:.\00$
Juiz de ~f!l\~ão em d1sponí·bilídade . . . .. ....... 2.\ :!tOO$ 12:200$
Jus ti!' I! local do .4crc:
Deseml.mr~;adores a . . ... · 12:000~ 2!t :000$
.Tuízes de direito a . . ..... . 10:000$ 20:00fllii
Juizes municlpaes a . . ... . 7:4008 111:8008
· ·Procurador gera\ a . · .... . 10:000)\\ 20:000$
Promotores a . . . . ... : .. i:4GO$ H:800$ ·
Ad,íuntos a ........... . 5 :4.00~ 10:800$
Reprcsentacão:
Pelo cxm•cicio de pre~ídente·
· do 'fribuna\ de AppellaCillO.

.

•.

•

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

•

'

o

••••

36:600$00:!
27:600$001)

:!2:~oosoou

36:600~000

36:000$000
:30:000$000
22:200$00::1
80:000$000
22:200$000
16:200$000

3 :lj00$00fl

§ J<'icam clevauos a 12 :000$ os vencimentos' rlo;; so!ici'/;ldoreR da F'azr.•nda Nacional, qur. fm1ecionnm ,íun(o uo;; ,i ui1.es 1'odcJ.•ar.s de i • instancia.
'

§ Cont.inua em vigor a di;;posição do art. 17 dll dNll'Ol~•
n. i·íP. ele 18 de ,julho de i8!l3.
.
Augmentem-~e as respectivas Yet·bas dnti quant.ias ueeeõsarias ;nm · vil·Ludo rlus · modificar.ües feit~s nr.sta emenda
substHutiva.
,
•
Sala da;; sessões, 18 de agosto de 1!l22. - A. .-\:e;•cllo. ·

N. 42-1922

.~\ccresccnte-se onde convier:
Os auditores de 2' entrancia e os do Rio Grnn1le tlo Sul,
. cujos vencimentos jft estão por lei equiparados aos dos ,juizes
de. direito desta Cnpital, perceberão 26 contos;· ns de i • enh·ancia, 21, sendo dous terc,os de>: ordenado o um de gratifi. oação; os promotores da justil)a rililitnr, vr.ncimeuto~ iguacs
nos dos promotores publicas na ,justir.a commum e os audi,;
tores auxiliares 15 contos annuaes. •
Sala das sessões, ag·oslo de i 92.2.
Justi{tca(~ão

A omenrln .inslil'ica-se nos termos os mais simples. A dO··
Lnoão dos vencimentos de, 26 contos ans auditores de 2•

cs-

...

tranCia e Rio Grande do Sul, resulta equiparação que· lhes d
assegurada por 'leis anteriores (leis ns. .257, de i2 de marco
de {.890; 821, de 21 de dezembro de 1.901.; 2.290, de 13 de dezembL'O de 19:1.0, e 2.586, de 31 de julho de :1.912).
Quanto aos auditores de i' entrancla, o caso é àpenas
de reparar uma flagrante injustiça, porquanto o projecto
lt'iJ:ando os vencimentos da magistratura deixou alguns destes
auditores com os vencimentos que actualmente percebem. 'E
repara uma flagrante injustiça; repetimos,. porque estabelece
para todos os auditores de :1. • entrancia. os mesmos vencimentos, sabido, como é; que nesta classe h a magistrados do· .
,12 contos, outros de 15 ootitos e outros de 21 contos, o que
nllo se comprebende em se tratando de serventuarios com
as mesmas funcç,ões e responsabllidades.
Sala das sessiJes; em de agosto de 1922. - Justo Cher-

mont. - lrineu Machado.

··

N. 43-i922

Acéreseente-se onde convier:
Um auditor da Policia Militar . do Districto
Ui :000$000.
Sala.das sessões, 18 de agosto de 1922.

Federal, · ·

· Justi(ic~tiva
Na Policia Militar todos os officiaes tendo os vencimentos jguaes aos do F.xercito, é de justipa que o auditor,
qunndo nlio tenha vencimentps iguaes aos de seus· collegas ·
do Exercito e da Armada com exercício na Capital l~edera!.
com os quaes já concorrem ás vagas do Supremo Tribunal Militar, e:r-vi do decreto legislativo n. 3. 493. de i 9 de janeiro
do 1918, ' pelo inenos tenha vencimentos · de ·auditor de :t•
entranoja, de que cogita. o projecto, por isso que não ha
eQUiparação de vencimentos e sim o intuito de melhorar· a· ·.
situação de um juiz quo ha 17 annos sem interrupção nem
nota de desabono exerce as suas arduas funcciJes. Alám de
suas funcções · determinadas nos arts. · 49.2 a 4.94 do regulament.o n. 14.509, de 1 de dezembro de 1920, o auditor da
Policia Militar funcciona nas commissões para trancamento
de notas e .processa e julga as habilitações · de montepio e
meio soldo dos herdeiros dos officiaes do .Corpo de Bombeiros, conforme o a'•iso n. 156, do Ministerfo da Justiça.
de 9 de outubro de i9l2, e 1inalmente concorre, c:c-vi do decreto legislativo r.. ·'-215, de 20 de de~emllro de :1.920, á
.presidencia de mesas eleltoraes, · com os demais auditores
. e juizes da .lust!oa local. Acores·ce que -em ·materia penal, a
:Polfcla Míllfar se rege pelo ·Codlgo Penal Militar, e:e-vi do
decref.o legislativo s. 4.. 527, de 26 de janeiro 'de 1922.
·
Tudo. pois. demonstra que o auditor dà Policia Militar
é um magistrado, não havendo razão para-ser exoluido do
projecto, autorizando a perceber os vencimentos df\ papltão em virtude de exercer o seu· cargo com as honras desse
·
posto.
. ·'Sala das sessões iS de agosto de 1~22. - Irineu Ma..,

'çhado.
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·N. 44-1"922
IWINDA AO J.nT,

M

caber~

•

..

peliiOIO·

procurado!' geral <lo Dist.ricoo, em di~~poWbilidadc,
os mesmos vencimentos dos juizes da Gól'l.e de Ap'

· Juatificaç4o .

I
I

•

E&t.a emenda restabelece um direito Já reconhecido e
proclamado pelo Senado, na emenda ger&l relaliiva aos venoimentot da llllii&trat.ura do Dia&ricto ·i'ederal ooati!Ja Da. lc1
de proVimento que ainda corre seu ultimo turno na Gamara,
emenda geral que esta rejeitou, t6D.Clo 16 OODfórmado O Se-

nado -oom a

~eivf.o.

·

.· -

O procuradOr pra!, em disponibilidade, ·era desembarsadoJ:' ãa antiga IJ,etavio da COrte quando foi · nomeado pva

_. -l::Oem

disponibilidade porque, tendo _sido aposent.ado
compulsoriamente em virtude da lei que deoretou, a aposentadoria dos !ll&li&t.rados que bollwuem oompl~ aatenta annos; pediu e obteve amwllaalo desaa &ll9il!at&doria,
mandando o Poder Judioi.al'io f0688 elle reint.esrãdo no cargo
com todos os seu& direitoa • ~iu.
..
Está, portantA>, em disponibilidade torvada, pois ,QUe, de
direito, o oarro lhe pertence por sentenoa que transitou em
julgado..
·
·
- Ainda mais: ·quandO, depois disso, a Fazenda lhe cobrou
impostos 110bre vencimenliOe o SUpremo Tribunal Federal, em
pl'008180 peranlte elle movJdo, mandou que ao dito procurador
geral fossem restituidos esses impostos· por isso que llle oomile&iam oa mesmos direitot dos deaembi-rpdoree da C6rte de
A.p~laoAo, os quaes, como -juizes, nio podiam aottrer redUCJOio em seus vencimentos, nem mesmo por meio de impoatos.
.
·
Sj, por consequenoia tem o procurador geral, em disponibilidade, .dil'eito ao carro proclamado por eentenoa, que o
mandou .reinteil'ar oom t.Odos os direitos e . l'ei&lias, e si,
~ambem por sentenoa lhe .toram reoonheoidoe todos os diroitos e regalias. que cabem. aos membros da Côrte de Appellaçio, é olaro que os ieUs vencimentos eerAo sempre os moemos
que competirem áquelles Juiles.
As oerU4Gei Juu&u ·oomprovam esta juat.iticaolo.
DOCUMENTO N. 2
. JIECQN liFC!MiilNTO AO PROCURADOR GERAL DOS MESMOS DIREI'l'OS

.

DOS DGSBliBARGADORES

O bacharel Gabriel Martins dos Santos Vianna secretario
do Supremo Tribunal Fedral, etc.:
Certifico que J•evcnrlo os autos de appellaoão civel numel'O mii seiscentos o quarenta e dous, da. Capital Federal, em
que · stio appennntes a Unlllo Federal e o deeembarpdoa:
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ANXAICS llO SENADO

.\ltÚwel Jl~:drn Alvnrrs./}l,ut·,~it•a VillaboiJJl o arqw!lados.os dcs..:
llmbnrgadorcs Agosl.inho de Carvalho Dias IL;irrHl IJ ·outros,.
Liellcs constan1 :í l'ol.ha ctJntn e setenta e (Jons os embargos do
!.dor seguinte: J~mbat•gos de 1'1.1 1 7,~ -. .J'or embargos ao ac. e<JJ·dãn proferido na appellacão civel nuniero · mil seísccnJo~
quaJ•entu. c dous, diz. o segundo appellanlc embargante
de<:cmlmrg·adoJ' M::moel Pedro Alvares Moroit'rt Villaboim contra a Ji'azoncla Nacional, por esta IJ meJ!Jot• ·Jt\rma ·'de direito. E, S. !'í. -· P., quo ·.o Supremo 'J.'rillunal Federal . I
couí'irmuu a sonit'JH;a ela .PJ'imoim parle que desnt/.ondcrtL uo
a~sislent.e; porquanto, ,;e não prevaleciam as razões de di-·
r·c~ito expostas na ~not.enç:i appellada, não podia, todavia, medrar a 'pretelll~ão do embargante, ·úm aceüo de terceiros; P.,
qtie o ·Suprrmio 'l'ribunal Federal, assim decidindo, deslocou
'a embargante da ordem .iurliciaria, cm que rí vitalicio e in~ ·
ainovível, exercendo i'uucções importantes . na Côrte de Ap~.
Tlellaçiín, e: rmlito superiores ú superinLendencia de pequeno. ·
l!TUPO rle promotores. que· teem salvas· sna~ eonclu~ões :i mi.:.
'clicus; P.. que a [lOSiçiío ot'ficial do eÜJbargante é especial e
·cliversa da posição r.! o· actual procurador get·al; porquanto este
não rl vitalício nem inamovível, sendo ·vi·omovido· ele promotor· ao Jogar que exerce: emquanto que o 'embargante exercia,
·no ·advcnt.o ·da llcpublica o Jogar de desembargador vitalick•
, t3 imunovivel na Relação da Côrl.c, tendo occnpado por algnus .
.· <mno~ o cargo de· ·pi·ocurndor rla Corôa,, Soberania e Fazenda
l\'ucionnl, de que se demittira; P., que preclama'da a Republica
f•)ra de novo nomeado procurador da Soberania c Fazenda
l\'aoioual polo· GcJVerno l)rovisório, como ·prova o 'titulo junto;.
P., que nesta posil}ão C! com assento na Rela<:ão i'oi nomeado
pelo Governo Provisorio. procurador .geral. do Dístricto Fe'deral, e:r-1•i elo decrto ·mil c trinta, de Quatorze de novombro.
i.ln mil nitoceuf.os e noventa, continuando cm suas funccões na
·C:Ctrlc do ,o\prwllação, com o accrescimo .de superint.eúd'er o ·
]'icqueno . gr:upo de promotores do Districto F(!deral; P., que o
· roferírlo .rJec.J•nto mil e trinta, artigo vinte r: ires, garantiu a
\'ítaliciedade (~ qualidades do ombargante junto ao t.ribunal em
que servia; P., que ainda, garantidos expressamente foram os
dircilos adquiridos .do embargante pelo decreto numero du. ·
wntes .e oitenta, de vinte o nove de .iulho do .mil Qitocentos o
twvent;a e cinco; P., que .o embargante é. portanto, desembar~
g&dor. vitalieio, innmovivel e part.e· integrante da ordem judi-ciat'ia com.· assento na Côrte de ~>\.ppella!)ão, vencendo o
. mesmo ordenado c. a mesma' gratificaoão; .niio ·f.endp outra especial. !fliccobe · venc·imeutos pela mesmO: ..folha; ·paga os
·mesmo;;· impoõtos e reclama da Fn7.rmda·. Naotcnal, nesta ·causn,
a restituição daquel!P.s que igualmente· lhe. fora·m cobrado~
indcbilamenLe: P., poi~. que o assistente embat'gnnte tem os
mesmos inlc;J.•osses e direitos· que os ,iuir.ós da Côrte de :APJtCllnoão ncs1.e pleito; P., ·portanto, que os embargos devem
Ror r()cobidos. e .illlgados provados para. ser reconhecido o di- .
r cito do assistente embargante na .presente cansa, orri quo perb
r11JC n 1'nzencla Nacional lho restitua o indebit.o o se abstenha .
d(! novos descoútos em seus vencimentos ·.e:';;cja condemnada
nas Cllslas. P. R. e C. de ,justiça P. P. N. N~ Rio, quatorze
lin .itmuo de mil novecentos e uove. Desembargador lllanoel
Pt:tlru ·Alcares JJ,orciJ•a Yillaboim.'. O .advogado, .C.. Leoni Ra~ .
. · . u;.o~.: Subi' e duns cs'L:tmpilhas federues do.· va!Ol' de . Lrescn~
:tos J•éis cada umn. ·Ccrtificq mais, que dos alludidos autos

o

I

•

I

625

•
u folhas cculo c noventa

c cinco

verso, cou;;fa o accórdão elo
Numero mil seis~
centos c quarenta c dous. Vistos estes autos e nelles os cm~
· bargos a folhas cenlo· e selenl.a e_ dons;· oi'l'erecidos pelu
dcsomb:l!'l:l'ador.l\lunoel Pedro AlvartJS Moreil'l! Villaboim conLJ·a o· accór•dão dGste tribunal a folhas cento f! sessenta e sete,
Ha pat•Le, ·que du~ullcnctera ao· seu !Jédido de i~ençãa de impostos sobre-vcncimenf.os. aliás concedida uc~ demais masütràdos, . o. que se rcfel'O o mésmo accórdão; e hem apreciada
u: mate ria .dos ·embargos ol'l'ereddos: accliJ·düo em retJcbel-os,
· pr.la sua propL'ia relevancia, para ·o fim {lc .iulgai· . proCf!dcntc o pedido do embargante á fostituicão pedida e o mais
que. c!Je. reclama na .conclusão de seus embnl•gos - a folhas
•. "enlo .c selenLu e trcs; e custas na fórmn da lei. Supremo Tri~ . buúul ·Federal; tres da agosto de mil novecentos e · dez. · Pindakuba de Matto.ç, presidente. ·- . .'bnl1ro. Cavalcanti. -~
llnto11io Aúq·usfo Cardoso de~Castr·o, vencidCI. - Pedro Lesstt.
· \Vencido. -. And1·é. Cavalcanti. -- Rattl .llal'tins. - A.· Pire'tll
. c .AlbUIJÍierqttc. - ·Jlm·minio do Espírito Santo, vcneido. -(Jctavio. Kelly. _; .Fui ·:presente, Guimar•ães Natal; . Certifico,
· finalmenLe, que dos ·mesmos autos a 1'olh)as duzentos e cinco
YCI•so, consta o accórdãu do l.eur seguinte: Accórdão, fls. 205 \'.
-·Numero mil seisc-entos e quarenta e dous - Vistos estes
autos e nelles os ·embargos· de folhas duzento>, com que o senhor ministro. procurador·. geral·. da Republica, em nome da
-}.'azenda F·ederal, combaLera a procedencia ·jurídica do accórd!1o deste tribunal,. que se acha a •folhas· cento e noventa.
e cinco. verso, J'econhecendo· o direito do 11mba1•gado, desembargadO!' Manoel :Pedro' Alvares M·oreira Villaboim, .â resU~
t.uiçlló de impostos sobre. seus vencimentos, como procurador
gr:ral· do District.o Federal : Acc.órdam, depois de apreciada a
JUa·ti:lria elo ditos embargos, em reJeitar os memos, e em con~
.firmar o accórdão' embargado, por ·se tra:t.ar· ue mataria, jâ
a!legada; apreciaua e decidida 'pelo ·,1ccórdão anterior. (Decreto tr'es mil e oitenta e quatro antigo). Custas pela.· cm~
·: barganr.e· na fórma da lei. . Su.premo 'rrihunal Federal. -cinco
do out.nbro:dc mil novecentos e 'dez--: - Pinda!Lyba de .1l{lttos,
presidente,:.-· ·Amaro' .aa.valcanti. - Hermínio do Espírito
. .Santo, ·venc1do. - ·Antomo .4.ttmtsto ·Cardoso de Castro, ven~
· cido .. -·
· ..fn(iré Cavalcanti. -· Octavio Kelly. -. Pedro Lessa,
. e AlbiiiJIII:!'fJHC, -·Raul de .Souzu Mm·ti'lls. - Fui pr~sr.nt!.J,
e Albuquerque.-· Rmil tle' ·sou:a ,1/artins. -· Fui presente, Ouimariios Natal. J\'ada mais se conl.inha mú as ullurlidas r!'e~a:;
a mim .apontadas, ás IJUar!.S paJ•a aqui fiz ]Jr.m· ,, finlnwnln
transcrever ·dos proprios ·autos. o.rig.inaes a que me report.o,
subsc.rovo.nssigno· e dou· fé. _.:. Secretaria do Supremo Tri~
huna! Fedeool. em cinco de agosto rle mil novecentos e vinto
e. dous. Eu, Gabriel Marf.ins dos Santos ·vinnna. secretario, a
subscrevo e assigno. · :SecrAtaria do .Supremo Tribunal Fcdt1ral, 5181922; - Gabriel 3lm•tins dos Santo~ Viarma,
· lcvr següinté: Accórdão de fls. 195 v, -

DOCUJIIENTO N. 1
REINTJ!Gil.~ÇÃO .

10 bnchnt•el Gabricl.Mnrtins dns Santns Vianna, secretario
do Supremo Trihnnal Feclcral, etc. :
Certi!ico que revendo os autos de appcllacão cível numero ·mil c qu inhcntos e quatro, da . Capital Federal, entro
• S. - Vol. VI
.
40

ANNAES DO SENADO

•

Jlart~:~s appellaule a União FedeJ•al e ~;~ppollauo o consetbelru
.Munoel .Pedro' Alvares Jl!m·uir·a Villabo1m, delles. consta á .fo~
llulti ~e~8enla c cinco, u accórLiiiU tio··tcór 8egtunte: Numero
11 w quJuhonto~ e quatro. YisWs, expostos,. relatados e d1~~
· cuLidus us1.os autos du appellucão uivei entre partes ...:...·uppol~
Jnntu a União JieLieral c appe1Jado o conselhcll'O Manoel. Pe~
Jro AI vares Moreira Villaboim; interposta da senteucu de fo~
lhas trinta e nove, que ,julgou· prouedente a awão intentada ·
pelo· appellado contra a appellante, para .que ,:fosse declarad~ ·
nu lia por incoustiLucwnalêl a · aposl.lntadorJa ·. QUe lhe foi :
dada 'por· ter .. attingido á i ade Lle setenta annos,, nos ter.:..
mos do artigo nono, n\lnwro ~res, lettra ~ ·da le1 numero mil tt·esentos c trmta e oito, e·· considerando. que nt1
julgamento da appellaoão cível numero mil Q\lati•océntos e· ..: .·
àez; foi .decididq, qu;e a. disposioíio da lei numero mil-t~esen~ ..
tos e trmla e 01to; 1mpugnada pelo appellado é· .con~rarur aos ·
arpg 0 ~ setenta e quatro e .setenta. e ~I !lOO da Constltuioão, :~ .
prunell'O, que garanto os car·gos vJLalJClOS, o segundo,' que. SIJ ·
r,ermitte a apos'entadoria dos funccionarios publicas por.jn- ·
validez, que, sendo um facto, se niio presume, mas se prova;
Considerando que o' cargo,, qu·e exercia o appellado :.... o de· pro:curador geral deste D1str1Ctó e do qual fOra privado pela aposentadoria - era vitalicio e31-vi do disposto. no artigo vinte e
tres do decreto numero mil e trinta, que o oreou;. Consldei•ando que a sua aposentadoria foi determinada ,não lJOI' Pt'ova .
de invalidnz1 mas pela prcsumpcão · resu lt.anle ·do facto do·
bavor aU.íng1dn á idade. de setenta annos;, Considerando assim
que as· mzões, que serviram do. fundamento á· deci.>~io da
appollação numero ·mil quatrocentos. e dez,, .militam em ,favor ·
dn ·appertado: Aocordam negar provimento ·á · appellaoão· pa.ru ·
confirmar a sentenca .appellada1 gue. é . cónforme o direito e
à ,iurisprudencia deste· Tribuna.!. .Custas na fórmn da lei. . Su· ·
premo Tribunal ·Federal, vinte e nove de abril de mil· nove~ ..
centos e oito. - Pindahuba de Mattoa, · vice-tiresidente,. - ·
Guima1•ães Natal, relator. -João Pedro • ....... A:ndr~ ·Caval-·
canti. -·. Ribeiro de Almeida. - Amaro Cavalcanti. -·Ma- · '
noc/. E.~pinola .. - Pedro Lessa.. -·.Antonio Allguslo ·Cartloso
de A'ouiar, vencido. - Manoel MurUnM; - Herminio.dó Bl· ·
Jlb·ito Santo. - Fui presente, Oliveira Ribeiro. Nada maill
se conl;lnha cm o. al!udldo .. accor.d~m llJ(fUi bem · e fielmente, ·
trnnsor!pl.o dos P!OpriOS autos OI'IA'l!laes ·a. ·que me. repO. rto e
dou fé. Secrel!lr!B do SnpJ•emo Tribunal Federal, em ninoo
d.e agosto de mil novecen f,os c vinf.c .c dous .. Eu; Gabriel Mar-'
tmR d9s Sant.os Vianna, secretario, a subscrevi e. ·assigno. Se·
crotarm tln Supremo Trlhuna.l Federal, 5 de .agosto de W22 -

Gabriel Jlartins; dos San,tos. Vianna.

·. , ·.,..
·
· Sllla das sessões;
·de agos'to · ele .:r~2~:
/i>ineu Ma·chado.
·
·
• ·'·:··, · , • · · . ·. · ·
· ·E' appi·ovada n proposioiio,.-JUO ~ne:.ã; sanoollo.
.
Vol.acãn, cm 2• disousíio, dn ·proposiciin tla Camnm rios
J)cpuf.ados. n. 23, do HJ22, l'üC~nhe~ondo· de uf,ilidadc {m!llica
o Joc1iCY-.Ciuh do .nw do .Tnnou·o o .a Fnctlldade• do· Medicina
iVcl.m•Jnaria 1lc Pouso Alegre, no Esta.<~o.. ~e.:~inas 1, · ·
·
Approvada.
· · ··'··.·· --·'·
. . Y,ntnção, cm ·discussão . unlca, elo vdtô. d;l Pt.efeito do ·
Dtslrwto Federal n. 45, de 1~22, á resoluciio do Conselho ·
Municipal,
qui:) estendo á auxiliar de ín~,pectora do InsLituto
.
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Ferreira Vianna, D. Cenira Santos,· a diaria de 8$ concedida
ás demais inspectoras pela lei n. 2. 941, de :1.921. .
. Approvado; vae ser devolvido ao Sr; Prefeito.
Votacão , em discussão unica, do véto do Prefeito do
Districto Federal n; 32, de 1922, á.resolucão do .Conselho Municipal, que manda abrir o ereditot que fôr necessario para o
pagamento da· diaria de· 3$ ·concedida ás inspectoras do In·3t.ituto Ferreira Vianna, pelo decreto legislativo n; 2. 491, . de
1921.

. .

.

.

Approvado; vae ser devolvido .ao Sr. Prefeito. ·
Votação,· em discussã.o unica, do véto · do Prefeito do
Districto Federal .n. 62, de i 922, á resolução do Conselho Municipal, que concede um anno de Jioenc;a, com todos os vencimentos, para tratamento de sande, a . D. Narcisa Rosa de
•Mello. Mendonça, professora cathedratica. ·
Approvado; vae .ser devolvido ao· Sr. Prefeito.
· Votacão, em disailssão unica, do véto' de Prefeito do Districto Federal n. 5U de :1.922, . á resolucão do Conselho
Municipal,. que concede um ·anno de Iicenl}a, com tnri:J~ os
vencimentos, a Antonio José Ribeiro Junior, 2• cfl'ic1al 1.10
Departamento da Assistencia Publica.
Approvado; vae ser devolvido ao Sr. Prefeito.
Votação, em 2• discussão, da proposicão. da Camara dos
Deputados n. ·:1.92, àe :1.92:1., que abre, pelo Ministerio. da Marinha o. credito de 240:650$336, para pagamen!Jo , de di!'!'e. rença de vencimentos .a que te em direJtó as guarnições ·1~
na.yios c:la ·Armada, que ~esempenharam commlulo no · Exter10r.
.
.
·
· · Approvad·a.
.
·· Votação, · em discussão unlca, do véto do Prefeito do
.D1stricto Federal n. :1., de 1922, á resolução do Conselho Municipal, .que · fixa em 3 :600$ annuaes, os venciment.os dos
conservadores ,das cadeiras de Historia Natural, Physica c
,Chimica, da Escola Normal.
.
·
·
..· Approvado; vae ser devolvido ao Sr. Prefeito.
·.· .. ,yotacllo; . em· discussão .. unica, do véto do Prefeito do
D1stru:to Federal n .. U, de :1.922, á resolução. do Consc·lho
Mumolpal, que concede a'Posentadoria a D. Rita Goulurl, cscripturaria-almoxarife da Escola ·Paulo de Frontin.
·
Approvado; vae ser devolvido ao Sr. Prefeito.
Votação, em 2• discussão, da proposição da Camara dos
Deputados n. 13, de :1.922, .Que autoriza o Governo a ceder
mediante arrendamento, á Associação Central Brasileira de
Cirurgiões Dentistas; um lote de terreno Da' explanada do
Senado, para nelle ser edificada a séde da Assistenoia Dentaria Infantil. ·
· Approvada.
O Sr. Felippe Schmidt (pela orrlcm) - S1·. Presidente. ro-·
quciro a y. Ex .. 9uo c~nsulto q Senado sobre se concede' dispensa de mterstiCJO, af1m do entrar na ordem do dia da pro;x:ima se~são, para a proposição da Camara, n. 13, de 1922
~Q~da ha pouco pelo Sep.adq.
·~

.
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o Sr. Presidente- Os sr11hores, que apJ)J'ovarn o reqHc 7
riiucnlo Jeito ·pelo Sr. Felippe Sclimirlt, qrrciJ•am lemnl.aJ'-~C.
Foi UJIJH'0\'1HIO • .
liQ[JJI'.Il\.\Ç1ú DE VENCIMllN'l'llS

D.iseuss;i" llllicu .do ·vtilu do Prcl'rdl11 drJ

Di~l.t•ii\l.n

l•'ed•.!J'itl,

n . .w, dr~ 1!12:?, ü J'csolucüo. tio .Conselho i\lúnicipal, qu~ cqui1.1~ J'eitores e CIWili'J'egados ela al't'ecudação acs apon1.adol'es e .cupalaze,; at•s 1'eil.or·es, iodos da DirecliJJ•in de Ohi'US
C; Viucão.
·
llej eitndo; Yac sm• devolvido ao Sl'. PrefeiLo,

JHll'll

Discussão mtica do véto dn PJ·ol'ei to do Disll'icl.o Fc-~ ·
cler·al, 11. 8::í, do 1!l~:?. ú rcsolucão do Conselho. :\lunicir.ul, que
l'ceonlreee o direito dr) :OD, Ermelinda Buarque .de .Lima e
il?rancisea Fruncione ·de Parlua á pensão: de monlcpio deixada
·por· seus il'mãoii, funccionarios da SecJ•etaria. do Consellto e
da Instrucção Publica.
·
.
He,ieitatlo; vatl S!'l' devolvido ao .gr. Prefeito.
Hllll'i'J'IlfliiAÇ:\11 DE 'Af;llN'I'll )Jg 1::\IPOS'J'O

lll~ Cf.INt'HJ,~lO

Continuacão ·da 3'~ tliscussiío do TH'O.iecio do Soiwl.lu, n. 'i:.' •
.do 1021; criw autoriza a reint.e::rrar nu Jogar· de a;;cntc fiscal
de impost.o de consumo, nnsta Capital, J>aulo de Oliveii'U 1\oxo..
Encermcln.
E' appJ'O\'ada Jllll'U constit.pit· fll'o.ieclo om S(;lparado, á
seguinte
·EMBND,\

N. 45 -

l!l22

O Congl'csso Nacional decrntn:
.\rl,ig·o unico. Pica o JlorleJ' Exocul.ivn .autorizado u reintegra!', rio Jogar de ag·ente .fiscal do imposto ile CO!Jsumo,· Al-'
var(l i\IoJ•eiru Fraga. sem di mi ln á f•Arcepção dos voncirnent.os
all'azarJos; l'evogautu; as tlispr.•si~ües 'em conl;~m·io.
· :Sala dn~ ~P~SÕPs, :?n de· rlewmlH•u fit,:1021, - Alum•o rJr:.
Carvol/w,'

·

'

·,r,,
. ;, :

·.

. ·

E' apfll'OI'nd.n o J'II'O.ir:clo u, 72. de· -1921, quo vae ú Com. oJJJi:;,;iio dt! llrrlnct;ão.
.!•
·
fiEOUf,A::\m!\''J'AI,/.~0 [IA IMPIIEi'iSA

3" tli,;cu;'"iin do ]H'O.iecl.o do Senado; n ... 35, ele J022, regulando a liberdade de )rnpl'ensa.
, ~ .· ·
.
O SI'. Adolpho Gordo ..:... Sl'. P r·n~idtml.e .. ga J.ig1'nwndo ns
e.c•rnpJ•owissos. que contrahi qnanclo snbmot.Ll lt con~idoral)ãci.
do Seuuclo, o projecto ele lei elo imprensa, oru -cm debate, vonhQ

I
I

I
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oxpôr todas as ct·ilicas i.le que te.m sido obJecto c, ao mesmo
tempo, manifestar, rlom fmnrrueza, a minha opinião solwe
cada uma deli as..
·
.Li, cqm n rlovirla al.l.ou!:iio, tudo quanto os ,iornaes ryscrcvcmm soht•c. o a~sumplo, o:; prol.e.st.os eonl.m· o pro,jocl.o.
enviado~ no Senado por.· algunw~ as~ociações. varios su!:lsW.uHvos organizados !)Cit' ,prs,;oa,.; compr.l entes, e tomei na devida eonsidr~J·a~•ão lodo,; os alvitt·r~s " snggr.~tiíe:<, qnr• !III' fnt•ntn
Jeitos e wnho apt·osenlat• ao Srnndo um su!JMit.ut.inl ao
rn esmo pt•oj ecto.
·
O substitutivo não .csl;í, como esse. JWO,Ít)Clo. assignarlo
})ria CoriJmi;;sfio dt•..lusl.i~a e Legisla.cão, mas por mim cxclu- ·
sivumnnte e orrereço-o, sob. a m_inhu responsabilidade pessoal,
para que os meus rlignos coJII)gas, membros claquella Commi~siio fiqunm com intc.ira libet•darle do ct•if.ica e possam mo~.
riil'ical-o, como entenderem convenil'nl.e.
,
O meu grande empeo !to 1í fot•Jwcet• ao Senado todos os
·elementos precisos at'im de quo pos8a delihemr com pleno
conhecimento de causa.
·
Dito· isto, entro em matet•ia.
O art. Z" do projecto está concrl1irlo nos sr.gn illh~R termos:
"Todo o urf.igo de doutriua, criLica, pole;mica ou informn~ãn, Pllhlicado na Sl!IJCãt: NlilrJt'_ial ou inrclilnt•ial rir.• qnalfJUOI' orgiio do imprensa: será a~,~ignarlo por seu aut.OJ.'."
Quando justifiquei estrul ispositivo Jlf!I'Unl.e o Senado, rx. puz us rnnf-ivos. que, Plll minha- or'l'iniiío, len• a Con~filuint.• •
para prohibh· o. anonymato: o rJe, extinguir a fontr•. Jll'incipal
dos abu~os o do moralizar· a imprensa, colloeando ao lado da
responsabilidade legal a r·esponsabilídacle moral do e;;criplm·
o submcLtc.nrlo-o tí sancção moral da opiniiio pulllica. E eomo
o art. 72. § '12 da ConstHuição Politica, prohibinrlo ,) anony~
mat.o, não :faz distinoçiio alg·uma r.nlre a Sr)crão oclito.l'ia1 e a
ineditor'ial de um Jnrnal, não ;;cndo, por isso, licito ao Poclm·
. J,eg'islatiYn lll'rlimu·io n;;tabr.h>ccr r·~;;a disl.iner;1in pa•.·eenu-rnn
que o at·t.' 2" (\o pro,iBcl.o devet•ia delct•minal' a cxigtmcia da.
assigtiatura dos. auloJ•cs dos r.scriptos ·a que se. rrl'r.r·n. A -t·odncr;ão desse disposil.ivo foi feita rio plenQ ucclirrlo com pro.iecl.os aprescnt.ados :i Camara .dos ])oputndos, rluranl:o o Imporia r. no .acl.ual l'r~Jl·imrm r. l.nmbl'lll rio nccôrdo' com nma lei
que vig·orou Pm Fmnr:n rlm·ante ;JO annos. rlenominnda Lei
~L'lnouu.

.

·

.

·

Eis o rjuc (\issc a impl·cnsa sohrr, a exig·rncia da assignal.ura ria parte Nlil.ol'ial do Jornal:.
"0 anon~·mato ;;ô é, posRivel quando lm clandi'slinidadrJ na pulllica(.•íín o tlesdc que ha nm editor rcsponiiavel ..iti não ha unonyrnato pot•qJJC r ellt•. o llltlm· ,iurirlictJ do csc.l'ip1o.
-Um perioclieo. enntcndo um nrg·ão 'eenl.rnl de
r.Jh·ocr:fío t.em, .implicit.u r JH·rlviunwnl.r. Rob a nsRig·nullH'a ;:ln srn l'i'S]lOnsnvrl, ludo qnanto nr.llc Rnhc imJW:!5SO.

-O .iornnl

~·

·'

um organismo pr•t·manr.'nle. com um
- ]Jrogrummu dr.l'inido quo não raro sobrevive a seus re-:
clnctores, é uma onticlucl~. que tom vida e conceito in-.
dcpe11dcnte da viela c conceito de seus redactores. Ora,
n cii.'J!O.$iCilo, CJIH' r.xi!W as nssignutnrns elos pre>pl'ios

' àrUgos de: redacçlio irá destruir essa entidade, conver..
tendo o jornal em verdadeira casa de ho1pede1, porQUe,·
muitas vezes, agazalharã as opinilles mais variadas. · ·
-O director de um .Jornal ntto pdde redigir pessoalmente, porque excede ás f'oroas humanas, todas ·as
notas. que revelem o pensamento dn folha.
.
Por isso, ha redactores, que· recebem a incumbcncia do 'tratar deste cu daquelle assumpto, neqte nu:
naquelle sentido, segundo os dados, que o director lhe
forneça. Mas si ·os redactores forem .foroados a asslgnar
os. seus artigos, dirlto. o que pensam e nllo o que pensa
o director." . ·
.
.
·. .
· · ·
Eis, em synthese, o Q\te disse a Imprensa.
A primeira impugnacllo nllo tem ·funda.menl.o ser! o: nlld
se p6de considPrar o l.'ditor responsavel como «autor iurf;.
d1'co,. de um a·rtigo escrlpto por outra pessoa, . ·
· · · .' .
Publicacllo anonyma é · t.oda RfJUella cu.!o antor nllo Re
conhece' ou n!!o póde · ser' individualmente determinado e ll.
simples circumstancin de alguem responsabilizar-se, peran.re ·a
lei, vor uma publicae!io n!i.o a~signnda, nlio -tira .desta. evi~
denfemenfe, n caracter de anonymn. A responsabilidade so~
lidaria assumida por um terceiro nllo o torna autor do escripto. :rst.o part~ce de simples-bom senso..
·
,
O que a Constif.uinte prretendeu e o que o legislador ci.r•
dlnario deverá estabelecer - ó_ que onda um seja, dire~
ctamente responsavel . perante a .lei. e perante:a socledad9
pelos abusos, que commetter. e o unico melo para tornD.r erre.;'
otiva esta responsabilidade P a a:ssbmatura do eserlpto. · ·
O regimen do editor re~vonsavel é aquelle que substitue
a realidade pela ficç!lo, o q.uo estabelece· o regimen · das
autorias de emprcstlmo e de . respon!l'abll!dades .puramente
nomínnes,. é aquelle ,que, no dizer de Dalloz, collocando um
intermcd!arlo ent.re os Jornalistas. a .ini!t.iC!!. e o publico, uermltte-Jtt,es praticar os ma!ore~ excessos impunemente e· sem
que os tribunaes e o publico conhecam os Reua nomes e pnQsam .iulgat-os. ·
··
· ·
Um dlstincto .Jornulist.a, em' editorial publicado por nm
vespertino de S. Paulo, escrev>eu ns seS'Illnfes valavras. muito
dignas de atf.enollo:
· cE' preciso acabar com o pasquim e.instituir no
Rrasil a verdadAira Imprensa medinnte o regimen · da
responsabilidad·e Individual. Quando cada. olda:dllo; na.
imp11ensa como em todas as mais; .relaoões soo ines, fôr
·obrigado a assumir a responsalilldllide de tudo .quanto
soo a de sua autoria, ninguem: !maJ:s escreverâ ccmns,
que deshonrem o seu proprlo caracter, das. quaes tenha de se,•envergonhnr, sob ns qunes tenha vexame <!e
pOr o seu nome,,
·

.

'•im.

'que.

~. ~r.Ôm. ~ GiJr'lsacão' de. 'ondn
asslgna~ 'o
oS:
nl'eve; a Imprensa no Brasil se reh!lhllitnrá.. .so dlgnifi~
oarã e serã um factor de levantamanto moral.- Qne
ningnem, pois; repudie o que escrever, recusando pôr.
11m baixo a sua nssignatnra. Por '.asse fórma haYm·ú
todo cscrupulo e cuidado. nas afflrmaUv~a •.>
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os jornalistas, o jornal é um organismo permanente, com um programma definido, é uma. entidade, que
tem viela e. conceito, indepedent.o da vida e conceito dos seus
redactores. ll:xiglr que estes asslgncm os scu•s cscr•iptos é
destruir. essa ~ntidadf.', co'nvcrt.cndo o jornal cm. verdadeira
oasa de hosf)fl'di'.S, pOI'I'IU•1 o director não pódo redigir pcs~oalm1!1nl.o lodliR · aR not.as, qn(\ revolnm o pensamento da folha
e· si oq re.dacl.or'e~ forem forc;ados ·n assisnar os seus arti,ros,
dirlio o que .Pf'DRam c nã:o o quo pensa o direotor.
• tEm uma palavra: ó imnóssivel .conclllar n ·cxig-encin conslit.uclonal com M neoessidadeR .da vida de um jornal. rruo
deM.fa cumprl;r o seu programma. ·
· ·
·
.
·
··Sr, Prcsidcnfe, nunca.f.ivr. a honra do ser Jarnnlisf.n. não
<lonbeço a.q pmt.f~a,.. do ,iornali11mo I) nllo ·posso, porisso nws: "lO, bem oompr'lhender a razão pela r.rual a exf.gcnoia ela asslgnat.ura doR ·arf.f.g()!l ooitm'lac~ transforma· o jornal tlm IJI!rdadP.lrn ea.ça dl' h11spmlr..v; ~revendo cada rlldactor o .que en- ·
. f.endc ~nm .·obedecer. li Orionf.ll'~liO. tJo SOU . Chllfe ll nttent.ando,
Jr~Uit.ll~ ver.es. contra n .progrommu e nspirac!io do jornal.
.
A lo! Tinguy vigorou em França durantc trinta nnnos ~fio
·se vcrltleando os lnconvPnit>nf,es · anontados pelos nossos jornalistas, P mesmo agora. ha .Jornaos naquelle paiz, em que os
artigos·· edifori aes sl'io .nsslgnados.
.
.
. . · A erlgenoia da asslgnat.urn, 'dls~e F.. de fllrardin, «fera entrer la' -'Pre.fle p~rfndique d~n.~ iwr. 11oie nou!uJlle, qne .'Oourra.
· ~t'l'd t'l!ua dl!firi7P. 'h ·ornvir, . mai.~ atmi qui 1<t fm•il monler

p7ie.v hautt. · _
·
.
. ..
. Entretanto, como os. D(}SAO~ jo~n·aolls, em qua.<~i sua totalicfade. offirinnm que grave~ lnconveninetefl adviriam d'lllQuclla
·m:edldn,. Inclino-me pl'rarit.c essa opfriíno 11 acceif.o a emenda
Tobias 'Monteiro, . ·
.
.
_ .Q SllbStif,Uf;fVO, . qito ora nproscmfo, já nllo exige a US~Íqnnf,ura dnB nl'l.l'.fOR. e~ttorlaei!.
.· .
·
· :-\. redacollo da dlsposiclio cont.ida no § t• do nrl, 2• é de.feltuosa'. ·
.
·
·
.
· I() meu lnf.ulto foi. lnelulr no nro.lecfo n disoo~icl!o de
um ouf.ro pro,lecf.n. formul11do em i897, nor Martins .Tunlor,
Alf11edo Pinto 'll Pinto da ·Roolin, concebida· ·nos · ilegufnf.ea
termos:
·
« Tndn o OACrfpto, l!llll AO, refira a possoa certa. OU encerre
RC(IU'Rifl!iíos nn. lninrfaR, 11mhom :valias o sem dn11Jinor nomes,
para ~~r pnblicndn nn Rf!lllli'IO ln editorial de. QUni(Jllcr ,iorun.l .nu
nt>rlodlco. 'rtnver:t confc>r n ·ns~l~mnt.ura do .autor. com u. firma
l'oconhNIIelll yinr tnbcllifio do Jorrar. om que so cdrta!' n rolha,,
~>m nrr.snnr,ri. dr. rluns t.r.~fomúnlhnR, conhncldas do mcRmo ta~
!lelll§o. dom,lciliorlnil tnmbem no mosmo Jo~or. n·R •qua·os ns~u
mlrtln n l'l.lRnonRnhilidadA· do AAcrfoto, na falta do auf.or. · .
tO reconhecimJJnfo da fl.nmn. com ns eloola.NJcõAs Pxiairlns
no. onrall'!'n.p'ho nnforlor, sertlo Jnntamont.o publicado~. após a
asslgnntura,,
, '
·, Nilo pndfn dlllxnT' rio inclnlr r.ssn rlisnM.f~l'í() rin pr'lloet.o.
nno sr'í mln sun imnnr!nncin. oomn .nel11 l'ocnnhr.r.irln. compP..:
t.11nrin rll! ~~us nnlor~.o. A po~qnn ·incumbicln. dA cnpinr n.atwlle
. t'rnlecto. Rupnrfmln lnndvArlldam~nt~. ~al!l't1mns .pnlavrq.s:
dahl U. si.ttt redac~f.!o defeituosa, E' um facto, qttll StJ rentizn,
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mn if.as Ye:~.c~ no Cong:·c.~;;o ,_. varios ]1rojeelos cnm graves dej'eit.os do redacção toem subidn :í sancofio. Como exemplo, p 0ss.)1
ciinJ o .pro,irrl.o dó C0cliigo Civil;
.
·
··
Algun~ jornaos. imJHI!,"TIUndo as diRposiçiir.s do § 1"; do
nrl.. 2", dissernm o seguinte: - >!lQnando um incdiLorial 6 puhlicudo, n ,iornal exi.gc, pnr Yia dn regra, un~ ter~w de 1.'ospon::ahilidarJe, r,n a assignal.nra do anl.rH'. rlcvJr.lamente reconhc_.
cida. voclenrlo o intc1~essudo rcqne!'el', a qnaiCJl!Cl' momento, a
I! X JJi likiio elo au tographo.
· .
.
.
~ó:·quo nã(J InUJ!I.Ot' osl1J re!J.imnn? Que ll•Jcessidadc ha de.
pnblwar '' reeonhcc!mcnt.o. ela 1l!'llla ·do autor'!
.. . ·
E porque J'azl'l' o reconhecimento doante ..dr. duas. testemunhas ?
.
.
1· . .
Algumas vcz.e~., dizem, é nr.gcnt.c a publicaoiio c as diffi(;uJdadcs que,. porventura, sur,jarn para a ob~crvacão .dnquel- .
ln~ formalidades, podem impr.dil-a .. SiJrão Clnbarucos opposins :poJa lei ao liVJ'C exerci cio da inâüstria do jornal.»
. .'
Mas· à Constil.uieiio Politica prohibc, tonninantemcnt,o,_ .o
:monvmalo na. imprensa o o;; motivos invocMlos pelos jornalistas pnra niío sf!r observada ossa disposjc:ão (!Onstit.ucionâl mi
part.c editorial, niío preyalecem cm relacão aos ineditoriaes. ·
.Do modo que, mantm· o an'Onyma:to nas seccões" ineditoriaes, ,é
. collocnr acima· das disposicões clai·as, precisap. e insophisma.:.
veis da· no~sn lo i fundamental, os interesse~. dos Jornalistas~
Q'uorem. a t:oclo t!''ansc. mantllr ci :monymat.o, - esse ano-.
nymato qn c tr.m converf.ido as secoúe~ incd il.r,J•i aes ;r! e alil'uns
jornaes em· verdadeiros pasquins; onde, mediante dinheiro.
~11ada se N!spcita c nada Ae IJ)Oupa, nem o lar e' _nem a honra
ti!i fnmilin!
. · l
Yen ha ele onde '\fie r esse dinheiro, mesmo que o seu pos- . .
sn iciOl' seja um miseravel ladrão c o · escripto qu!'l quer publicar se.ia uma infamia, esse dinheiro 6 recobido 11 o e·scripto é publicado l F:' por isso que a secciío li·:~<' de ce:rtos .iorHnes ,ití ·roi qnalifionda de recoptaculo d'l todas as infamins, de
t.oda~ a;; inclignidades c do todas as dejecçl.íosl
· . ;·
· O CongrcsBo não pôde prohibir tacs purl icações, · porqu~.
r.ão lhe é licito restringi!' a liberdade •la ..imp.,·ensn, mas p(ode
détr.rminm· a responsabilidade · directa. o pessoal do .. autor·
r.Je~sns :publicações, como pódc decretar todas as medidas que
rnlr.ncler convcnient.os. para 'que essà resJJOnsabilidade so
tom~ effectiva r. para que esses crimes, p~Jo .·menos, ··diminuam. Cumpro. ·a8sim procedendo, um:'elevado dever.
'
E' indisrensavel que n8 artigos. publicados na· parto intJdiLol'ial .~r,iam as~ignndo~ por· Bnus au toi:ns, como é .indispohsnvel que a I!SSignaf.tn'n do~ art.i!"'OS injuriqso.;; .e nffcnsivos soja
rr•()onhcoicla por um t.nbr.lliiio,- sendo este··_·· J'econ!Jncidamentc
t:nnbem .publicnrfo:
·
·
.· ·.- .> .' · · ··
.
Diz-se: os .iornncs exigem. por 1.•'iá.c:ilertl(lra;,que as pu;...
l1!ien~õe., of'frmsivns .fnila>< no;; int~c!if.oi•iár.s ~ejam assignailas.
n rtn~" as as.oignat.ura.~ soium réconhcci.d.'ls rnr 'um. tnbcilião, e
o~; :mto.grnpJ;os. po(Jcm .•er •'Xhihiclos a rcqnr.rimcnto de· qual, qnrr interessado.
.·
·
~las~ ~i .h\ ex)gem aquellasJnrrnnlidadc~ .. f.!Orque é qur. !1
'imbhca~ae> !ln ass1gnntura e a oo Sf!ll J•ooonlwcJmenl.o rcslringmn u !iberdnrlc de. imprensa? l · ·
·: ·. :~, .· ·
.
·
. Mas nito · ó exact.o que sejam ,~empra cúmJ)ridas essas formalidades: muitas e multas vezes, fazem os jornaes as publlcnçl'íes refoJ•idns sem a re~ponsabllidade i:le· quem quer IJlle
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H(·jn, o ,,·, depois rlo l'Nfl.ll)!'ióa a c•xl1ibiçii0 iln aulúgrapl1n é

qn0 ohlem do.' ini~J'IJS~ndo n I'P~rnnsnhiliclacif• rir. un1 /l!sla rlr:

fc·rro. ·

· ·

E' nh~nlnlallwnl•) inili.,prw.;avel qne n pulJJien cnnhcoa os
nomns .[]os di J'l'amadm·r.;; o o;; no ines rlP;;;;p,; ignobei~ I estas de
(1•rro, já organizado~ cm ·qnuch•illms na;; grnndcs capitae~.
enmn 1\ ah.•w!nlamrnl.n indisf!l'll~:wcl a ]lltblit'flt:ãl• •li• J't•ennlirolnwnto ria~ fiJ·mn;;. al'inr de qnc os lahr!lli1íes se,iam mais ciauJ,p]l)iHl;;, ,l{L dí'il!Jneíoi d~f.la Lrihnna ,, fncl o d11 i.f'I'-Si! l'fl·spon~ahilizndo Jlf!l' _11111 arti;gn .~Jjffamatorio, . Llfll individuo fJ~C,
f.rmqtmnlo l.tVI!,.,iif.' a sua Jlt'lna rcconlwcultt pr•r um lalwllwn,
nune:1 foi micon !l'arlo!
.
O .~ 1" do al'l. 2" elo pt•ojoct.n exi:;ia que n rrconlircimenl.n
fosse· foil.o ,rle:ml•) do ri nas testoJmmhas ir!mwas. ·
Como .esta e:d~toncia pôde, ·algumas vozes, licarret.ar diffiou ldaclril para as puhlieuçõns, at.Lenrlrndo .:í reclrun,i(;ão da :imFI'Cnsa, nüo a J't•prorluzi no substitutivo.
· Do modo qi'lll, peio subBtitutivo:
-·. OS ri ig'OS cdÜOJ'iao;; não precisa;:ÜO contei.' IIS USSig'Ila.turas rlos ·seus untorcs: ·
.
·
.. · · -. os al'l.igo,: cJ(J cloult•ina. crif.ic:a. polcmica 011 info!'mil!!iio que sallfrr.nJ.puhlicados no' inrrlilnJ•iues, rleverão. conter as
nssi·~·nal.ums de sens autores;
· .
.
· ·
· .
. · sonrln que a assi;;nalura doR :u·tigns ·qne conl.ivorem ·acflUSações .o·u inJurias, ombqra vagas r! sem declinar nomes,
.~er:l. reconhecida ·por mn tabel\Hi.o do logar em que ·ft>t' cdilaclo o jornal, e c~le re(\Onhceimenl.o será publicado: apôs a~as·
:ngnatura.
· , Nos crimf.'s do que t.rula o ~ubstitut.ivo, são Sf!lidariamente
J'l!i!ponsavois os seus aut,ores c n~ editore;; e consideram-se editm·es o redactor• principal e o proprictal'io do. jornal.
' Todo o ,iorunl dia1·io ou periodien será .ohrigado a men-·
cwnar; em sua pJ•imeim paginn, os nomes àns; rcspectiYOS
erJ i lllt'CS,
As. dispo.~ir1ões do pro,iccl.o relnLivns no ·direif.o de rcsposI.:J lovantnmm grande célellma r provortu·nm apaixonados pro-

a

~~.

.

.

.
«0 dimHo f!n !'OS posta.· dissr,rnm o.:;;· jnrnaes, sô deve exisl.it• 11Uanrlo houver, t•m · úma publicação. ·impnt.a•:i'ío 1'nlsa ou
ndlllttJJ•nda do facl.ns atit•ibuidol'l a algncm, cumprinflo .. a··este
r. dir·rito do rect.ifical-os.
. · ,
· .· - E' um ·.grande absurç)o 'dai' a uma pessoa cujo nome
foi simplnsmenl.e referido cm urn iomal, o direito de rcsp.1st.a
r Ó mon8i,J'JJOSI1 a di;;posi()ãO que cfob:a I)SS!l resposta r.o arbi1.\'io excluRÍ\'n di:'>'~SI\ pessoa. eomo uni·co juir. rio. sua fôrma, do
.%JJ conl.cudo e du sua u t.iliclndc.
.
..
· .
. O pt·ojcct.o ó conl.radíctol'io porque. ao me~ mo· trmp11 cm
qur. rl_cixa a rco~pq~t.a ao aJ•bit.rio rla ·pessoa nomr.ndn, sujeita-a
no ,]1117.0 rio cchlor nu do lll'OLWii"lat·in uo jornal.
· ...,.. Si fôJ• coiwcrlicln cm loi C! [IJ'Ó,ir.eto. nenhum jornal
I.(·J':Í o cspaco-.nl'rciso Jl[ll'a .publicar··t.odas as rcspost.ns. .
. -: A r•r;;posl.u, deve ~r.r 'P.lll termos que. não· impecam o
JMnnlJsta rlf' pulJlicnJ-n. ~em onw• para n sna dignirlad~ de
11orrwm ou de profissiqnal.
.
·
.
- ' 1()1 que escreve na parte incdilol'ial dove. ser' obrigado
a pagar no Jo,rnal as despezas com··a publlcooão da resposf.a
que o seu artigo provocar,

•

••
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·. - A publioaciio dn sentença condemnat6ria é, p:irn o offendido, a mais util do todas as respostas.,
· ··
·
Eis· as principaos ob,ieccões feitas contra ns citadas .dis~
posicl5es.
.
· .. .
..
Quando, em F'ranca. foi discutido no. Con8cil dc.y CinqCe11ts um pro,lecto de lei reprimindo os abusos da· imflrOnsa,
Dulnuro apresentou. um additivo consagrando o direitn de res..,
• posta e .lust.ificando-o 'demonstrou. !'Ue o processo ,indiciai est.nbcJecido no projecto era insilfficiente, ·
«Ba Individuo~. dizia, ·qu~ temem a calumnia, maR qLitl te. mem ainda mais ')ff processos; assim como hn .oalumnlas Ulo
Infame~ o calnmnindores t!lo despreiivei9 e mlseraveiR. que
diBpen~am qnnlqucr procedlment.o fndlcfnl .. Ba uma a1•ma slm.ples, de facJI manejo e sempre pràmpta para servir (lm qualquer occasilio: é o direito de, resposta. Si os jornalistas se
Julgam com o direito de distribuir. fu~~a ou in fust.amenfe, a
gloria QU censuras. o de -'praticar màles incalcu1avels com a&
Runs .publicacõcs, devem ter a·'obrfgaçllo de lriserfr, em seus
. ,iornnes. n J•cspostn ·de todo aquelle. qne · t()r ottendido. ·
.
O jornal se l.ornarú assim uma al'rnn rio que o accusador ·
e o acousndo toriio Jogar· Jgnal e em · que os · ·snus. leitoros
tornar-se-hão ,juizes de uma cansa que lhes tl submiíU.ida .. ·.
·. · Mas, •só em 1822 ·a lei·. franceza consagrou íl 'direito de•
resposta; . O alllm· do projecto dizia Pm ~ua Jastlticâollo.. que
muitas ve1~R, 11m11 simples denel!'acAo. uma simples· nxplf()ll•
cito é sufflolAntP para a pessoa offondicla; ~·fim que ella ·tenha
necessltlarle à~ r11correr t\ justioa - rAourso que· ·tl, !JU!lBi sem~·
pre, um r1~mt>.din .peior do l}nn o mal. 'J'nrá o Jornalista o di•
rol~o rlc pulllmlr t.odos os· actos da. viria domestlc11 e privaria
. rio um .cirladllo. rmtregandn-os 1\ malhnidade dns rnt.ioencins e
das interprnfactlr.s, sem lhe rlar ·os meios, que Rll .apresentam
naturalm11nf./) .. - cd'l!crnRer l'insl'f)tll '"'"' fn pla,·l',, mcpllnando·
se immediatamenf.e diante do 'tribunal pArante o qual foi dhamado, sPm rllr!11t.o, sem nooossidado · r. sem u.UIIrlndo · para ll
{lllbltt'IOtl

·

·

·

.

·.

.

'

·

.

·. .

'l'ollo aquelle qne fôr d~>siS'llado, .de um modo qualquer,
no publlno, rl~>ve. ter 11 dirAito de rombnter, com armas. lgnae~,
no lor•rt.•no oPcolhldo por seu adve.rsarlo, . ·
'
· Qnando n. proJeoUJ foi diso11tido na Camara dos Pare~,
varinA oradores o impugnaram Rllesandn ~
·
cquo n puhlloaallo dn ro!lposta dar!O: lognr a t•ma multidllo

de a/Juaos cpf!'rigosos:
.
·
.· ·
·
· qnll n l!lv~>rsidndtl das mnt.crins de 'itull o~ ,jornncs se oc.,.
1'\lfll\m, os r.nllnram nn ne~P.ssidade .do· citar n c11dn lnslnnte.
'l 11omc llo nrna infinidade de pessoas cJ' o. que scrin do ,!ornn-.

.listo· o dn Rll.l mnpresn,. si onda dia fos~c obrigado a ln~ilrir
ltmB l'tlRPORt.n quo podoJ•rJ. encher todas/ nR' suas (IO!umnoR? .
quo n respost.n só dnver,la ter Jogar no·caso dA um· nt.aque
lnjm•loso, ll quando visada B pP.RSOil nm sua vida pnrtionJar ,, .
. () Mlnisf,J'O, dl!fendendq n pr<ljecto, respondeu cabBlmente
a t.o~ias n,q ob,feocõr.s,. 41Si o ,jornalist.a. di?.!a elle, só f~r ohri~ado a Inserir uma resposta, no caso do ataque injurioso,
nu·nca publicará rospostn alguma, .allesando sempre quo n!Io
levei ~. intençl!.:l de InJuriar.»
. : · .
. . o pr~Jecto foi a1'lnal approvado e có~vertido em rol. .
'i o pt•oj act.o que foi, posteriormente convortldo na lo I ·de
29 de ,fun:ho de 188:1, a pnlnna «rtJS!)O~f.a» da lei anterior foJ
•
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subst.i.f.n ida pela palavra rt:l'lí{icaçáo, e Cuneo d'Ornano impu'gnando nst.a ~uhsi.Huici\o diz:ia: cil peut avoir dans ltn ar ..

· ticle au.tre

ehnse qn'unt: artieu.lation de (ait, il peut a'v trou ..
vea des 1'e/l'Jmion,q, rlt:.v crmsidl!l'ation.f d'm•d1•e ptt1'eme»t mo1'alt! qui tour.lwnt ?1 l'lwnnmtr de la pcrsnnne nomée 01t. desi-

qnée,,

·

' · A substituicll.o nilo prevaleceu e o
nR mesmos principias de lei de i822.

Parlamento

con~crvou

A lei de iS81, dct.ermina cm seu nrt. 13:
· . quo o gerente dr um ,io!'nal é obrigado a inserir, dentro

de trM dias depois do t•eceblda, a resposta de toda a peilllollo
nomeada ou desi(marla nesse jornal, sob a penn de multa .do

50 a 500 frnncos;

que a insere/ia deverá ser feita no mesmo Jogar e com 011
mesmos caracteres da publicaçllo que a provocou; ·
que deverá ser ·gratuita, illlo podendo a resposta ex:ceiler no dobro da extensão da mesma publicaoAo.
Esta lei foi interpretada e completada por numerogo\t
regulamentos dos. tribunaes francezes. b'oi decidido:
.que ·a resposta poo·erá ser daàa .pela propria pessoa de8ign:tda, ou .por seu representante legal ou por seus ht~r• .
cleiros; .
.
·
.
·
que aquelic que exerce o direito de resposta cst aeuZ juae

de la J:orm'e, de la teneur

et de t:utitit6 de 811 rt!pOMtt;

. .

que a isencão só pode!·á .ser recusada quando contraria
ás Je1s, aos bons costumes, ao interesse Jegi timo de terce1ru~
ou á honra do jornalista;
que a ~esp_Qsta aeve .Ser publicada dentro de 3 dias depois de sua recepoAo;
·
que pódo ser enviada ao jornal por carta reglstradai'
que o direito de resposta só prescreverá. depois d~
30 anuos. .
.
.
·
. A: legislaclio. italiana contem as mesmas d!sposleões da
legislação franceza, J gerenti sarano tenuti d'imcrire, n~
. Jliti tot·di delta seconda publicazione succeadva at. Qiorno m
cui te avrano ricevute, te risposte o Ztt dich.tarasioni, t.tell.l!,
personc nomerate od inàicate· neUe loro pubticawne.
os tribunaes de justi~ italianos interpretando e com..
plet!lndo a lei, decidiram .que a pessoa que tem o direito de
responder é casa sola,. giur.tice det contenuto, della forma ~
act te~wre della sua risposta, alia aola cond1:ione che si tratt(
in essa r.tello stcs$o oaactto, e que o. jornal recusar a resposta,
quando . contenha .iil,iurias ou .ditramaQ!lO contra .Q Jornalista
ou tcrcolr08, ou termos contrar10s às leis e bons costumes, ·
. Ceiarc Gasca, e mseu bcllo Ii vro Di1•itt'i ·c do veri. della
Stamrla, diz que o direito de defeza é o maior correctivo d~
·grande .liberdade deixada l\ imprensa, é a mais eftioaz defesa
dos oldadãos contra a licença do jornalismo, sendo, por ia~G,
consagrado em todas as iegislaçlies estrimge1ras.
Ent.re o projecto primitivo e o actual substitutivo exi~ ~
tem ·as seguintes ,dlfferencaa:
·
· O projecto displ!e que s-ó em um caso a insorclto d'\
rc>spo~t.n podo ser recusada: quando não tiver relaol!.o alguma
com a publioaclio que a tiver provocado,
·

J

IJ3.6

O suh;;Utttl.ivo atldila mais dons casos: a) fliJandn con·
Jivcr· rJxpy·es,;iíe,; nl'frnsivas {L l10nm rln .prssoa n quem ó dil·i~.
J;ida, tJ ú) qnnndn envnlviJI' a personalidade do lc'I'CI'iJ•os ~le
rnnr.lo a tl,a r· i\ t~st.os igrml ri i reitn tle dcl'ü81L
·
.\ ~nda <'nnst.am rlo subslil111.ivo on t1:ns l.rr.s addit.ívos.
,\q1wlle qu1J quiznr· exr.rcm· o sen direito de rcs,post:l.
t•eqtwr·et·ú ao .iu.iz que .Jllantle nolii'icur os. editores do jornal
pnr·a fi• lO a JHtll!Jqurml no pmzo de 3 cllas,.JLlJJ!undn a resposta
no S•JII rr.qucr·imcnt.o,
· ·
Os editores ttH·ãn o direito {]C haví•t· do autor do escrípto
qn ~ , PL'O\'OCUJ' a resposta Iodas as dcspezus com a pu bl icaoíio
1iosl,L
..
.
. .
O exercício do direil.o de resposta não inhibir;í

oido

..

o offon-·

tle promover a .punil}áo tiOS .!'CSj}Ol\Baveis, pelas injnrias
ou calrnnnias rlr.• qllc tive!' sido v.ict.ima.
,
Sr·. Prcsiclenl.e, o Congresso do , Jomnlisl.as Drasilciros,
IJiln 1i'.V<~ ln:,:al' neiilll .capil.nl, h a ce.1·ca du dou~. annos, appro~
vou, entr·o outr·as, a seguinte· conclusão:
O .f)JI\El1'0 DR 1\ESPOST,\

«E' necessario que soja c.~tabelcf.i!.{o entre· túís, o
dtreito de rcsposl(l. no.~ moldes ;iâ esta.be/.eddos na· Le~

uisltl(.'lio frmlceza e, para is~o. fi uti/.i.~shno .um. acdJI'Cio
· Jirih•io eutm todos (),\' rtrrel:/tll'~s de. :irn'llltes sobro os
tnrm.o.~ do tr:;rto •lc(JIJ/. H ·M!r ·t.'otado Jlelo · Conaresso Na~
do.Jwl . » .
·

O•'a; .as d'ivíwsus disposicõcs rlo projecto, primitivo e do
llireito do J'esposta e ao seu flXIW~
•ii•: i<';, <!;;tão rle accôrdo com a. I~i e com a ,iurispJ•udencia fran-.
ceza~ :J,. Pntl•l!lanl o, vario~ jot·nali~l.ns teC>rn impugnado QSS!IS ·
•.lí•peosiçül•8 com n funrlamc:nto de qtw a lei !.leve consagrnr
~imple~monte mn dil'f!ilo <lt\ l'CI:ti(icn(Jtio, no caso de uma
imputa!,'ÜO falsa Oll allulterada uo· factos ! . . ··,
..
. · sla~ ou. eúiisugt·•~ .o. tlir!.'ilo de i'epl1Sla no;:; m'Oldcs. ela !e~
g·i;;la(:ão l't·anr:eza, ou urn simples dii'C•ito dt1 redifil'artio, mn
11111 ou · onlr·o ca.;o, a. nos~a logblacão dará u l;oclos f!UaillniJ
:l'nt'rlll \'Ít~l inHF; da. i.lllJl!'en;:a, ,Litll podcrn;;n instrunwnl.o de d.e~
Icsa.
. .
. · ·
.
:
. .
.·
'SI'. Prcsidnnle, conLinúo ·a. confroul.ar· as tlisposicões do
antig·o.. Jl.l'fl,jecln · C·i'•nt. as .fltl ~ubstilutivo. .
..
·
· ·o ·art.. 8" rlô pJ•ojocto di;;põfJ qne as mt'tll.as sm'ún cobradas
exccutivanwnl.f', bastando 11a1'a a expndil;.üo:do manrlaclo, o. of~
1'üt•or.imenl,rl ile 11m oxemplm· .do jo1;nal ou·. lm~we~so cm que
~c· li\'r.l' \'1\l'ifi,Jado u irit'!.'accãn.
. .... · ... · ·
. l)eixn ·do api'Cciar u~ diwr·.;:as criticas· feitas a ·esta artigo
pela rar.ão· ·dr) niío huml~n maillirln no SIJilst.itnl.ivo .. ·
Tnm1Jeu1 n ~\lbsl.il.i!l.íw> nãn mantem a SO!;Uintc ocli~110~
sicão do arl., 1·1" «Cnn,;ífiet•um~sr> l.'.Ommrt.lido;; ennii'IÍ i'mwein~
!Hll'in;; puhlicGS, em· razão dn oJ'l'il:in, ns m·iuliJS do calnrnnia
r• Íll,jUI'ill, 1]\H' nffí.'lldPt'l\111 tt itOlll'.l\, a· 1'0\)Uta~ÜO, 11 l'esprila~
h i! ida•lo pr;;soar dn Cltl'i'r da ~acão, 'flos mbtnlll'OB rJn;; .Pnrh•r.·n~
J,pg·íslati\'0, J!:x~cuti\'o e .ludiciario da União e dos E~tadcs,
ou quem os expuzerem ao· desprezo ou t\ odiosidade~.
E nem reproduz tambem a disposicilo elo art. o•, relativa
á' nssi•gnat.uru falsn, npoci•yphn ou de emprestlmo,
~ub.~l.il.ul.ivo, relat.ivas ao

,.
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Os al'L~.' 13 c l·i do subsUI:11lh•o. l'llJH'Otluzem, com pe-

quenas

:modificn,cô·e~. a~
pr·oces~o, que

r.Jisposições do ,J5 do p!'ojer.to, rej{t procurei j.usf.ificar, quando apresentei o mesmo. projecto ao Senat;lo .
.O meu intuito ·J'oí tornar mais rnpido o processo, qnor· cm
1
l}]'imcil'a como em segunda inslancia.
Os pr·u?.os para a dofc8a, para os ,iuli;anwntus, pam a iilterpo~i(;iio do rr.cur~o. p'ar·a a UJll'escntução.e preparo dos autos
na inslancia superior, .f'o!'am todos reduzidos o outras modificações Jor·am 'foiLilS na 1'6rma do p1:occ8so, de ·modo a tornai-o mais simples c t•apiclo. ·
.
·
· ·A •queixa poclcrú ser oi'J',!recida· por, proCIIJ'ador, ~em depender de ah·m·á; c o réo, rlepois de qual)ficado; póde ser
representado por procuraclor, sendo dispensado tl seu comparecimento pessoal. .·
·
. Si, no. corJ'Ot' do processo, f.iverem sido preteridas. formai idade~ csscnciacs, o ,íuiz convertet•á o julgamento cm· di !i.:
gcncía, para .mandar sanar as nullidarles. · ·
E' clispenonda a prova da distribuição do ,jornal por mais
de 15 pessoas. .
.
. .
· Emfim, bast.ri a simples· leitura dos refe!'iclos ar•ligos
.Pàra tornar evidente quo o processo toma-srunuito mais rapiclo; ·sem sa~:ril'icio das formalidadi!S garalltirlor·a~ da üel'e~a;
:mm face do substitutivo, constituem abuso .da liberdade
Ut! pensamento pela imprensa os ct·iuws rn·el'islo; no,;· al'-..
tigos .. f·2ü, 316; 317· fl 319 do Codigo Penal e nos arts. t•, 2"
e 3• do décrel.o n ..L 260, de 1.7 de janeiro de •1921. Todos·
esses crimes são pt!nidos cúm as penas de nmlta determi~
nadas.no § J• do arf.. 1•. . .
.
.
· Sr. 'l'y~~iden(t•, sentindo-me ;fatigado . vou te!'minnr.
'B, ·ao l.cl'minar. reprorluzo as palavr·as com qno iniciei
c;;tas l.igeiras consirlc!'fu:õe~.
·
· · O n1r.11 grando empenho· é l'ornc>cer ao 8enarlo tcdns n~
~sulat•,•eím,mtos. fJUi! forem nrces;;ario.,:, aJ'im rle qut! cleli:hcro .uom pleno conhecimento da causa ·t' CH\'it•· :i Camnra tln3
Depul.arlos n pro,iecto. dt\ uma boa lei ! (Jfu.íto bem; 'l!'l.lf.ifo
be111.. O. orador ti' ~'ll'mprimentado }JUI' muitos Srs. Senarlo1~cs.) .·
lativas ao

.'

O· Sr. ·Eusebio de Andrade- Sr.· Presidcnt.c, aparteando o
illustre representante de Santa Catharina, Sr. .Laura ·i\füller.
·nome que pronuncio srrnpre com o Jnaior PI'UZN', pela sincera·
admil'Íl()ÍÍO que dCJdico. á sua cull.ui·a e ao& stms talcnlos, diSStl>
· que ti:ldtl nossa tr:icliciw ,iuridica, consagrando a mais ampla.,,
liberdarlP • dt'. manil'eslnção r.le pensamento pela imprensa.
firmou, tumbem, sempre, a responsabilidade do autor pelos·.
ahuso~ cornnwttidos no exercício .dessa liberdade. ·.
· .
· Quer nos l'r..tlJontomos aos J)l'imeiros dia~ do Brasil ainda
colonia, qut~r duraulc o l'egimen monarchico, al.ti ti actua li-·
. . daclu de nossa organização polit.ica; a legislaoito .. que ent.re nt!s.
se vem ·repetindo e. reproduzindo nn .. prolongnclo flecorrcr ele•
um seculo, a t'•!spcifo ela lil~t~rclade rlt• imprensa, mant.evc iu-'
vuriavclmenl.e. a t•osponsabilidado do aulul' do eoerip[o, quando
no uso t!es.se direil,o ul!.rapassa IJs li111iles lrauados para constituir ahu'so ou tJI'IlfHJ, a provoca~.iio ou aggt·es>ão ti .paz social
ou · tí lwm•a e melindre,; imlividuacs.
Essi1 l.t;arli~'ãn wm do muito muis long·c. ·aimla; foi-nu.•
h·:uismitLida poJas 11at:ües da :mm·opa. fnrcto jú amadurecido
de CIHHJLiisl~t~ dcnJocrut.iuas, do · lnbor o eslmlos o~col;us
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philosophos e sociologos. Mas, e bem de. ver que as reatrio·
Qõea oppostas á manifestação do pensamento pela impren88,
oomquanto fossem aos poucos cedendo, lentamente, aos embate.s das ·doutrinas mais liberaes e avançadas, até á proclamação da plena liberdade nesta esphera de actividade. intelleclual, encontram, todavia, -a delimitação natural, exigida
c imposta pelas necessidades c pela ordem. collecLiva - nu
responsabilidade pelo abuso na pratica desse direito. Abi, o
obsl.uculo intransponível conlra o · qual se ·deteve esta, como
toda as demais lihe.rdades asseguradas .ao homem no convivio
sooial, ~orque na pbrase de· Blackstone, citada por Alfredo
· Pinto, ' qualquer que .seja o ramo de. actividade humana, a
sua accilo soffre uma delimitação pelo Estado; é a- contingcnoia dos povos constituídos em · nacionalidades, embora.
livres; independentes, democraticas, evoluindo á sombra da
Justiça e da Paz~. · .
·
.
•ral restriccllo creada pelas le),s deste.. ou 4aquelle ·povo,
póde variar1 e e!fectlvamente varia, em· multiplicidade nos
aystemas aaoptados para punir excessos e abusos, todavia
permanece. inflexivel e inaUeravel em todas· as legislações,
1
procurando e!fectivar.
a responsabilidade. do . transgressor,
como condição de ordem publica, de .garantia individual e de: 'interesse social. · . ·
.
.
·
Já no art. U da Declaração doa Direito& do Homem s do
Cillculao, promul~ada · em Franca, em ·t7!H, pela Asaembléa
;Nacional, vinha mscripl.o o pt•inctpio: .
·
.
'

.

'

· "H -La livre communication des pensées et .des
opinions est un des droits les plus préo1eux de l'hom~
. me, tout ciioyen peut dono parlar, .éorfre, imprimer
· librement, sauf ·à répondre de l'abus de· cette libertá .
dana les cas déterminés par la lo i." .·
. ·. .
·

;.

Ha alti a consagracão da mais ampla liberdade. de manifestaoão de pensamento, a mais absolu.ta . garantia dease di- . ·. ·
reito, subordinado,· com tudo, a um regimen de responsabilidade; como c.ondição inherente e neceasaria:. ao uao · e
tica desae .direito. E' o proprio texto da Deolaraollo dos Direitos do Homem - PI'Oclamando em bem da estabilida'de da
Naoio e felicidade de todos - .que pre.soreve seja a responsabl11dade pelos abusos commettidos definida e determinada
pelàs leis oi:'dinarias.
. ·
- .
·
/
. Irradiando-se da França tão grandioso pt~eceito, foi sendo
adoptado e acoejto por toda a parte do mundo oivllilado; auUeito sempre ás mesmas reatriooões.
::
' .
·
Port111al, no art. s.• d~ · Bases 8.(\0P!Adas em 1821 pelas
CUrtes Ge1·aes Extraot•dmat•tas e Coustttumtes; tambem o per;l'ilhou como um dos princi(lios mais adequados a formar o seu
&Jodigo Politico, pelos segumtes 'termos: . . . ..·
·

"a-

'

I'

n•:'

Art. ~·~ A liv~e communicacão"do~ pensamentos é ·
um dos mats pt•e.oiosos direitos do homem. . Todo ci-.
dadão póde, conseguintemente, sem: dilpendenoia 'de
censura prévia, manifestar suas opiniões. em .:qualquer
materia·: comtanto que haja de responder pelo abuso
desta liber~de nos casos e na fórma qus a lei deter..
plinar.
. .
.

•
I

•
••
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Estas Base! Constitucionacs foram juradas no Brasil· dua l'egellcia de ·n. João Vl. Deste prooeito eman&va a legislaalio a que estivemos submettidos até a data .da nossa in. dependenoía politica. Mantem-se sempre a limitaoão opposta
ao dil'eito de oommunicaaão do pensame.nto mediante . a responsabilidade pelos excessos p1•aticados, isto é, ·permanece
invariavel a tradicçlio jurídica da· consai!T8ciió da responsabi• Jldàde ptllas offensas e damnos oomme.ttidos. ·
· . Para dafíuil·. ·e determinai' adta respon~abilidade foram
iu~Lituidas medidas de varias cspecíes, como meios preven:.
· tivus, afim tlu · impedir u conte1· o abuso de liberdade de imPI'Emsa, taes oomo a caução, a licença e, sobretudo, mais re- .
uel'alizadamenta, a censura que POl' longo tempo se exerceu
om ·l!u1·tugal ·(pa1·a no~ circuml!lll'ever sómente a· le1Jislação
que nos diz respeito). peJa· Mesa Cenaoria, depOis, pela Real
.

1~ante

Mesa da

Cmnmissão Geral.sobrc exame e cemura dos livro1,

·a qual teve no .B1·asil, em 1808, a denominação de Commisslo
Régia ·de Cetllum, quando a Côrte porluiJUeza, por causa da
·invasão franccza, se viu constrangida a abrigar-se em nossas
plagas.
.
·
.
.
· · Quando foi su~r1ensa a censura· prévia para impressão dos
escríptos a publicar (Decreto Régio de 2 de março de :l82:l), .
«pelos emi:raracos que a censura· oppunha não só á propaganda' da verdade, como pelos abusos de uma illimitada
. liberdaqe de .imprensa :t· neste mesmo Decreto fioou disoriminada a responsabilidade dos crimes de imprensa, fazeDdo-a
recahir nos autores, ·ou nos editores ou afinal,; !J.OS vendedore5.
Mezes depois deste dec1•eto, surgia a lei das uortes de Lisbôa,
·de 12 de julbo, que, desenvolvendo os principias constantea
das bases da' Constituiçllo Portugueza, detiniu ainda esses de·
,Jictos, supp1•imindo de facto a cemura prévia e oreando o Ju1'1
para o julgamento.
.
·
·
Já se fazia sentil· a improficuidade das ·medidas preventivas em uso para conter os abusos commettidos pela imPl'ensa, comp1•ehendendo-se que sómente por meios repre11ivo1
se pode1•ia attingir a tal objectivo.
· · . Convocada a Assembléa Constituinte do Brasil, em :1822,
.libi.se discutiu e· chegára a ser votado prechamente o art. 28
do . proJecto ·de Constituição · !'eferente á liberdade de imPI'cusa, quando foi dissolvida.
·
. · O dispositivo desse art. 23 do projecto fõra concebido
· nestes termos :

\

· c Art. 23. Os esoriptos não estão sUJeitos á censura, nem antes nem depois de impressos; e niJ!iUem
é respons~vel pelo que tiver. escripto e publicado, 88lvo
nos casos e pelo mod~ que a lei apontar.)

O prójooto da nossa primeira Coilstituiçlio conservava tal
qual nos demais que temos citado, plena liberdade , de lmlH'CUsa, com a dclimitaoiío natural pelos excessos e consequente,
l'CS!lOnsabilidade que 3 lei ofd.inaria apontasse,
Recorda Agenor de Roure no seu livro Formação Conati~
tucionat do Bl'asil, que .c a Constituicllo manifestára a intenollo
do dar á libex•dade de imprensa uma garantia SeiUra, nlio o
votando o art. 23 do projecto, como, melhor ainda discutindo
c votando uma lei 01'1iinaria. Se bem que Dio OheiUH e11a
·l!Ji a ser levada á p1·omulgaçlio, D. Pedro, ~epols de ~i110M~
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a A~scmbléa ContiLiLuinte, pelo decreto de 22 de novembro
de· 1823, mandou-a exeeuta,r• provisorhul)ente.
.
Dcslacam-sc ,neste decreto, como i.cléas prindpaes, a par ·
da pt·ohi!Jição da cen~J,ll'a antes ou depl)is da Pllblicacão, . o
regímen da retiponsabthdade do autor ou. traductw· .c na falta
desl.c 'do ·im.prcasOl' a iustituicüo do jnry, composto de 60 ho.,.
uu:ns bons, para ..iulgan)ento desses delicl.os :~o, .. · . . .
Pertiislc inunutuvel. ainda o mesmo. Pl·iitLii!Jio da liberdade, mas sem cxcitlir o. da rcspousabilidade que a Graude
Crise protJlaiuou ua declaracão dos Dir·eitos, ' ·
. .
Na carta coustitucional de 25 do março de ·1824; â Constitui cão do Imperio do Brasil, o preceito liberal. da franca
m[\nifeslat\ÜO do. pensameuto se. mantém claro, preci~o e imJlerioso .ao lado da. responsabilidade autoral' no art .. .179, n. IV,
· rcqig·ido nos· seguintes termos:..
·
. «Todos podem commmiicar seus pensamentos por
palavras, esct•iptos e publicai-os pela imprensa, . sem
deiJtmi.Jeucia de, censura; com tanto que hajam , de 'responder pelos abusos que commetter•em no exerCiofo
. !leste uircilo, nos casos e .pela fórma que· a lei ·determinar».
.. . ·
·
Em · obcdiencià ao proprio preceito consLilucioual que
manda que. os abusos, da liberdade de imprensa sejam deffnidos e punidos pelo modo e. pela íórmu. det.ermiriada por lei,
foi promulgatla. cm 20 .de setembro de 1830 11. respectiva .reg·ulamcnt.açiío, cujos .. disrwsitivos se acham reproduzidos. no
Codigo Criminal decretado cm dezembro .deste anno .. O ,systemu adoptado pelo .Codigo Criminal era 0 da responsabilidade
successiva .c exclusiva ('l'esponsab'iUté. pm· cascades; tajnbem
clmrnado syslema belga), pelo· qual a imputabilidade do ún-·
Pt'a,vsor era reconhecida quando ficava indicado o cdito1', podendo este se livmr de ,qualquer· culpa desigmllldO· o · autor
(at;t .. i", . §§ .1" , e 3".), isto é, a responsabilid!lde de· um excluindo· a dos outros, successivamentc. .·
.· · .
· .:
.Na conhecilla e brilhante. Disserta~\ão ·-do illustre Dr:·
.F!'anciseo Mendes Pirpen.tel sobt·e dclic.to de .imprensa, .expU-'
canelo o systema do .CodJS'O lle 1830,. d1z ellc. que o IegJsladol' :
do antig·o regímen, upanhanclo o imp1·cssor como o mais acces~ivcl, por ser o· que esl1í visível,· estàbaleccu .uma· escala, no
\fim da. qual fatalmente havia de ser ·encontrado o :verdadeiro
·autor. do oscripto· pubicado, intuito unico· que visa a lei,
ul:ün de .fazei· racahiJ• sobro olle a .respóüsabilidude penal
pelo abuso JH~aticudo e por lei cousiclorado ·criminoso.
.
· Em. p!ÍI·a atl.ingir a·o verdadeiro deli quente que o Codi!;-o
ereou'
a ~érie de J•espciüsub'ilidadc . pot· J'ii:lfüó
· c·. por
trunsfe.
.
'·'·
.
..
I .
rccJa,
....
O systeinu do velho. Çodigo, apuzar !lc ~xc.ellorlle, fo! c!c1urbado . burlado,, rnysi.Jf!Cado eom ·a mst)tmcuo soplustwa
elo ,rtlSJJV!tsu:vel ·.leoat, (JUL', de pouco em· pouco;· SJ,lblilmoi~te,
yoin sulJstHuir o 1•esponsa:v•el :1nora~ o' .verdadeu~o dehn..o
quenic·;
. .
. B pot· isso foram

. ·

·.

;

·

surgindo recr~niuacõcs>éon~ra a _legislat·ão em :vip;or e contra a sua exeCUQuO. Estac!t~Ças: ,;mug'!Strados,
tJ. plllilicistas t•nclamnvam . por yutr~s !Illl~S·, eliwuzes prc-.
script;õcs. no ·Íllf.~Jilo,. d~ ~xLmg·1~.u: a. li)Jt!1.u!oiio elo autor l'e.~-.
ppnscwc.t ... <JUC .!lt~o.. c s1guo. a J!gu~·a 1g·no)nl ·.elo Jw·me'ln llu,

'•

'.

,j
I
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palha, do le8fa de [c1:1'D, que na expressão do citado juriscon-

sulto, 4: é o ínfimo g!'áo de dcgenerescencia moral do profissional assalariado para· cobrir, com o desejo, o cynismo e o
despudor, a covardia do insullador anonymo ~. Não· obslanLC!,
o mal flot•escin c fructificava, com esse autot• responsavel, c
com esse nulo!' {icticio ficava frustrada a acção das autoridades· judiciat•ias, desviado o golpe da justiça da pessôa do
verdadeiro criminoso e rcsponsavel.
·
Vozes inspiradas nas ct·Hicas, reclamos o appcllos, solicit.ando alvitres. modificadores .do systcma de Codigo Criminal, \
então vigente, Jr.vantamm-se no Parlamento e na proprin imprensa. Em 1869, o Senador Dan tas ol'ferecia um projecto 1
em que exigia a obriga~Ot'Íüdade da assignatut•a para todas as
}mblícações da imprensa, exceptuando apenas as que conti.vessem denuncias ou queixas contra as autoridades. Deste
modo ficaria. abolida a figura do responscwel leual, cujá triste
missão ora: l'esponder préviarnente pelo que outros faziam e
, publicavam. Era isto o mesmo preceito que o sábio José Boni1'acio- o palriarcha da lndependencia- esta tu ira no decreto
·cte 18 de ,junho de 1822 (um scculo antes) . · .
.
Em 187i apparccia na Camara outro projecto, defendido
peta Deput,ado Heraclito Gra(!a, que não admittia oul.ra responsabilidade si não a do autor sinnatm•io. Em :1875, ainda
um outro projecto, do. Deputado Moraes e Silva, considerava
autor vbrigado, sem· poder clcclfnar. da responsabilidadtaquellc que imprimisse ou i'izcssr. imprimir qualquer escriplo
• ·
·sob sua assíg·natura ou. firma quer esta fosse singulat', quer
-" collectiva.
.
.
Dominam iJ prctlominam através desta rapida J'ccapil.ulacão a preoccupação o o proposilo evidente de, garantida o
asscguraua a mais completa liberdade do imprensa, fazer
effectiva .a rogponsahilidadc do autor, dercocarido c exterminando a ignomínia do testa de (en·o, que se constituiu, por
tremenda inisão c á sombra da propría lei o salvo.:conducto
da impunidade, a mm•cantilizaÇúo do ,jornal, a industria torpe
da calumnia, da di!'l'amaciio c do. enxovalho, sob segura o
commoda i!'l'esponsabilidade' '
Todos quantos estudam o assumpto, mesmo sómentc no ·
que diz respeito ao .Brasil, depois de compulsar a lcgisla~ão
o ·jurisprudcncia . o conhecer a critica· dos criminal is tas ê ·a
obsrcvacão sensata o imparcial dos puhlicistas, enrionl.rar-se-ão
no mesmo ponto, concluindo pela condemnação do systcma do
Codigo Criminal do 183(}. .
·
«E' o regímen desmoralizador do testa de ferro, permittido e sanceionado pela legislar;ão em vigor, deanl.e do qual
o verdadeiro rcsponsavel .era uma sombra e o processo do
apanhal-o uma ·irrisão - escrevia o mallogrado Anisio de
Abreu, c accresccntava - «A liconca não conhecia freios o a
dif!'amacão revestisse emhora a fórma mais críla e repul<Jiva,
tinha a .impunidade préviamente garantida na propria lei: lo
i'úrma que os díf.famados preferiam a resignação e o silencio
a aggravarem a situacüo com o ludibrio que, certo, lhes adviria
, do insuccesso de quah1uer tentativa do dcsaffrontn perante os
tribunaes. · Concluindo tão vehemente observaciio dizia que o
1'omedio pal'a tão g1•ande mal m·a tornar effcct.iva a respon·~i\bilidarle lndiviclual do auto!' do csct'ipto abusivo~.
,
Out.ro supe1'ior espirita, ·qual o egregio :professor de
direito' llféndes Pimentel, que yim\Js çitantltJ, !!íl úri:tioar o rã.gj!ll'en do velho Co'dlaro 413 :fg3'0; itlJlJdlJ:fç!'ó 'às Terl.ftil\h•as 'c1~

, s. -
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reforma do sy~tema en(iio vigente sobre imprensa, diz: «Todas
tendiam ao mesmo fim -a extincr.iio do Lesla de ferro; todas,
porém se resentiam da mesma vácillação, ·a falta de coragem
para romper com. O preconc~i!o qo ~n_onyf.!Jalo: tod~s, porép,
conservaram-se f1eis á trad1çuo JUridwa, Isto é, á mdagaçao
o responsabilidade do. autor intencional d!:! dellcto de abuso.
ele imprensa»~ j\p6s substanciosa explanaça? sobre. o .systema
de responsabilidade adoptado pelo Cod1go Cr1mmal do
Imperio, conclue, dizendo que a Monarchia legou ao legislador repub.Iiêano a tarefa de resolver o problema. E, na opinião cln preclaro proressor, o problema foi resolvido pela Constituição republicana no dispositivo que prohibc o anonymato.
Srs. Senadores, como sabeis, proclamada a Rcpu!I:J.Jica,
. antes, porém, de promulgada a Constituição, com. o .novo ·Codigo. Penal, decretado pelo Governo Provisori'o, foi modificado
o systema de responsabilidade do velho Codigo de 1830, .estabelecendo-se o da responsabilidade solidária,· prescrevendo
a solidariedade do· autor, do dono da typographia ou do Jornal
e editor, e do vendedor ou.distribuid·or, :,. escolha do dffendido. '
Com a modificação adoptada; o legislador republicano. patenteia decisivo e deliberado proposito de tornar .effectiva a
repressão do· abuso de imprensa, visto ter ficado, na pratica,
desmoralizado o systema .'então em vigor pela burla da chicana, applicada, não só .!Is formalldades processuaes, mas até ao
espirita e lettra da lei, o que redundava afinal na impunidade,
aggravando-se consequentemente o mal que se procurava
attenuar e conter desde que é quasi impossível evitar, · ·
•
Mas o novo. systema do Codígo Penal de 1·8·90 resente-se
de peiores falhas, presta-se ás mesmas burlas e sophismas.
Segundo opinião do emerito criminalista e integro magistrado Dr. Galdino Siqueira, «o systema do Codigo actual niio
tem· patenteado vantagens na pratica»;· .Tulgamento' c~se do
vaHosissímo peso por se tratar de quem, com longa Pratica de
julgar em· um fõro da importancia do da Capital da Republica,
é reputado com just.ica um do~ maiores· especinlist.as neste
difficilimo ramo de direito. Tal como succedeu na vigencia do
velho Co~igo, ·não ha no. Brasil, no domini·o actual, 1'epressiío
. effectiva dos crimes de imprensa, porque elia é ·do mesmo
modo desviada pelos mesmos artifícios ainda os mais gros..:
seíros; o, verdadeiro responsaveJ. facilmente escapa sempre
á punição e nessa contínua impunidade encontra novos e mais .
animadores estímulos· para explorar a ignobil idustria 'que se ·
exercita a díffamaçiío Cla reputação alheia, no ultrage á honra
dos homens que occupam qualquer posi(.lão de relevo social ou
qualquer partícula de autoridade. ·
· ·
Todos unanimes. recon)lecem esta :verdade, -ninguem a
contesta. Os proprios jornaes, agora mesmo, oonfessam-n'a.
. Srs .. ·Senadores, a deficiencia da legislacão impõe, portanto, que o .legislador a modifique .em· bem da socierlade e o ponto de vista que se nos depara éerto; seguro e efficiento é
o que ~os indicou o legislad_or constit,ui~te quando -enfrentou,
dest~m1da e desassombradamente, a d1ffwuldnde do problema,
abohnclo o anonymnto, rompendo com· ·os:· preconceitos dos
velhos sy~temas, ,í'á experimentados entre'"·n6s,' todos em evi- . ·
.dente fn!len~ia,, qnnsi sem exisf.encia, mas:l:ielos· quaes se permitte que o mais caro dos direitos de manifestaQão do pensa- ·
menta, que o exccl~o principio da liberdade de opinião, q11c e
direito de apreciacão e ·de r.ri-1 ic.a àegenornm na licenciosi~
dade a ma~s repulS'iva e perniciolia,
·

I

'.

<

sess,\:o

Elll

21

DI~ AGOSTO DE

1!)22

643

'
A solução elo clifficil problema está na propria Constituição da Republica.·
.
·
A Co.nstituic;ão Federal, no art. 72, § 12, dispõe:
· «Em qualquer assumpto· é livre a manifesta-ção do
pensamento· pela imprensa ou pela tribuna, sem dependencia do censura, respondendo cada um pelos abu. sos qne commetter, nos cusos e pela fór.ma que a lei
determinar. Não é permitlido o anonymato.~

• Define o anonymato prohibido no artigo da Constituição

· é, a metl ver, o objectivo principal do. projecto do Senado, ora

em discussão. ,
.
. E definil-õ para firmar e tornar praticamente exequível
e possível a responsabilidade individual do autor do escripto
delictuoso, instituído no mesmo tex:to. ·
·
O dispisilivo constit.ucional •em questão subdivide-se em
tres prescripções: na 1', garante a livre manifestação do penSl-mento pela imprensa; no 2•, impõe a responsabilidade por
.abusos commettidos, e na 3•, prohibe o anonymato.
Houve· e ha, entretanto, quAm - aliás com a dupla autoridade de legislador e publicista - arguisse de erro, e mais
do que erro - da adulteração e sophisma - applicar-se a
pl'ohibição ·do anonymatci rá; imprensa. Esta positi'Qa mentira,
esta asneira, ·esta muletà falsa .não está na Constituição foi
solemnidade proclamada ha pouco para fulminar r,ão o projecto, mas a interpretação do texto constitucional· dada Qelos
incompetentes que o subscreveram, embora como simples baso
para o estudo -e consequente discussão... iDiscutamos es$
ponto.
· Mas, afinal, qual o anonymato a que ·se refere a Constituição Federal no § 12 · do art. 72?
·
para elementos que melhor possam guiar-me, com a lição
dos mestres e ensinamento dos juristas.
·
Soccorro-me jem primeiro Jogar á documentação historioa
em· sua ·fidelidade inalteravel, despida de artifícios, na eloquente clareza de seus termos. :
.
A pesquiza historica sobre a sua procedencia, a fonte,
dorido emanou e como se· concretizou na fórmula adoptada.
. offerece, por certo, subsidio de perfeita elucidação, demon. strando, ao mesmo tempo, o obJectivo em mira, resolvendo,
em summa, qunlquer.·controversia. Recorrendo, pois, no elemento historico, certificámo-nos de que o p!'o,iecto da Constituicão, offerecido pelo Governo Provisorio, se limitou, no § 13
do art. 72, a manter a mesma legislaQão então vigente; não
existia nesse dispositivo ,qualquer referencia a.o anonymato.
E' saJJido que n :\postolado Positivista dirigiu ao Cona:resso Uonslituinlo IOIÍga J'OPI'csontação propondo· modifieaéõcs. ú.que!le projecto, se·~ündo os principias pllylosophicos
que .professa c propaga, 'cn ~re as qunes a do ~ :13 do art. 72
- afim de ser nelln incluída a prohibi~ão do anonymato, o
que afinal foi adoptado o acceit.o pela Commissão dos 2:1, tí
qunl fôra entregue a revisão do proJecto de que faziam parte
os nossos eminentes co!legns Lntiro Müllcr c J.a.m·o ·SodJ•ó .. lll'
ncst.o dncunwnl.o ülabriradn c assignnclo· po1· M1g-ncl LC'lllOA c
'l'l'ixeira :\trnclr's,'qul' f'P nos d~rHu·nm o vet•dndcii'O senlirlo u
a ini<~lli~Pill:in. pr•lns ~tWP" r!nvr! ~rr· cnlnni:lhln e applicrtdo n
t.lispt:,silivn C]lln Jlrnhi!H). n n2tnnymnl<i n a Dxfcn;;f\n que ,;r. lhe
pó de dar ,e)'n noilsn lo·~Islaçao.
.
, , . , , , ..

G44
A rep;.•osontuçiío do Apostolado Posil.ivisto: que se encontra no vai. i" dos Armacs da Constililição, propõe:
· ~No § 13, substituindo as palavras ·- respondendo _ c
scgumtes por essas: Com tanto q11o os autores assig·nem os
Acus escriptos quaesque.r. llma lei especial c!el.oPminará as
condições o penalidades relativas ú obrigação lo~ral da ~ssi
gna_t,ura UUI0t'al.:t- .Tu~til'it•anclo esta emenda, diz a rcpresentaçao:
·
«Con! effejl.o, 'não basl3; pr9hib·it·. o anonymato; ·o que
cumpre lazct· e quo as [JLtblwaçoes seJam assif,'1ladas por seus
verdadeiros au lor()s. Isto não consiituc nenbuma novidade
po!s L~ma lei ·desta n~Lu!·rza VÍf?Orou cm l!'ran.~a desde 1850
ate 18, O••. » Nt\.~ d~SCJartamos amda que a obrigação de assígnar fosse completada, ·~omo propoz . o nosso mestre e nós
praLicarnos, pela de indicar a mora·dia, data c Jogar do nascimento. Estas inrJica(,õcs tecm por fim tornar facil a pesquiza
da autoria ·por um lado e, por outro, fonwcer ao publico os
característicos ele oJ'igem e cd&de dos aut.oros, elementos importantes para aferir a autoridade moral que podem ter os
respectivos cscdptos .· Finalmente, é noccssario -que .desapparooam da legislação os obstaculos qup clla oppóc ao ímpr•escindivel exame da vida privada dos homens publicos. ·Cumpre
t.ambem lembra:· rrue não ha crimes pt•opriamonte ditos de
impremu; lla abusos que sãú da alçada da opinião pubHca. ·
. Existem, sim, crimes eommuns commettidos por meio· da im;.
prensa, mas neste caso o in.st.t•umcnto não muda a natureza
uo clclicto, tal é, por exemplo, a calumilia.»
Como se vê da claroza crystalina dosLes argumentos com
que os dous ·eminente~ chefes do Apostolado Positivista justificaram a mc{itda proposta 1iara prohibir· o anonymn.to, rc"
saJLa nitido q11e o objc~etivo po1.· ella visiJJdb era atLingir cxclusivamenLc as publicaeõcs pula imprensa. Ahi está· no tre-'
cho citado a proposição ·- «o qu.e cum.p1·e tazer· é que· as p'U- ·
blicacões. sejam assianadas pelos sc1t.ç ver-dadeü·os autores.">
.E' .c.c)i,to ctue no dispositivo constitucional ha referencia á manifestação do pensamento pela irup1·ensa c· pela tribuna; mas
parece fóra de qualqt~or cluvi,da .que pubFcações e [J!fblfcações
assi(J1ladas sómcntc SU;O posstvcts na I!UPt:ensa: EnLrota~to
ainda ~ais Jlt>l'Cl:UJltm•to s~ mostra p senLtdo. d!iquello prec~Jto .
nos ulümos perwdos: «Nao h a crtmes proprtamonto do· nn1lrensa; ha abuso.:;.» «Existem, sim,· crimes com)ntllls eommettidos por meio de imprensa .. . x. As pal,~vras 17nPl'~n~a8, publicações, as$ignatura. se ·repetem alu, fn:m_ando a mtllUdJVel
i'nterpretação que os positivistas quizcram dar ao tex.to consUlúciono.l c que os const.iLninLcs de .bonr,grado pcrftlharam
c accoitarum franca c d•Jliberadamr.nto. '· :·
·
Consequcntemcnl~ não fomos nós ,que «pl'o,iactam~s,. agcrcs,ccnt.ar ás cxpressues do § -12 do ar.lr,,-72 da. ConstJtulçao
um s.i"nifieado falso arluiLcrando sua inlelligencJa, dando-lhe
uma e";,;tcnsüo indeJ'ensa\·cl pot• absurda, ~opprüssorn, retrogra-·
do. o reaccionaria. O hisLorico da . discussão . desLa emenda
pt•opostas polos chefes d~ positivismo ainda nos fornc~o outros arg-umentos. em rel~çao ao t:sLudo. q~e P1•ovocou, pots que
p1•oposta em 2•. discusso.o a sua ellmmaçuo pelo Dopu~ado
Francisco Vei"'a cmc n fundamentou, o Congresso Consbtucional muntove~U. 'ficando vMol'iosa nesta, com9 na 3• dls-
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O ·vaiO I'. de meus UI'glimcntos •contra a arguicão do quc1
·nós. o.;; ela Commis;;ão, J'nnlnsiüramos ou 'inventáramos uma.
prohibi(~iio

qiJe não cxislr, na Curta Constilucional, repousa
tão sómcnte nu vel'dadc hisl.orica que se irradia das paginas
dos Annucs da Gonsl.itnintn, de onde os trasladamos c por isso
que se buscam em terreno Ião solido e posiLivo ficam ahi, St•s.
Senadores, ri desafiar n embate de· qualquer contestação séria.
Circumscrevcndo o dcs!lnvolviment(l .rlas considerações a
que nos propomos, no· subsidio hisLorico deixamos comprovaelo o ace!'to .ele nosso modo ele PIItender o § 12 do a.rt. 72.
Amparando-nos agora na lição do~ ~:rrundes mestres, logo
se nos doiJa!'a no classico .roão Burbalho a Incida comprchensiio do citado texto· com npplicação ··directa á imprensa. O
eminente comrnentarlor da tConstitl! ir;ão Ji'cde!'al, como nós outJ'Os, 'crwontrc.u no prorll'io rlisposit,ivo consmuclonal a prohilJição do unonymaLo da i1np1•wasa. ·Por certo, que elle não w·1'nnjou. urnmnuleta j'alSlt que não está
Comtituiçrio. .Fac i!
muleta. ou .real c vigoroso bordão, João Barhalho - que não
· era reuccionnrio nem retroga:do - encontrou no texto arguido a
~ua directa c det.~rminuda applicução lÍ imp!'ensu.
E' assim étue. após rebater as opiniii~s de l<'J•ancisco \'rcig·:t, Jostl de Alcncal' e·' Sariano ele Souza, favoruveis a manutr•nefio do unonymuto, proclur. as seguinte~ éonsidcraçõcs:
«0 a!'gunwnto dr~ sct• a· prohibir:ão do 'unonymal.o uma
rrsf!•icção ;\ libc!'dadc não ll por ,•i · rlc gl'ando. valor. nestri. cçõcs soft'rcm, c tl pr·eciso que so1'1'rum todas a•s lilwrdades:
do contrario· desupparc~eriam o respeito ao direito c ás suas
garantias .. A qur.stão é si a rcsl.ricção é fundada c justa. E
isto é iucgavcl desde rque so observe que olla no caso é cstal.uida para assegupat: a ·responsabili·dadc do cscriptoi' c que
offm·cce ao~ o1'fcnclidos segurança e fucil i rludc .do far.el-a cl'fectiva, nada cmburanoanclo ú assignaturu que o autor diga o
quó quizcr• (r. cada ·um deve mostra!' essa 1;oragcm). So
bretudo nas puhlicacüc3 que contem ataques e ullusõe-s ao cu. ract.cr, ü · pr'obirlarln J)Cssoal ou funccional, a assignaturu se
impõe pura que a •honra offcndiclu não Lenha difi'iculdn.dc ele
se desaggravar· pelos meios legues. 1~ esta oxigene ia é de si
morulisadora; ·clla dá eonuüedimento, evita a int.r:mperunçu,
as demasias ela imprensa;· ao passo qnc o anonymatn. favorc. ce o~ abusos. c cncora,ja, nq múo caminho, a covardia que se
cncob!'o ou clisf!lrça».
.
Depois do proclamar a oxtincção elo anonymal.o um «pr'cceitd ostatuido como ;protecção e resguardo da honra), 1'«iro
de 'fronte a questão rolativamonto a direcção montai dos ,iorIlacs. dizendo:. «Deve-se notar· que· o facto ·rlo ser o artig·o
· odltm•ial ou da proprin 7'1!dacr;ão· do .fm•nal, cl11bora conhecida
r.stu, níio autoriza '1l nusencin. da as;;ignutura do autot•. A int.t.llligoncia conlraria abl~l'I'n do lexlo r do espírito çla Constitn i çiio» .
Purcc;c-mr que ficamos bem amparados cm Ião valiosa
opinião quo não pódc se!' «n.C[ue!li:t 'falsa n'iulcl.a~; nrqucllu «n.sneira:s-, at(IWll::. «mentira que não csl.;\ na Consti l.uicão~. conforme foi r'ocrntcmentc dito e publicado sobre o purccar do
projecto cm debato.
.
Mendes Pimcntel ó erudicto criminalista, em cujjas lições
encontrei yalicysos ~p'hsidios pnrt~ o nssumpto cm com.mcntario,

na

646

Al'i'NAES. DO SENADO

á formaciio do nosso dircilo GonstiLuoional Rcpubli..:ano, referindo-se a acoeitaçüo da emenda do l•osHiv1smo, diz que «a; .
prohibícüo do anooymato nüo foi um simples en..xerto da
seita contista na carta republicana~, Era intuito geral dignificar a imprensa: era corollario do regímen a rnax1ma liberdade a par da consequente responsabilh:lade, o. positivismo
déra UJ?enas fórn.•a a aspiraci1o que 1'luctuava indecisa em todos
os esp1r1tos , .
·
1
Um rios mais bl'il hantcs jul'ist.as que se impoz a admira~ão do parlamcnlo nacional pelo preciosissimo cabedal de cultura c illustracão, Anysio de Abreu, cm . memoravel tl'abalho
~obre a rcgulamenLacão do anonymato da imprensa, aboroando dil'cctamcnte o assumpto, escreveu estas 'palavras:
«A ConstitÚiçiio destacou o .principio deixando o proccsso.de t•oalizal-o it lei ordinriria. A Constituição adoptou o que a
emenda queria -- a oxt.incçiíu do .anonymato. - «Não. é
criv·el que o Jcgisbdor quizcsse o ffm prescindindo do mAio
unico capar. de conscgui!-o, que adoptasse o principio e r'epudiasse o processo que o !orna. pmtinavel, fazendo. ·assim,,
uma obra de insi·noeridade .e ·de má, !ié; porque é preciso desde j:í salientar f(UC a extincoão do anonymato, como condic,ão
inclisponsavel á moralidade da imprensa, não é uma novidade,
como não n é tambcm a affirmacão de f!U!l o meio unico de
attingir osl.e resultado. ,; o da responsàbilidade Individual,
t.raduzindo-se na obrigaloricdado da assignatura dos a!'Ligo~.
pelos seus proprios autores. A abolição do anonymaLo o re~
sponsabilir!ade individual, rlirccfa e intransferível são icléas
(!Orrelat.as, surgiram ao mesmo t.empo, teem a mesma origem
philosophioa, completam-se. são inseparaveis, a .segunda está
implicilamente contida na primeira, uma presuppõo a outra.:;..
E nesta altura recordava o mallogrado parlamentar que
em FranrJa vigorou esl.e regímen por ospaco de -~o anl!-os .
.loiio Barbalho, tambem recorda qne, enlre nós, .Tos!J Bomfacio, em clecrct.o de 18 rle Junho de 1822 (um seculo!) impunha que «Lodo os escriptos fossem assignados ·pelos escri~ ·
pt.ores .para sua responsabilidarl;J, sendo puníveis os cditore9
c impi·ossores que publicassem papeis anonymos~. ·
Vô o Senado ·que no pro,iecfo nada ha que não t.enha .
preoccupado . a at.f.ençã.o de outros legisladores. Sem recorrer
á abunclanf.o fonte que nos fornece a legislação· estrangeira.
pi'incipameilfe a da }]'rança, onde durante um período de ()2
ann.os, isto Á. de 1819 .a 1881 forom promulll;adas n.arln. menos de 43 leis sobre imprensa (segundo citncão do pr()fessor
M. Pimental). adstrict.o. tüo só á prcscripcãiJ'.do texto da nossa
CoPstit.u ição, encontrámos em todas as. tentàt.ivas de regulament.aol'ío do citado artigo accentuadamente· o mesmo pont.o
dQ vi~fa do tornar na imnrema .iornalist.lmi. e na imprensa de
livraria effl~ctiva a prohibição do anonymato para responsabilizaçiio dos que no exercício do dir9ito de .Ji!Jcrdade de pensamento commetferem abusos o Pxcessos. . ·
O primoiro projecto de· regulament.noiÚ) apt•csont.ndo ·em
189() pela Commissão Especial da Camara,· composta dos
Dopul.ados Mnt.fa Machaclo, Nilo Po~nnha; .'.Pinto da Rocha o
o' inegunlavel polemisf.a. o acf.ual redac:f.oi·~chofo da Ji'nlha,
. Medeiros. e Al-buquRrqno. 'rtllO, sendo este ·rl'!af.ot'. se limitou
a'P.enas a dar cumprimento ao final do § 12 do nt•t. 72. «propo;..·
Sitalmente abstendo-se do tratar de outros
oonnexos,
. nssumptos
' .
.
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nccentuando a urgencia extrema que se impunha á regula·
rnunLacilo do !'ínal· do cil.ado at•Ligo.
· '
Estabelecia que Lodo artigo devia ser assiguado com o
nome de seu o.utor, para poder ser publicado na imprensa;
· tJ•ansgrossüÇJ que importava na vrna de suspensão do jornal,
por. um dia, por dois nas reincidcncias até o maximo de quatro.
dias, sondo del'ini LivamenLe suspenso si, pela quarta vez, in.corresse . no: mesma falla.
·
En1 jusLificaiiva ao projecto, diz aquella Commíssão:
. «0 projecto não cerceia cm nada a liberdade, póde-se
mesmo dizer, a lic.enciosidado de que gosa até agora a nossa
)tnP1'cl1sa, Não ha uma clausula restrictiva, uma poia, uma
i'ormalidàde quàlqucr para mamfestação do pensamento. O
. que se pede é unicamertte a assignatura de tudo quanto produza cada escripl.or. E' o cumprimento restricto da Consti. tuição. Quem louva, como quem ataca, louvando ou .atacando,
como lhe pamccr melhor, cubra o seu trabalho com a respe·.
·c Uva assignal.ura. 'l'raLa-se effectivamonle de um deli cto que
só commetlerá quem quizer commettér do. proposito delíbemdo. Na in,iuria, na calumnia, corriprehende-se a hypothese
do um oscriptor, .sem querer, ou levado pela paixão ou jul- '
gando-se bem informado, avançar a informações mais tarde
· provadas in,íuriosas ou calumniosas. Não assim no anonymato;
só ·negará o sou nome quem o quizer fazer.» ·
O projecto, que considera o anonymato no jornal um
ct•ime, commina sómente pena contra o ,jornal que o commetter, isto ~. que publicar qualquer artigo, noticia, apreoiaç.ões, transcripções, etc. (art, 1', §§ 1', 2• e 3'),' «em obediencia .-- diz a Justificação - ·ao preceito imperativo da
prohibiçiio consWucional que guarda, quanto ao anonymato,
a mais absoluta attitude, prohibind·o-o expressamente•.
A este pro,ieclo seguiu-se em l Et97 o substitutivo do então
Deputado Alfredo IJinto - ho,ic ministro do Supremo Tribunal, subscripl.o por Mar! ins Junior, Galeão Carvalhal e Pinto
da Rocha, ·no qual. foi desnbrigada ·a parte Aditorial da exigencia da assümnt.nrn, mant.endo-se, entrAfarito,. rigorosamente, a prohibicão do annnymato na parte lneditorial.
Seguiu-se o projecto do 'Deputado Anysio de Abreu, que,
como todos os demaiF, procurou regulamentar o precoito conbf itncionnl 'cnm applicMiín directa á imprrn~a. mas, então.
com outro criterio jurídico, segura e brilhante argu!L'entacão,
su~frnl1t nos clil~positivo" propostns a boa c1.1utrina firmada
na .lettra e espirita da Cnnstituição, isto é, mantem a respon.
sabilirla.de pr~snnl o int.rnnsforivel dn <tutor rm qualqUer publioacão, se,ia ou não editorial e regula tambem as publi·
caçõos na imprensa de livraria.
.
. })Qante do quanto acabamos elo expor, mdago que outro·
que não n anonymato dà imprensa r. o que está escripto no
supmcit.adn toxt.o àn Constituição Federal, prohibido na mais
lata extensão?
Pnrecr. que o demonst.rnmos com o concurso dos clemenl.os a quo nos soocorremos.
Sr. Presidente, om parto pronunciado com. crto calor,
(aliá,; omittido na publica()ãn officinl), ponderei ha poucos
dias, que não r.Jovinmos es,queoe·r. na r.liscussãn do projecto,
que niio esfnmns. om uma. Asscmhlén Constituinte, a estnbeIooer o errar direito novo, 'l(lgislando em mnteria ampla;
mas, aO\ contrario, a nossa missão estava e estii. clrcurnscrlpta .
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a ai.Lt·ibuiciics que o Pac/,e, PoliLico nos ·concedeu, que o nos-

tló potler c accão são de espll-el'!l. limitada ..

J)e ·fact.o, ~i a nosoa misR~o, neste momcnf.o, fosse .a do
uma legislatura constitu mle, incumbida de tracar novas normas •ú1 viela da nacão, por certo que, ainda· assim, rnc alistaria
na pllulange dos que accoi/.aram como remedia eJJ'icaz paras
·eonler os rJosval'ios, excessos e abusos da impresna a cxtinccão
do anonymato. Por maior razão adstrictos, chumllmdos .a.s resLricções que o Estatuto Politico. impoz ú nossa ac~ào, alçada e
oompeLencm, teremos elo nos cingir na exoouci1o do preceito
constitucíoual no que nelle i'oi prescr1pto. .
· .
E .~cria cm uma asscmblé.a const!luinlc a favor da. snppJ•es~iio uo anonymalo. embora sem a nxLcnsã·" i!limitada que.
lhe dú o actual texto da Constituição, po11que elle mais do que
qualquer outro meio concorreJ•á não só pai'a dar. a cada. um
a responsabilidwde .pelo abuso que commet.ter, como tanwem
para exterminar a subor.diuação. independenma -~~ ~scravidão
em que vegetam ess~s que, pelo estudo, pelo talento, pela cu!~
tura, c-onquistada em um labo·r e esforco sobrehumanos, nas
reclaccúes collectivas, constituem por assim .dizer a alma dos
jornacs. porém, que se osLiolam apagados,. nullií'icados, isnorarlos do publico e da sociedade, para gaudio dos chefes os..:
.tensivos ou dos proprietarios das emprezus jornalísticas.
Nesta hom, em que to.aos estes mocos, fJlHl são a flor da
.nr.ssa intr~lecl.ualidarlc, qu<1 constituem o cscoi de sua geração,
e:~l.ão .a combater o pro,ieclo, quir,li, sem um exame <!elido e
cauteloso do questão tão delicada C>difficil, eu me permitt.o
recordar uma pagina de intenso brilho litte];ario, })Orém, de
muito maior. verdade, ti·açada pela inspirada penna .desse
piauhyense illuslre, cuja obra sobre o assumpLo é ine·gualavcl cm erudição, 1'ranquez~ e e!evnciío moraL
Esr.revcu .Anysio de Abreu:
«0 anonymato que a Cons/.iluição próhibiu está do ·.pó o
C· testa rle ferro !.cm aherf.as as portas da imprensa á sua in"
duslria ignobil, a coberlo de vexames l1 contJ·at.empos. O sys-·
tema das re-dacções colleclivas em um nome feito todo. rpundo.
conhece. O responsavol legal c moral, o redactor VJS!vel o
ost~nsiv·o é, muitas vezes, simples figura decorativa, que
seiva de· toda uma mull.ídãão do talentos c aptidões
diversas, que medram ·ingloriamente na obscurida.de, contra!azendo os' seus impulso~, as suas originalidades o as .~uas
Jd:!Jias; apagando o cunho de sua personalidade, para guardar
a linha da compostura obrigada, imposta ·pólo grande homem
que fa·z. a fortuna do jornal com o prestigiO do sua reputação
consagrada c acçcita sem discussão. Os males Õflsse processo
de fazer imprensa ferem de prefercncia os :talentos que se ensaiam, que se vêm assrm privados <lo melhor· de seu trabalho
o do su'as oncrgias, quo todo deriva para o: patrimunio do glorias o proventos do redactor ostensivo. Ao arr~esquinhament.o
do valor material •da sua collaboracão ,iunta-so a privação do
suas ncfurcs c lflgitimas aspirações de renome o de fama. Os
applausos e a esttima quo conquistam os seus. trabalhos papsam .
por sobre a sua obsctll'ldade obrigada parn. sagr:ar o responsavel
vís(vel.» Para ·O~ forcados ú obscuridadp, o regimen dos ar~i.~IOS
ass1gna·dos é, poJs, a porta abcrtn. li satJsfncão do sua~ amb1coes
ó• notot•iedade, ·~~ justica de seus merecimentos, ao devido !}PrCt\O
rio seus trabalhos, tanto quanto" a ruina· das repntacoc~ de
crtl C1'ia ç (los nome~ qu() se i mpõcm pelo qu~;~ so p;:esuw~ ~l\~
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· clles fazem 011 pelo que se acredita que elles possam fazer. E'
a reivindicação da autonomia o indcpend'CIJC!a dos escripto. ·rc;;, conquistados á luz da nublicidado dia a· dia, gracas ao regin:ten dos. ar:tigos assignados que os habilita a quebrar o ,jugo
do mdustr111hsmo quo lhos oxpl-om os talentos c as aptidões ... ~
.E o projecto, Srs, Senadores, em suas linhas geraes, ton!lo a realizar este desideraturn consagmdo na Suprema Lei,
garantindo a socicdaclc, com uma mc<J.ida de grande valor
moral e assignalado alcance sociaf, e no interesse e dignidade
da .propria imprensa e daquollcs que a constituem e ·que lho
dão a propria vida, estatuindo o regímen moralizador que
lhes dará autoridade officientc, prestig•io o real influencia na
oollcctlvidado. E' o ob,icctivo moralizador do projecto, por isso
::ligno de ser amparado e não combatido, porque a lei procura
tão sómente evitar c, a1'inal, punie e::\lclustvamr.nte o. taéto da
pu'blicação dos escripLos malcficos, unicamente' daquclles que
forem a honra individual c offendem a liberdade alheia.
1Mas ... o projecto contém medidas oppressoras ou inexo.
quiveis. De accôl'do-rcsponderei. Eu mesmo tncho restricções
a fazer e algumas- do certa importancia.
Collaboremos, todos do bôa í'ó, sem azedumes, nem pre·
c~mceifos, para que .sur,ia da di.scussão :mm le! flUO realizo 'lS
fms que todos, cm uma unammidadc notavel, reconhccomo.s
nocossarios á vida da imprensa do paiz.
Sr. Presidcll'te, ha mais de dous annos tenho opinião conhecida o officialmente registrada nas actas da Comrnissão
Especial do Codigo Penal e na propria imprensa desta cidade,
que ainda agora. reproduziu, quando annunciada a apresen·
taçiio do projecto em doba te. Não obedeço, .portanto, na atti·
. tudo assumida no seio da Commissão de Justiça e Legislação,
~ubscrevcn'Clo o pro,iocto como base para estudo, a nenhum intori1sso .poliliço; üll a qualquer imposição partidaria, menos
ainda me anima alguma indisposição contra a imprensa, da
qual le.nho IUo'liS razões de dcforcncia c .syrnpathias do que de
resentimontos, individualmontJ), ou corno cidadão, até mesmo
como homem politico, accrcscendo a circumstancia do ter sido
jornalista profissional, director c proprietario de jornal, durante mais de 20 annos, na capital do Estado que represento
ne:;[a Càsa do 'Congresso.
'
· ·
0 SR. GRACCHO CAiiDOSO - Com grande brilho.
0 SR, EUSEB!O OE ANDRADE - Si individualmente é nessa
at.hinosphera de sympa.thia o admiração aue ve,ió a imprensa
cm geral, e a do meu paiz em particular, sobem de ponto,
cr.mo ICA'islador, o ineu respeito á sua missão nobilíssima. o o
meu ·acatnmont.o pelos direitos o garant.ias que.· através dos
tompos. vem conquistando na avassaladora irradiacllo do .sou
valor, do sua irresistivel forca, do sou incontostavel o efficiente p'odcr nas sncicdadcs cultas. Na qualidade do legislador. não pnderei ,iámai<• concorrer para quo lho sejam cerr.endos direitos o gururttias emanados da. plena liberdade asseguradas na Constituição, não podendo ignorar que como
insW.uicão do. int.en's~c· !l'ernl n neste cnrnct.er foi inscripta
e .firmrn om l.üxl.o cspccinl dn flnprcma Lei qne roge a vida
da Nncão. Sómcnlo. portanto, de má fé se porler•i. -dizer ane
ostamns •l'nzcnclo nmn lei cont1•a a -imp1'1!1lsn.. No dcsompenho
da dclcgn,rii.n qne nos dou a prnm·ia eonstituir,ão procmnmns.
nponns contrr, rlo ·moclo mais efficionlo do que fnz n actual
loS'i§)ngüo1 os n)lu.~o.~ commotticlo.~ pnr moi o r!n iml'r~nsn, isLq
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é, exclusivnmcn I. c n m:ío uso rlcslo clireitn. unicamente a 'PUhlicrll;ú.o elos m{to;; e~criptos, daquclles inequivocamente offcnsivns :í honra individual. ·á libr.rcladc o ao direito alheios,
para que nfin mech·e a il't'e,;ponsabiliclaàe que cubra com a
impun iflaào todas l!il,SI1S t.nrpe~as, .Pnra que· na ph,·a•>1 vibrante
jo conselhcit•o Francisco .Luiz· -- a imprensa «não srja o recanto cscnro cm que se oecnllam os cobardes que, cto embos, cada, assal!am a homa alllnia, mas o esplendorogo· instru- ·
menta elo pensamento; não o pelom•inho das mais illibadas
repr•etacõos, mas o throno glol'inso da verdurle; não um punhal, mas um pbarol; não a lama que 0unspurca, mas a luz
que illumina; não o charco veMnoso, mas a fonte pura da
verdade~.

S~nhores, não ha nem póde haver leis contra imprensa,
como não as póde haver contra a. liberdade em .qualquer éle
snas manifestações. Póde óxercer-se toda critica, apreciação e
julgamento de um acto ou de um facto sem o concurso de injuria, da cnlumnia, da diffamaçãn que não são preclioaclos 'da
liberdade de comnmn icacão do pcnsament.o, .e ,i amais poderão
sor cnnfnnclidos co,,· os excessos c a licenciosidade, o aue ó ·
o que a lei prohibe. Firmando . nestes principias entendi
então, que no Codigo Penal em estudos, fossem abandonados
·os systemas até então ex:perirrenlaclos entre nós pelos Codigos de 1830 e 1890, para adoptarmos 0 da responsabilidade
simult.anea do rmfnr e elo editor, nu proprit>tario elo Jornal.
· Varias m·gãos da ·impron·sa desta c.idade noticiaram o resultado da discussão e debates travado.s •perante a Commissão do
Senado, sobre o capiiul o do novo Codigo Penal referente á
responsabiliclaàc no~ crimes ~nmmnl!.id0s por meio da imprensa. Entre outros pcrmitla-rn~ ler uma dessas noticias:
«Na Commissão especial que estuda no Senado o
projecto do novo Codign Penal. fioou assentado. o crite.rio sobre a fnrmula da resnonsabilidade .dos c!P.lictos
de imprensa, sa1hinclo vicf.oJ•iosa a opinião do Relator,
Senador Gnnzaga Jayme, cstnbelecendo a responsabilidade succcssivn, ao cnvrr. da aUcrnativa, cómo · pre;:crevc o Cndigo aclual.
Realmente. a formula vigente. parecendo dar ã
victima de delictns de impr·cnsn maiores garaniias para
a sua defesa mnral e castign do a:ggressor, perrnittia,
ne$sa pmnria elasticidade, um ·regímen de C>scapatoria·s, gPar,as an q11nl n rnsponsabiJi.claclo do délici.o se
dilnc em rela~fío ao vm·cladciro autor,, dando lwar. pela
inefficaeia elo (íroccsso I1Jgo.1, ao abuso dos desforoos
possnaes, tanto valo dizer, ao cqrret!.Livo de um àelicto
por outro. O cJ•iterio aclopt.ado, si,nãó é perfeito, é, ao
·menos, ·mais preciso.
..·
Contra ambos bnt.mHc '1 ·sr. Eusebio de Andrade,
fjno opina pela responsabilidade simultanea do autor
e do erJil.nr, cr·Horio que, acrrdita, tem o valor d~ matar
no nascedouro a instiluíçãn ela' injuria em lcttra de
fôrma, por isso qnc 11m editúr, sem .·outro interesse que
não o da s11a industria do publioidacle, não se abalan.caein a pnlllicnl' ntarrnc~ e.njr,. alcance ·o cu,i11 jpsl:i 1•u não
conl1c~c. flcsrlr 'qnc rllr. livcs~c comitar,ltemcnl.c com
,, a111.nr n rr.~nnnsnhilirindc dn.s conseqJJencia,,, T~so
c!iminniria, si o!Íüo extinguisse, a ffaci'liclade da verrina."
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Si os abusos c crimes que a lei procura punir são apenas aquellcs commeti,idos por meto; dtt 'Imprensa, isto ó, aquolles que forem ptiblicados c divulgados por meio da imprensa,
pat·cce logicn atlribuir-lhcs a autoria, sinwllancrunrntc, ao
aulOJ' do cscripto c itquclle que Jorncccn o meio apto c sem
u qiml a publicação e divtllga.,ão não scrú passivei. Ha enlL'C
ambos :i coopcraeãfl volun taria r. consciente para a r xccução
cto facto que a lei consiclem criminoso; logo a co-rrsponsabilidade no delicto. Ha impossibilidade absoluta da perpetração, p·or exemplo, d~ oalumni!l ou da injurja p~la im];!rensa.
~10m o concmso material dl! erlt lo r ou proppP.tarJo do JOrnal
ou da. typographia, participação, que se tornou efficiente par~
a execução du crime, o sem a qual nãv bavtJria, nunca, o
crime de injuria ou ,calumnia por meio da imprensa.
. .
Segündo theoria de· Carrara, o delicl.o não póde existir
si a lei não for matcriàlmente offendida ·por um facto e sómente é auto1· deste facto quen1 o consummou materialmente.
Aquolle que concebeu a idev. !'! que corifiou · ~ua execução a
outro. é o antor da idéa, mas não da o[fensa á lei; poderá s~r
considerado o primeiro motor do delicto mas não seu autor.
Exagerad.a t.lwrr~·ia conLJ•a a q11al no dizer cie Galdino Siqueira,
se insurgem }lossi e outros criminalistas, observando que com['ondo-se taes crimes do dous e; ernentos · essencwes, o moral
e o material, a resolu.cão c :~r.uão, é antor não só quem o coneebe o resolve. ·como quem cedendo tí determinaçiln rle outrem, o executa. 'E' a tnooria consagrada nos Codigqt: italiano,
art. 63; belga, nrt. 6G; hcspan:llol. art. 113; pori.Ltll"LÜJZ, art. 20,
0 argent.mo, arb. 2L
Por estes fundamentos, sustentei então, naquella Commissão, a co-autoria c co-delinquoncia nos crimes que sejam
commçt.j.idos pela imprensa do anlor c elo edHor, ou proprietari·o do jornal ou da typograpbia, o que ainda agora mantenho,
offerecendo ao projectu en:enda a respeito; na qual definirei
a situacão do editor, pàra os effeitos da lei ora em estudo,
· Além desse ponto;. em que divirjo do projecto, passo a .
expOr. o que pen·so sobre. outros
·
.
Perante :1 Corrimissiio de Justiça declarei que tmha res.,
tri~ões a fazer, rei.ativamente ao di1·eito de l'eapo&ta com a
extensão que lhe dá o projecto, só o concedendo nos casos esJldCifkndos c a crilerio de autoridade ,judicmrta.
·
Em relação ás penas, mantenho a de prisiio 11ara ·o autor do ,cscripto, c poenniaria para o edito!' ou proprietario da
ofl'icina. BL'aphica ondo J'ôr impT'esso o jornal, livro; gravura,
c~.
.
.
Nisto não fa~~o mais do que perfilhar . as razões pelas
q)lacs ficou acceito na Commissão do Codígo Penal - a que
venho rle alludiJ• ...:.. a pena pecuniaria qui' no dizer do m[\logrado redactor da parte geral : «como succcdaneo das prisões
de certa duração é providencia que se impõe, pois poupando o
amor proprio, a c!ignidndo dos indiciados aos vexamos e oonstrangin}cnlos rln prisüo, ainda teria vantagem do proporcionar l\s viclimus uma indcmnizacüo dn rlnmno soffrido pelo
c!'i me. O que se prolcnclc ú fazer· com que esta pena accrescenta - · cause· ao delinquente um soffrimento ·
privuúclo-o rio cnnforl.o a. QUQ ~c habi Ltttlra». · l\lun~
dando fixar lu! pena, ele ar.ctli·do eom a situnt;ilo pecunut•ia
do criminoso, olemnclo-a até o maximo do 20 contos, justifica
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'
a rlisposi(~ão, diwndo qnc ·•uma multa insi~:rnificanlc para
um
rieo c11 muito pesada para um polwc, seria ridíniln no primeiro caso c dcshumana no· segundo," .
. Hcgulanclo a lei cm. estudos a pJ•ohibiçiio do anÕnymato
nu imprensa, a respectiva infracção devo incidir, a meu ver,
em pena pecuniaria mais elevada do que a constante no -pro-

. jectc.

·
Quanto lÍ pcsquiza da autoria· dos artigos, proporia sua
óUpprcssão desde que se mantenha a exigoncia da assignatura
na fórma do art. 2• õo projecto, pois que tal dispositivo não
se. concilia com o sy'stema pJ•cscripto, visto como o que a lei
pune é a falla de assignatura do autor do artigo quando of{ensivo c só este motivo e nesta bypothese impõe pena ao editor ou prop!'ietario, meio de impedir semelhante infracção.
Si vi11gar, porém, a idéa de tornat• obrigatoria na parte
editorial ãos jor·nacs apenas a. designação· do nomr dos redartrn·~·. no cabeçalho, a disposiçiio deve ser eliminada, pois
uii.ú 0 nrccHavcl que o proprietario do um jornal ~crio o mo·J•a1.1:mdo corra o ·risco de condemnação de avuila:Ia pena peenniaria, para occultar o nome do autor do um :artigo injurio~o on calumnioso, sobretudo publicado nas secções pagas
rlc ;;n~ folha, por valioso qne seja o preçci que tenha auferido
pol' tal publicaç~ão, além da respon~nbílidade que lhe P.QS~a
sel' imputada como se fõra o autor.
·
Quanto 1á obrigacão da assignatúra de todos oscri-ptos,
somente a torna exigível naquelles es·criptos que . cnv?lV~Jl1,
pdr qua,lquer, fórma, offensa ít honra e aos dn·cJtos
r..illf~lll:', porque entendo que a Constituição apenas impõe a
l'Poponsabiliclade contra os abusos c excessos porventura comrn,•Uirlos, o qne evidentemente subordina tambem a esta condição o preceito da prohibição do anonymato, de modo a ·per.:.
mi 1.!. ir o conhecimento prévio do transgressor, por ser preci,:arnento ost.e o objectivo do texto constitucional .-· .imp.edir
t.ií<• ~i\m.:t1to o máo uso, ou o uso immoderado dn imprensa,
e nunca a SLJU livro expansão cm satisfação elos seus elevados
e Jl;Jl:Jilí~simos destinos sociaes.
·
Sendo esta a intelligencia que dou á .abolição do anony'
mal.o, 'julgo que os artigos editoriaes das· folhas· quando não
incot·l'ercm nas prescripções· criminaes, podem ser publicados
sem assig·na·tura. Um art,ig-o de doutrina, uma explanação
scientifica, uma pcç~a lit.teraria ou mesmo uma apreciação sobre politica e at1l analyse de netos da. administra0!'in puhlina,
desde que não envolvam allusões offensivas, nem ,•ontenham
injurias e af.aqw•.,; w hom conceito :d(l.·ql1alquer. co!•cidad:io
on n••'orirlade, n~u csllio sujeitos á :responsabilidaJo, qun a
Con~liLuição C'~f.nlniu. por isso que não são abusos·; mas, sim.
manifr~fnciír.-; Ül! üpiuiiio que a propria Constituil,~ãc. qUN'
que se,ia livro e a mais ampla e o projecto não a restringB em
qualquer de seus dispositivos
.·
·
'·
Por qlic se dispensa ele assig-nat.ura ·as noticias. os annuncios, avisos c eclil.ncs, si não porque t.aes ptlblicaçõos- embora
tenham tod:is sempre um autor - não cónteem allusõcs offen~ivns, 'insultos a terceiros? Por identica causa, por igual
fundamento,. não parece .iuslif'icavel n exigencia de nrt.igos as:.
signados quando publicados em .iornaes que tenham redacção
ÇOJ)IJeci,ln c {jesdo que talls nrtigos nilo incidam, de qualquer.
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.mnnyira, na prescripç~ão cl'iminal. Si for, enlt•etanto, com~c~ltda a transgressão, estar!\ á frente do Jornal o ediLor para
J,UdJC~r o anlor e responderá com ellc solidariamente peJa in1~acçao, ass~gur_ando qc~te rnodo ao ·offendido t1 devida rapara-

çao por mew tao facll, seguro c efficaz
. Com esta _or:ic:_ntação interpreto a prescrip.ção consUtucwnal da prohJ!;Jiça~ ..ao anonrmalo na imprensa c, afim de
dar uma execuçao c! IJcicnte, 1ormulo as emendas que ora of'fcreçlo sobre o wagno problema.
. Posso estar. em. erro.: repousa porôm, cm detido estudo,
fct~o com a mawt· Rmccpdacle c desejo ele acertar•, a collabor;~çao que presto .á lei em claborar;ão, serenamente, sem pai:xnes, nem resenttmcnlos, ccmo quem quer conscientemente
·cumprir o seu dever ..
· São essas, Sr. Presidente, as ·minhas idéas a respeito do
. projecto de lei de imprensa. (Muito· bem; mttito bf'm.)
As emendas qllc formulei são as seguintes., (Lê) :
l<MENOAS

N. 1
'

Os arl.;;. i'· c 2." do projecto fieam subsl!luidos pelo:'! se:;uinlcs:
Art. 1." Nos crimes do ·abuso de communicação do. pensanmllo ]Jcla imprensa (§ 12, .art. 72 ela. Const.) são solidariamente responsaveis o aul.or do escriplo c o editor.
§ J.• ()onsil.lom-sc editor o proprietario do Jornal ou •l
cl(:UO da lypog-r-apJ·Jia ou, ofl'icina ..qraphica on.'le. for impresso.
Si o jomal não live.r officina propria, comidera-se editor o
dono daquella onde tiv.1!r sido il]Jpresso.
· ~ 2.• Quando u officina grnphica fôi' propriedade de qualquer' ernm·cza, .companhia ou sociedade anonyma de qualquer
nutra e;;iJecie, considera-se editor, para o c!'feito desta lei, o
respectivo sccio gerente.
.
Ar!. 2.• Todo cscripl'(l, desde que se refira ú pessoa certa
cou encerro Dccusações, offcnsas ou injul'ias, c-mbora vagas P
sem declina:· nomes, pa1·a sor publicado' em qualquer orgãr.
de imprensa, 5'Jl'ú m•signaclo pelo seu :wtor (§ 12, arL 72) .
.§ 1.• Si o art.igo l'or publicado mi secção editorial sem as. signatma, scr:í por clle J'esponsaver o cdi LOJ' elo jornal ou o
!ll'C.prielario da officinn A'J'aphicil r.m que tiver sido impresso
(urt. i",- § i •) ,) salvo c caso de exhibir, na primeira audicnoia para que fot· cil.ado, o original do artigo. aut.llcnt.icamenle
a~signado J)l!lo vr.rdndoiro :wlo1• c e~l.c seja J'cclactor effect.iv<'
elo mesmo ,jOJ'JJal, capar. ele responsabilidade o· esteja ao alcnnce elas nos;ms leis r. sendo estrangeiro, que resida no paiz.
§ 2.• Si a publicac;ão l.ivor elo ser feita na secçãn inediLorinl clr.Yl'rá a J'il·ma do sou Dnlor ser reconhecida por tabcJJião elo Jogm· anelo for t!clit.nclo o Jornal. em prcsenr,a do
duas l.estomunhns idoncns conhocidns ·do mrsmo l.abellião· e
ôomicilJadns lambem no mesmo Jo.q:l'l', devendo esl.o reconhc. cimento ser publicado com o art.igo upúa a u.-;~ignatura do seu
nutor.
-~ 3. •· Tr.clo cwgão do imprcn~n fica obrigado a declarar na
primoirn r>ns·inn ou no cnber.nlho. o nomo de t=eus redaclqrcs c
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a Mficina l.ypngraphicr. onde ó impro~.;n, com indicucilo da run
l•ndc está cstal.lolocirla.
·
· At·L. 8." No caso do infrac(;ão do ,lisposlo no § i" do ar·
l.ig·o i", n anl.or set•á punido com as penas dos arts. 316, ll19.
~~ ·J• c.~·. e 320, ~~ 1" r 2" do Codigo Penal, c o editor com a
i'J)ull.a rl0 !iOO$ a .io:ooo~, a arbil.rin do .iuiz, ~egundq a grtJ.Vidadc do dclicl.n o u sil.uução pccuniaria do delinquente e da
r"mpt•rzn ou compunhia rln q11c for socio gerente. respondcnd~
o.s bens c clil'cilos elo dono da typn.t:;raphia ou da -empreza olU
f;ncicdadc :mrinyma a que o! lu perl.cncur, pelo rospecl.ivo. na;;amcnt.o. gosando a imporl.aucia dr.sla !lllllfn privilegio es-,
r•acial sobre bens penhorados uu sobre lodo c· activo.
'
· ~ J ." 1\'o caso de infracção do art. 2" e ~rus paragraphos.
soffrcrt\ o. crJilor, por sua negligencia, a multa de 1 :000$ :!.
10 :000~ u arbil.rio rlo ,juiz. segundo a sit.nnção pocunwria
deste e· da cmprozn ou sociedade de que for o socio gerente .
. N .. 2
~~~ pprima-su o art. 3" do projecto.

N. 3 ·
O nrt. !,• elo pro,icclo se,ia sub~tiltt ido pelo seguinte:
Arl. !,,• A torla pcssóa physica ou moral que for attingiclà

t!Hl pnblieac)ões de gualqncr ,jornal por offen~as directàs ou
rr.fcrencia de facto mveridico IJU r.rroneo qur possa affectar
n reputação o boa fama, é facult.ado o direito de fazer publiCai' no mesmo ,jornal, na mesma pagina, de modo perfoiiallH'nfP. irt:rivcl, uma resposta rectificaf.iva, cabendo ao juiz
competenlc julgar da proccdencia desta resposta e ordenar.::, ·
s1m inscr•çiío gratuif.a por meio de notificaciío.
~ 1. • Esl.c direito niío inhibirá o offcnclido ·a promover a
p1miei1o .do.~ rc~ponsaveis' prla calnmnia on pela in,inria.
§ 2•. O pedido para obter a publicã.cão da resposta deve
ser apresentado ao juiz dentro de 15 dias si o interessado residir no mesmo Jogar ou cidade onde·tiver sido editado o jornal ·e de 30 dias se residir na mesma cidade, e de 9(} dias si
estiver em paiz estrangeiro, pre.screvendo nesses prazos inde- ·
pendente de qualquer acção· penal ·ou civil que o escripto
puder motivar~.

N. 4
O paragrapho uni co do art. 11, .· substitua..se pelo seguinte:
(Pnragrapho unico. Nos Estados ficará a cargo do Re~
gistro de Hypothecas,.

N. 5.
Accrescente-se onde convier:
Nas mesmas prescripcões do ai'l. 3' do seu pa(Art.
rngrapho incorrer.ão aquelles que, por meio de publicacões imprelftl~. C'amo i'cllhetos, revistas, üvr·os ou ~vulJI~, de Q'l.lal., .
,... ,
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quer formato e dimensões, transgredirem o disposiLivo do artigo 2° desta lo i~.
Sala das sessões, 21 de ag·osto de :1922, - Eusebio de Andl'ade.

.

O Sr· Presiden~e -· Coa~inúa a
o \Sr. Vespucio do Abreu.

discus~iio.

.

'l'em a palavra

.

'

Presidente, deoc,iava tomar
na discussão do projecto n. 38, deste anuo. Mas, attendondo ao adcantado da hom c ú fad1ga do Senado, limito-me,
por ora, a mandar ú .mesa as emendas que formulei ao mesmo
projecto, reservando-me para, oppo1·tunamente, na hora do
expediente, fazer a defesa das mesmas e a critica ao projecto.
·
Veem ú. mesa, são lidas, ápoiadas e postas . em discussão
com o projecto as seguintes
O Sr. Vespucio de Abreu -

pa!'~o

81'.

.EMENDAS

·Subs~ituLivo

ao projeeto n. 35, de Hl22, do Senado:
· ·O Congresso Nacional decreta:
RESPONSABILIDADES E PEN.AS

Art. i. • Constituem abuso da liberdade de maniiestacã:J
do pensamento ·pela imprensa os crimes previstos nos artigos 126, 316, 317 e 3HI do. Codigo Penal e nos arts. 1•, 2• e
3• do decreto n. IJ.2u9, de 17 de janeiro de 1921.
'
§ .:I." Esses crimes serão pum dos, ein cada publícaçãó:
no caso do art. 3:!6, com a muha de tres a doze contos de
ré is; .nos casos do paragraphd pr·imeiro . do mesmo ar Ligo e
do art. 3:19, paragrapho primeiro, com a multa de dous a dez
contos de réis; no caso do paragrapho segulldo, com a multa
de um a oito contos· de ré is; no caso do art. :126 do Codigo
e dos arts. 1•, 2" e 3" do decreto n. 4. 269, de 17 de janeiro
de :1921, com a multà de cinco a vinte contos de réis.
§ 2.• l!:ssas penas serão graduadas pelo jLIIgador, tendo em
vista a gravidade da· of'fensa, as condições de fortuna do réo,
e, .em geral, o criterio dos. arls. 62, 65 e 66 do Oodigo Penal.
§ 3." Não terão cabimento nesses crimes as dil·;mentes
e oxcusativa~ dos arts. 27 e 32 do Codigo Penal.
·
§ 4." O periodico ou jornal responsavel será ainda obrigado a publicar, gratuitamente, a sentença que o tiver condemnado durante tres dias seguidos, na mesma secção e. com
os mesmo~ caracteres da publicação of'ensiva, immediatamcnte após ter t.ransilado em ju !gado aquella sentença, sob
pena de ser na execução elevado de cincoenta por cento o valor da condemnnção e de não poder ser publicado d jornal
recusante emguanto não reproduzir a Teferida sentença.
Art. ·z.• l<'ica sujeita ás penas e ao processo da presente
lei a publicação na imprensa de articulados, cotas ou allegaçõos constantes de autos forenses, contendo injnria ou oalumnia ainda qt1o· não tenham sido mandados riscar.
Art. 3." Todo o artigo de doutl'inn, critica polcmica ou
.
informnr,ãn. pnblicailo em qnalquor orgão de imprensa, será
da responsabilidade d'o s~ a'l)Wf'.

A~N.\ES DO SENADO . ·•

§ 1." Sem prcjuizo ela rcsponsabilldade do autor do art.igo, nos crimes de que trata esta lei, são solidariamente responsavcis os editores, quer seja original a pu!J.Iicação, quer
se,ia .transcripcão, podendo a acção penal ser intentada contra
um, alrgmns ou todos os responsavefs, a arbitrio do offendido.
§ 2. • Os artigos de doutrina, crit.ica, · polomica ou informação que sahirem publicados nos incditoriaes de qualquer
jornal ou periodico, deverão conter a assignatura de seus
autores. sendo que a assignatura dos artigos que contiverem
accusar,ões ou injurias, embo;ra vagas e sem declinar nomes,
será reconhec.ida por um tabellião do Jogar cm que. fôr editado o Jornal ou pcriodico. O reconhecimento da firma ser,á .
publicado após a assignatm·a.
·
§ 3.• Consideram-se conjuntamente editores o redactor
principal e o proprict.ario.
_
· § 4. • Quando o orgão da imprensa fôr proprictadade do
quaJ,qucr, associação ou do sociedade anonyrna, estas serão
repi·csentndas parn os cffl~it.os dP.sla lei \)Clo soeio ge:rentc, ou
solidariamente: pelos mmnbros da directoria.
§ 5;• Cada nrgão da ·imprensa, jornal dia1•in ou pm•io~
dic.o é obrigado a mencionar em sua 11rim~.ira riagina os nomes dos rnspecf.ivo~ cdil.nr~s. que deverão achar-se no gos·o do
seus direitos _civis o 'ter residencia na ~éde da publical,)ão, bem
como a indirar a sédc dt\ administ.raç.ão e do cstabclecimcnlo
grapbico, sob pena de apprehensüo immn'diata dos exemplares
pelas autot•idades poli~iaes.
· ·
§ 6,• A infr.accão da disposição do § 2" deste artigo, scrC1
. punida com a multa de :1 :000$000.
.
. Art. 4." Sem ·prejuízo da acção penaL de que trata esta
lei, bem como da solidariedade estahcler.ida no arligo anterior. subsiste para o offendido-accüo civil de pcsquiza da verdadeira autoria da publicação offensiva, quando o respectivo
autor. tiver usado de assignatura 'falsa,
. apocrypha. ou de em-

pres t m1o.

·

.

Art·. 5." Os ,editores de um jornal ·ou de· qualquer publicação peri0clica, são obrigad,>s a inserir, dentro de· tres
dias r,onlados da notificação por carta do escrivão. a resposta
do toda a pc~~ôa, natural ou juridir.a, que fôr designada no
mesmo jornal ou periodico.
.·
.
§ i." o direito de resposta p.ôé:Jo ser exercido poJa propria pessôa dr.signada. por seu representante Jogai ou por seus
herdeiros, c c:ucm o exercer ser:l o unico.;juiz da fórma, do
conteúdo c da utilidade rta resposta.
: ,·. ·
§ 2.' A inserção da re~posta será gratuit.a e integraL c
será f~:itu no mesmo Jogar e r,om os mesmos caracteres da pu'blicacão que a tivr.r provocado, não podr.ndo exceder ao dobro
da extensão desta. Si excedeJ', a parte excedente scrlÍ! paga
pelos preços ordinarios. ·
·
§ 3.' O in~ercão só poderá ser recusada:
al quando niío tlver re·lação alguma com. os factos referidos na a!ludirJa publicação;
.·
b) quando contiver e:-;pres~ões offensivus á honra d:l
pessôa a qur.m fi dirigida; ·
· ·
· c) quando envolver a pe!'sonaliclnde de terceiros ,uc mrJd~
a dar a estes ignal direito de resposta.
·.
.
.
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§ 4.".. A' notificacão a qüe ~e refet·e tJsle urtígu titJt•á
t•equerida ao juiz que fôr competente para processar llS cr.imes rll'feridos no art. ·i." O interessado juntará a sua resposta
ao requerimento, que deixará de· ser aLt.endido ~i u juiz vcrificar que a resposta incide em qualquer do~ dispositivos
do § .. A decisão deverá ser proferida dentro do prazo de
24 horas, e della não haverá recurso.
§ 5.• Os editores do jornal ou da puiblíoacãu periodicl<.
Lerão o dix•éito de haver do autor do escripto que pl'ovocar. ;t
resposta, todas às despesas com a publicacão desta.
·
§ 6." 'A infracção deste artigo será punida com u multa
de 1 :000$ e com a do dobro na reinoidencia.
§ .7.0 O e..'l:ercicio do direitu de resposta uão iullibirá u
ofí'endido ou o seu representant.o de promover a puniQão dos
J•esponsavcis pelas injurias ou calumnias de que fõr victima.
· Art. 6.• As muLtas pertencerão, corno indemnização. ar.
offcndido si este fõr particular, ou á União, Estado ou muniojpio, si fôr funcoionario em razão do oi'ficio, ou corporação
que exerça autoridade publica, modificada :tssim a norma
adoptada pelo art. :!.547, a· seu pangrapho unjco do Codig·o
. Civ.iL.
!laragrapho unico. A importancia das multas arrecadadas pela União, pelos Estados, ou municípios, ooristituirá um
fundo destinado t1 protecção da infancia desamparada. conforme a regulamentação que para isso i'ur decrrJtaúa pel11 Poder Executivo.
Art. 7." PeLa' impoi·tancia da condemna~üu rcsponderão os
bens do condemnado. · . bem como ci~ do jornai e estabelecimento graphico, quando aquella recahir sobre ·torlos ou alguns dos seus editores, socios solídar.ios ou metnhros da di.
rectoria. .
Paragrapho unico. · A importancia da condemllUI}ÜO gozará de privilegio especial soore os ditos .bens .mesmo no caso
de fallencia, derogado assim o art. 2t n . .í. da "lei )J. 2.021,
de 17 de dezembro de 1908 .
.ArL 8.• 03 periodicos c lypo:;raphias qLw t'n;.:ar·cm a
importancia da condemnacão terão dil'eito regt·es~ivn pam !'Ohavei-a de quem .tiver assumido a !•esponsabilidutl,, tia publicaoüo; applicando-se, nos demais caso~ de ~tllicluriclladc, o
principio do art. 913, do Codigo Civil.
DA MAormOUI,A
'

.

..Art. 9." A matricula das offlcina" illliJl'e:;~n,·us e· dos
jomaes ou periodicos, a que se rel"m·c o at·t.. 38:.1. do Co!Iigo
Penal, é obrigatoria e será feita no oart.ot•io do l" Officio do
Registro de 'ritulos e Documentos do Districto F'ederal, do
Territorio do Acre e dos l!1stados; e. em sua falta, no Registro Geral Hypothecario, em livro especial, aborto, numerado
e rubricado pela autoridade ,judiciaria a .que estiver subordinado o serventuario .
§ L • A matricula conterrl .as decil arações seguintes: l',
t1atureza o nome da publicaçiio; 2•. súdo da ol'ficina ou machina impressora; 3", nomes de todos os editores, nos termo!\
do art. s•, § ·s·. As alterações supervenientes serão averba-

das inliDediatarnente.
f::. -
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A falia do maL!'icula ou 'cta~~ declarações exigida.E
bem .como as falsas declarações, acarretarão c:
multa de cinco. contos de róis, applicavet pela autoridade ju"
diciaria mediante o processo estahe1eoido nesta lei e promo~
vido por qualquer interessado ou pelo JVlinisterio Puulico. ·
§ 3. • A re.~pectiv.a.- senten{la dotell'minwrú. o prazp ,a.::
cinco dias para a matricula ou rectificação das declarações.
§ 4. • De cajla veY. que não for devidamente cumpriu a
essa detormin~ção será imposta em dobro nova pena poouniarla.,
§ .2."

uest~ at·Li~;o,

. DA ACÇÃO E PRBS!JRIPÇÃO

Art. 10. Cabe acçlio penal mediante. queixa do o!Iollt.lldo,
ou de quem tenha qualid,ãde legal -para o répresental', quantlo
a offensa impressa for contra pàrticulares. .
Art. U. Cabe acção penal por denuncia do Mlllisiorw
' Publico, mediante represe21tação do offendido, 9UaJ;Ido a _orponsa for contra corporaçao que exerça a autoridade pu!Jlwa,
ou contra qualquer agente· ou dDpositari& desta, cm razão da~
suas :tuncções .
'
. .
Paragrapho unico. Si o· promotot• publico retardar· a -de-·
nuncia por mais de de~ dias após a representação do offen-·
· dido, ou se recusar a denuncia, incorrerarâ na multa· de qu:-·
nhantos mil réis, · imposta- pelo chefe .do Ministerío Public::;
<l desoontada na folha dos seus vencimentos, .além da respon~
sabilidade criminal; podendo o offendido reclamar do ehef.;,
do Ministerio ·Publico a dcsignacão de outro promotor pat·..
promover o processo; mantidos os princípios dos. arts. 407 o
408 do Oodigo Penal.
. . ..
.Art. 12. Prescrevel'á a acção publica. ou privada om .
dois annos e a eondemnação em quatro annos.
.
Paraçapho· unico. .A. demora dos autos cm poder do::;
juize~~ ou do ,Ministerio ·Publico, além dos prazos legaes, e o
excesso destes causado pelo réo, será descontada dos prazos
da presaripoão.
·
. DO PROOBSIO

Art. 13 •. No Districto Federal e no 'l\erritorio do A~z·a
observar-se-ha, nos crimes de que trata. esta lei, o processo
seguinte:
· § 1. • . A queixa será offevecida pelo .offendido, ou pelo ·
,advogado ·regularmente constituído, sem dependencià de alvará.,
·
§ 2. • O ré o, depois de ·qualificado, podará fazer-se reprc~ontar por advogado, munido de proeuração '·bastante, dispensado ontAo o comparecimento p()ssoal.
· ·· . ·
§ 3. • Offereoida queixa ou denuneia, insti.luida obriga,torlamente oom um exemplar do impresso ot:tensivo, e, ra~
cultativamonte, com outros documentos,r o juiz mand-al"cl au~
,tuaF-a e fazer a oit.ação pessoal do réo, ab~angendo todos o::~
termos da acção, senClo por edital, com o prazo de dez diae,
$6 o oUa.ndo nlio :for encontrado no fOro da acção, para· compavecer â primeira audienoin, na qual scrâ qualificado e ser- .
lbe-ha assignado o prazo improrogavel de quatro dias "para
otlerecer defesa eseripta contendo todas as prejudiciaes .e a
.c:m:eptio veritatis, sob ~ena de rev:elia.,
·
. __ ,

'
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ã 4. • Si o réo nã.:l comparecer á. primeira audienc1a, .o
juiz ·nomear-lhe-ha curador á lide até que co~pareça e seJa
qualificado, bem como so ror menor ou lntercbcto. ·
..
. .. § 5 ..• Findo o prazo para a defesa e ofterecida esta, QU
·nü.Q, na audiencta immediata bcr!io inquirida& as Lestemuuh~~
que o autot· e o réo facultativamente apresentarem, e CUJ&
numero nilo excederá ae quatro para. cada parte, resideuto~
no districto da culpa, independontemente de citação, salvtJ
quando esta for requet·ida pela parLe que· as tiver indicado,
som prejuízo ,do, prazo do paragt•apllo seguinte. ·
§ 6. o O~ de,Poimento~ :wrão reduziaoa a cscripto, lJt'oscguinuo e!les,. se ncces~ario, üo~ dias immediatos; até o maximo .improt·ogavel de oito dias. .
§ 7. o 'l'erminadas as inquirições, tel'iio o autat· e o rév
o prazo .de tres dias; cada um, para examinar os autos cw
cartorio c offereoor razões finaes, querendo com ou sem du.cunumtos; lendo o autor mais vinte e quàtro horas, impi·o,·uc;avcts, para dt~;er soDJ·c os rlouum()utos que o réo ttvet
juntado ás suaô razões, não .podendo entio o àutor .oxhibit•
üocumentos.
·
·
·
·
§ 8." Findos os. prazas do 'paragraplio ·anterior, que liãO ·
dependerão. de assi·gnação ·e lanoamento em audiencia, setão
oB autos .lmmediatainente .conclusos ao juiz para proferir ·a
sentença, dentro de dez dias.
· ·
·
§ 9,• st veri:!'icar a juiz, antes de proferir a sua seritunca, ou a pa!·Lc. demonstrar prctericiio. de fot•malidadcs essonciaes .no. processo,-o julgamento ·será oonvertido em. diligeJlcia para serem sanadas as nullidades no prazo maxi:nio de .dez
dias.
·
··
··
§ 10. l?a. sentença caberá appellaçlio, com eUeilo suspens1vo, · interposta no prazo de tres dias, contados da inlimacão ás partes,' ou seu-s aj:lvogados,: ou curadores; ou. nli.o
· sendo estes encontrados, ·no pregão em .aud'ienéia.
.
§ . H. O~ autos, depois de !lrra~oada a .appella~íiÓ crn
cartor10, no p1·azo de quatro d1as Improrogave1s, para cada
.parte, serão prepaL·ados . e remettldos á instaooia superior, ·
dentro de tres dias; sob pena de desel'çlio no caso de fallu. ~e
preparo. pelo· intere~tsado, e .de l'esponsabilidade. do eserivio,
quando preparados em . tempo.
·
.
..
·
§ :12. Na. superior instancia a appellação !ieverá ser preparada em dez dias, sob pena de deserção, e ficará em mesa
por espaço de uma sessão.. Na immediata, será sorteado o
relator e. na seguinte sessão será. julgatla a appellação, ouvido veri>almente o PI·ocu1-adar. Geral. O accor!iuo será publicado ató a segunda sessíio, apóls a do julg'amento e assim.
tJ·ansitará em julgado.
.
.A1·t. U·. A irnportauoía da condemnação definitiva, iu*
clusive as custas, será exequível no juizo cível competente,
· mediante uma certidão da· sentenc.a ou accordão e da conta
das custas, com a qual o autor requererá a citaoiio do exc;.
eutado para pagar em vinte o quatro. horas, qu,r·oorreriio em
ca.rtorio, sob pena de ponhoi·a, -segumdo-se o .processo .das
acções cx~ut1Vas.
.· .
Parugrapho unico. A' penhora poderá o oxoctitado ·opp()r
sóomeute os embargos: a) do pagamento; b) de ·perdilo . do
offendido, si fOr um po.rticular, ambos com ·provas literae!
jn, continenti, e . c) de prescripçiio.
··

-:-·,
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Ar L. 1\i.
. trioulados, · a
pessoas.
A,rl.. Hi.
grapho :.l" do

Fiea. dispensada, em l'elação aos impres:;o;; maprova da sua distribuição ·por mais de. quinze

Quut.inuam em v igoJ' os dispositivos do paraart. 22, do paragrapho :2• do ar i.. ~3, L;d dos
art~. 32·1 ai"~ 325 e os dc·mais dispositivos· do Codigto Prmal,
que não l'm'(!lll contrarias á presente JeL ·
Ar L. l7. · Iluvngam~se as disposicões · em c.ontrario.
Sala das sessões, 21 de agosto de '1922.-Adolplto GOI'tbJ.

.I
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EMENDAS

N. 1

Os arls. 1' e 2• elo projecto ficam subsUtuidos pelos su- ·
guiutes:
,
Art. 1•. 1\'o~·crillltlS de whuso de cmnrn,unicii!CÍÍo do i)im-.
samento pela imprensa (§ 11·2, ar L. 72 da Const.) são solidariamente responsavois o autor do escripto o o editor·.
· § 11•. Considera-se editor o proprietarioa dei jornal ou o
dono da typograpllia ou oí'ficina graphíca oud efõr impresso.
Si o ,jornal não tiver ot'ficina propria, cousirleC'a-se editor o
dono daquella onde tiver sido. impresso.
§ 2'. Quando a o1'ficina graphica 1'ilr propt·ieàade de qualquer empreza, companhia ou sociedade anonyma de qualquer
outra especie, considera-se editor, para o effeito desta lei, o
respectivo :Soei o g:erente.
·
.
·
Art. 2•. ~rodo escripto, desde que se rei'íra li ,pessoa certa
ou encerre accusaQões, offensas ou injurias, embora vas·as e
.sem declinar nomes, para ser publicado em qualquer· orgão ..
de imprensa, set1:í. assignado pelo seu autor (§ 12, art. 72) . ·
~ fo. Si Q arLigo·mr publlcado na secção nclitorial sem assignatura, sc11:i: por ollfJ t·esponsavel o editOl' do .iornal ou o
. dono da typo~:rmphia ou o1Ticina,graphica onde :fôr iznpres~>o.
(art. 1", § I•) salvo o caso de oxhibir, •na primeira audien..:'
cia para que ror citado; o original do. artigo, auLlion~icamente
assi!;nado pelo verdadeiro autor e est.c seJa recluctor eí'l'ectivo
do mesmo .iomal, capaz de responsabilidade. o oste;ja ao alcance das Mssas leis e sendo estrangeiro, qtw resida no paiz.
§ 2". Si a publicação tiver de ser feita .na secciío· ineditorial deverá :1 l'irma de seu autor ser reéonhecida p.or tabellião 'do !Ol;'<ll, onde ror editado. o .iornal,. em prese111;.a
deudas testemunhas idoneas, conhecidas elo. niosmo tnllellião
dimiciliadas tamlbom no mesmo Jogar,. dev:elldo este reconhecimento ser pu1Jiicado com o arf,ifl'O após ··a,ass'ignatum doa seu
autor..
:'
·
§ ::!". •rodo m·g·ão de imprelisa l'ica obi'igado a· declaraJ· na .
do cluas testemunhas idonoas, eonhecidas do mesmo tabelliãô c
a officina typog1·aphica onde é impt·esso, oom· indicação da rua
onde está estabelecida. .
.
Al'L. 3". No cuso do i.ni't·ur;oiio do disposto 110 ~ 1' do artigo 1•. o aút,or será punido com as. penas dos ·arl.s. sw; 3•l!J,
§§ i" e 2", e 820, §§ ".Lo e 2' dó Codigo Penal, c o .ecliLm· eom a
multa de tiOO$ a i O:000$, u uJ•bitrio elo .i ui:~., soguuclo 11 g·ravict'ade do dclicLo c a si~uaçüo pecuniaria do dolinquento e da
empJ•eza ou companh iu ele que l'OI' soei o gerente, J•esp.ondendo

e
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os bens e rlircitos do rlono da l,ypogi·aphia. ou ela ernprcza. on
sneicdade anonyma. a qun olla port.enccr. pelo respectivo pa;.;:unento, gosrtndo a imporf.ancia desta multa privilegio esJWCJilt.l sobro bem jlonhomdos on sobre todo o act.ivo.
§ 1". No caso do irnJ'mceão do arL 2o e seus paragraphos,
sol'J're1~á o editor, por· sua negligencia, a multa do 11:000$ a
IO:000$ a arhitü·o · do .iniz, segundo a situação peeuaníaria
dos te e da emprer.a on soeiedade de qnr, ror soei o gerente.

N. 2
.:;nppJ•ima-se o art; 3" do projécto.
N. 3

O art. 4" elo projecto se.ia substituído pelo següinte: ·
Art.. 4•. A toda pessoa physica on moral qu·c J'or attingida

em publicacões de qualquer .iornal por offensas directas ou
referoncia de facto inverídico· ou errQMO que po~sa. a.ffecta.r
a reputação o boa fama, r! facultado o direit.o de far.,er publicar no mesmo .iot·nal, ·na mesma pagina, ele modo perfeitamente Jogivr,J, nma: J•esposta rectifica~iva, cabendo ao ·.iuiz '
competente julgar da proeedencia llesta resposta e ordenar a
sua inscroão g-r·ah.1it.a pol' meio rle notificação.
·
§ · J• Este direito não.inhibirá o offendido de promover
a pnnic.iio elos respon;;aveis pela calumnia. ou pela injuria.
.
§ 2•. O pedido para oht.er a pnhlicacão 'da resposta deve
ser apre~entado ao juiz dentro de 15 dias, si o interessado residir ,no mesmo Jogar on· cidade onde tiver sido editado o ,jornal, dentro de 30 dias si não residir na mesma cidade. e de 90
dias. si estiver em paiz estrangeiro, preserevendo nesses prazos

. inclopon:rlontemf}nto. de. qualquer
escripto pnder motivar. ,

ll1>

arl(ji'ío r~nal 011

civil que o

N. 4.
O paragrapho unico do art. H ;;ubstit.ua-se pelo seguinte:
:Paragrapho tmico. Nos Estados .ficnr\'1 n. eargo do Registt·o

Hypnf.hAon~.

'.,

1N. 5
· Accl'eRcente-se ondr, conYier:
· Art.. !Nas .mesmas pre.~crip()Õr>;; do art. 3° do seu para-·
grapho incorrerão nquellcs que por meio de publicações imJ)l'ilssns, como :rolhot.os, revistas, livraR ou avulsos de qualquer
· rormnt.o r dimensões, t.ransgredir·em o dispositâvo do art. 2"
dest.n lei.
'
·
Sala das .~essões, .21 de agosto de 1'9:22. - Eusl'bio de An~~~.

.

§ 2" do m·l. 1". Redi.ia-Re assim: As tra.nscripções em
snc~ão inedil.ol'iul tr.<rão. a!1ím da responsabilidwd& do autor, a

respoMaldlidnrlB solirlnrin dn propriet,ariD e do redactor principal.
·
AJ•f,. :J. • Snpprimn-se.
:\!'I$. ·I :1 e 1·L Supprimum-so. ·
::-1. V do art.. ·I;;. Em vez de ~qual!'enl.a e oito hor&S:t• diQ"a-se: «cinco diasl>.

,',•

'.·
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NI .

vnr do mesmo ar·tigo.

Em vez de «cinco dias) diga"
. . ··'
Onde convenha: Em oaso de condemnação por delicto de
imprensa, os proprietm.•ios serão obrigados a publicar gratuilu.mente, no mesmo Jogar onde tenha sabido a offensa e den. tro• do ·prazo de t.res dias nos ,iornaes díarios. a sentença. passada. em ·julgado, sob pena de cincoenta mil réis a cem mll
r•éis do muna, por di~ de demora, sem pre,iUizo das demais
Olll qllO l.cnham incorridO .. Quando a· condemnação attingir
orgão da imprensa pnriodica, .essa publi•C·D(.lão será fei·ta no
pJ•imeiro nn segundo numero que appareça após a sentença.
-ünrln convenha: Será dada sem demora cert.ldllo reque.:
r·ida :ís reparUções putlicas iJOio querelado: J?O.ra .fundamentar a accu.saçao pela qual seJa chamado a JUlZO, ou pelo of. fendido, para provar a falsidade dessa mesma a:ccusação, salvo
caso, Justificado. no despacho de recusa, .de· tal cert!dllo ncarr•cf.aJ' damil o no mteresse publfco.
·
Sala das sessõa~. · de agosto de 1922. - .Tobias MonM:wi~di•.

'· . : I ;c' !.1»;Jll'
,,,,zJ,.,.

~~·rn
t .....

EMENDA: ·AO PROJECTO DO SENADO N.

Accreooente-se, onde convier:
' por bras!A impren.sa só poderá ser mantida e explorada
. loiro nato on naturalizado (depois de quatro annos de naturalilmçíio)., ou por sooiedado brasileira, exceptuando a. imprensa que sn occupar exclusivamente dé assumptos litterar•ios, scient.ificos, artísticos,. industr.iaes ou oDmmerclaes, que
poderá ser mantida e a~plorada esunlmente por naoiooaes e
estrangeiros.
·
·.
·
· ·
· Sala das sessões, 2l de agosto de i922. - Justo Clter~
. 'fllll!li.

Justi(lcaçllo
E' a doutrina dn Constituição Federal, con!orm~ o eom·
ment.nrio de João Barbalho.
.
. ,
.
EMENDAS AO PROJECTO .N.
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N. t
Supprl:mnm-se os §§ t•

e 2" do n~~·
N•. !

Stlf!PrimahH!e os arts ..

a•

e 4•.

..

1" •

~··~
•••

'

N. 8
,:;npprimnm-se no .art:. 5· ns palavras «ou' de infri!Alr;ito. ~o
nrt,.. o~•, mesmo qt~nndo lsenLn u publicaçiio de responsnblllqacle penal: ·
·

8188Ã0

E)(

2i DE AaoeTO·DE !922

N.
, . Supprimam-se os arts.
15 e f6.
·

a•,

~

7•, 8o, 9•,

fO;

Sala das sessões, 21 do agosto de i922. A.b1•eu.
.

U, f2, fS, U,

Vespucio d4

O Sr· Presidente - Em virtude das emen;;lns apresentadas
fica suspensa a discussão, afim de ser ouvida a Commisslto de
.Tnsliça e Legislação.
Nacln mais havendo a tmtar, vou levantar a sesi!Í
\
Jjc~igno para ordem do dia -da seguinte:
I" discussão do pro,iecf.o do Senado n. 37, de 1922, regu.
!ando os auxilias . concedidos pelo Ministerio ela Agricultura, .
por · disposições orçamentarias, e dando outras providencias .
·(r.orn. parece?' favnmvel da Commis.~ão de Constituirão, n. 158.
r!c 1.922);
·
·
1" discussão rlo projecto do Senado n .. 38, de 1922, auto. ?.ando o Governo a abrir, pelo Ministerio da Viação, um credít.o do 120 :0110$ para, com o au:d_Iio de 80:000$, pre~t:ldo pelo
Gov~rno do Matto Grosso, ser construída uma linha ·t~legra
phlcn da est.ação de S. Lourenço, naquelle Estado, ú villa' de
SanLa.Rita do Art~gouaya. no limite com o de Goyaz (com parece?· (avora11el da Çom.missão de Constitu.içifo, n. 159, de 19S2)'; .
2" discusgão da proposição da Camara dos Deputados
n .. 25ü, <le 192·1, qn~ abre, pelo Ministerio da Fazrnda, .o credito e.•pecial de 7:529$891., para pagamento de vencimentos
n que tem direito José CaitetP. da Silva, mestre de lnnoha, da
Alfandega do Amazonas '(com pm·ecer favormJel da Com.mliRslio da Finanças, n. U4, de 1.922);
~~~ discussão do pro,iooto do Senado, n .. ,36. de i922, que·
abre, pelo Minist.erio da Guerra, um credito de :1 :500$, para
r,ngnmento. ao auxiliar do Departamento da 2" Linoha, capitão
.José Joaquim Franoo rle Sá (da Cammis.~õ,o de Finança.~, pa~
rMer n. lOfl, de 1922);
3' · discussiío ·da proposição da Camara dos Derutados
n. 236, de 1921. que abre, pelo llfinisterio da .Fazenda, o ore- ·
dito de 2:089$127. para. pagamento a Eduardo A~Wello Pessoa:
de Aguiar, cm virt.udr. .de sr.ntença judiciaria (rnm parecer.
· {mJm•m;el da Com.m:issão de Finanças, n. 52, de 1922);
2• discussão da proposiç_!'io dn Cnmnra dos Deputados
n. 46,' de 1922. quo abre, poJo Ministorio ela Faxenila, o ore.rlito do 39 :754$770. para pagamento rlo que é deV'ido a Fran,.
r.i~<:o .Tnronymn do ·\lbuquorqile Mnrnnhüo. em virtude de senl.onça jurlir.inrin (com. parecer favoravel da Comini!'sáo de Finanças n:. l!i2, de 1.922) :
· Discussão nnir.n do ?ii;I•J do Prefeito do Districto Fedet•nl, n. 09,
dr 1!l!) I, :í rr~olnçfío do C:onselho Municipal çue equipam. os
vr,nr•imont.nR rlos A'u·ardnR floreRf.nes nos elo A'llarr!ns municipnes
! r.om. pm•r,•r.or nm7(?'a?'ÜJ da Comm.i.~,~fin r/c Oonstitu.iqão, n, !í7,
tlt ·1.'122) :
1
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IJG-l
:Ju discn,,,,iío, r.! a . iH'nposi.çfio ela Camara elos Deputados
n. l:l, ele J!l~:?, que aui.OI'iza o Governo a ceder, mr.diante.arr.:ndanll!l1 to, :í A~sol!iú\•ão Ccnll.'a! Brasileira de Cirurgtões
Dcul.istns, ll.Jll lote ri c 1m·rr•no na explanada clQ Senado, par_a
ncllc ~PI' •!clifienda n sücl,! da Assistencia Dentaria Infantil

(com ··tún·en"l' f'ai•01•aJ.'r·l da r:nmrnissrio tk .lí'-ínanças. n. 146, rle

-(!122) '

(
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rm~RJOENC!A oo Rn. nuRNo oi PATVA. J'>I\ESIDEN'rl1
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-

A's :I 3 o '11,2 horas ahJ·c-.sl) n ~e;:~ão, a que concorrem os
Srs. f:fm·mrnrgi!dn rJr Morne;;, 1\fenrlonGa .Martins, Alexandrino
c!1! Alrncnt· . .Tn~~~ Enzchin. Antonino Fl'circ, .T1•ão Thomé. Benjnmin Bnrru.on, .Frnncj;:no Si!, E!oy de· Sot17.:l., .Toão Lyrn, TO~.
bins ~fonlt•iJ•n, .\1donio Mn.o:;;a, Yen:uwio Nr.h·n, Manocl Borba,
Euzcbio 1.1:! Andmdt~; B<)r·nardino Monteiro, ,Teronymo. Mont.~ii•o, 1\fnvcilin dr .Lncer·fla, ::::ampnio Corr·êa. ú•incu Machado,
c~clnlpho Gor·dn, ,\ lJ'Pedo :1~11 is. Lu iz Aclolplw ..Tos!'• Murti!'ho,
Oleg::n·in Pinl.n. CtHios Cnvalcnnl.i. Gcnnroso ~lnrquo.q. Felrppe
Srlnnirlt e V1·~·1·,ueio Jo A,lmm (29)
·
, De.ixam dr ec.mp:J!·CI~IYI' r.om cau~n .iLls!.i.l'icada o;; Srs. A.
<\zercdn, Cunna Pedrosa, .'\bdias Neves, Silverio Nery, Lopes
Gonçnlvcs: T.anm Sodré ..Tnsto Chermont. Indio do Brasil; Goàofr~lln Vianna, Có~la Rorh·igues, Fi!lix Pari1<'CO, Carneiro da
· Cunha, .Ro.«a ~~ Silvn, Aran.io GfJr.~ .. Graeclw Cardoso, Goncalo
f;.ollcmhm·g, Siquril'n rln Mmw?.cs, Antonio Mnniz, Moniz Sodré,
I:ns Barbosa. 'Nilo Pe~anhn, ·'Mod()slo Leal. Miguel de Carvalllo. Pn11!0 dr. Fr·oJrtill,' Raul Soar·r.~ •. Bernardo Monteiro, Francieco Sallrs, Alnu·o de Carvalho. Ramo~ Caiado, Lauro M1iller.
Vid:<~l Ramos, 8oarc.s dos Snnw~ c ar· lo~ BarlJ•'Sa (33). ·
· E' lida, po.;;ta em di.;;cns,:;iío. n Rrm <lnhnf.r, rupprovadn a
nela rln seRs:io :mt.erior.
.
· - ,

O Sr. 3" Secretario (scnlirulo
gninlr•

rlf', .f•)

rM conta do

se-

EXPEDffiNT.E
\

Officio do Sr. Dr. Carvalho Mourl\o, presidente da comdo Cong'J'e~s!J .Tnrirlico, convidando Q SeI'OJWrsrnl,11' nos r·rnbn'!ws ·do r·eferid'o
cnng-r~Jsso. --- Tnl~nirndo.
O Sr. José Eusebio (SU1lPlcntc. srrvi'(l(/li de 2'·Sem•r!ta1•iol
clr.r,lnra q11r n~o hn parecere;:.
·
mi~sfto or~aniBndorn
nodo pm·a fa:w1·-~e

O ir. Tobias Monteiro - Sr President,c, n procedenoia
cconcedida a dous nobres membros ria Commissiío de .Tusl.ioa c.
Tr~islnc~n nn :111nly·se do proJrc:.) de lei clr imprensn eu hora

'.
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:fdeantada da terminacão do debate de hontem ·não me permiWram fazer algumas obscrva\;Üf•s qw~ cu pretendia cxpendcr para ,iusl.ificar as· emendas por mim hontem mesmo
ll>PI'Csentadas, como já t.inha proposto ·outra na segunda dísrmssão ·inicial.
Vi da ·leitura perfunctoria do substitutivo, do qual é
autQ'I· o nobre Relator dess·a Commissão, ter-me S. Ex. dado a
honra de acceitar a minha emenda da segunda discussio, nlio
s6 .definindo a entidade editor, como modificando o concelito
do anonymat.o expresso no projecto primitivo.
.
. Realmente, o anonymato na soccão editorial rlos .io!'llaes
é uma tradição da imprensa brasileira e um modelo da imprensa universal; de modo nenhum p6de constitu'ir infracoAo
ela ilisposicão constitucional a seu respei•to.
·
..
. . Ha nn<mymnto e ha anonymato. ·
'1
A ConsH!.uiutfi s6 se podia inspirar no nnonymato. do «a
',pedido». fórmn de publicidade qur.' ~ó existo na imprensa do
: Brll!sil; Qnnnrlo ·entre ·nós se faJ.lavu em publicações a·nony. i mas, c1·a sabido .rnw toda g-ent.r se l'offwia :ís pnblicaçt'íes ilns
: ~ccr.•õr;.: li\Tr~. r!a.:; ·sr.cções incdi!;oJ•incs, rlns seceõrs rlos «n pr' didos», () nnon~·mafo rrlif.nrial· li·nha sirlo nccr.it.o; eslava con. ~al:,'1'ndo. E' nmn fórma de publicidade em que ha responsavcis cnn llr.cirlos, cn.ia'in~~iraoão o· direcção g-uiam os jornaes.
·Portanto. Ps~·n. rr.sponsalJIIIHladc realmente a que se de: ve buscar ·ror iuteres·sar profunda. e essencialmente a quem
tenha sido attlin[rido pelo excesso de liberdade ali usado .
.' Pouco importa. ser o cscripto da autoria de qualquer auxiliar
· da rcdaoão, porqur elle recr.bc a inspkaoão - digamos
mesmo as ordens - daquelles ·Cfllll dirigem e teem a responsnhil idailc rffcct,iva da materia,
•
.
.:\Ião é. nem nuncà .foi assim, pnr.ém. a rPsponsnhilirlndo rlos
"a ·pedidos". Ahi o rlirect.nr rln jornal "l~.o participa do pensa., monto. ile qnem ·escreve; é mero. agente, ou, melhor, mero
~umplicf1 do autor do artigo, Si este envolve responsabilidade
criminal contra l.erceiro. é tanto mais odiosa essti maneira
rlf' publicidade. quando o editor aufere lucros de tal industria.
~·, poi>", nqflll-ral que a: !ri prnr.urn co'h_i~il· Oi' nxce~so~
rl<>.~sa naturr.za. dando no r.ilttor a pespon~nbtlrdarlr. rffnn!.JVa.
:dn onde decorram dnmnos de .ordem material. capazes de
fazP-r-llHl sentir a gravidade õa sua profissão.
A Cnnstituinte portanto. não poilerin qnercr errar o typo
nnico do Jornal assig--nado. cm •rru~ lodos oíi' art.ig'os, not.ioias c
.até 'informa~õe~ npparecessem firmados, eomo resultava do
texto pt'imítivn iln .pro,iect.n, fPlizmrmtr. mndifirarlo np~~n
parte.
A imprensa franceza, Qtt~ mais-.nsa ~1~ a~t.ig0s a~signa
do~. tem um p,'T'ande campo rlr pnbhcaçltie;. f'iltt.ortn~s sPm n
rc!q)otnsabilidode inclh,idnl!-,1 de d~et.ermlmado rod'<W.f;or, Don~
dos mai.~ importante.~ orgaos da 1n1prcnsa frnnrrza peln sua
eir~um>'JWCC_!10 r· .~eln ~r.u passa~n. o J'em.ps ~ o .Tourn;r11 .d~s ·
Dcliats, eslno r,bf'.lOS deesos nrhg-o~. se!Yl nRRlg>J1Dkn~a JndtvtrluaJ.. A imnrrmsa mg>lrzn. rssa. pódr-sn d1zer qnr t•eallZ!I n t.ypn
rio jornal impessoal. Hnst.n-me oitar r.str.~ ~~us l!lodo.l?s de jornnlismo, colhirlos rm rlouR pmo:~ dr, mvthzaco~s rhffrl'rmto~
· r. rrur. rr.ptr~~nfnm fnlvez n mal·~ nltn e:l."])rr.~~no rln 1''.11!!1!'11
humana.
1
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Parece, !POis. que a. regulamentaolo do ~fJ:i.
pJ•ohibiào pela ConstituiQfio ·nfio será um attentado á Ilbãrdade
ele irnprcns:r desde que a lei por elaborar nesse sentido se limiLe a estabelecer regras de processo, sem. attlngir na li-:
herdade de pensamento,
.
.
A responsabilidade é companheira da . Uberdade. S6
os loucos e oq monnrehns. são ·.irresponsaveis. Ainda a!J.Sim,
os mon:t!'(Jhas teern rninistrot; responsnveis nos sy:stemas oonRI itucionncs, e para os Jot1cos se nomeiam curadores.
A imprensa, sem ·dnvida, não •quererá para si a situ:u.lãll
rle irresponsabilidade, como a não quorert\ nenhum orgão de
tíhcrdndc, em qualquer dns suas rnanifestn~.:ões.
· A· liherdarle ·sem. a responsah!lidnde é inJeentivo a todos
o~ rlesrnn·ndos. n· at.t.entndos do toda a natureza rr liberdade
al·hoin. ·Como insW.uioiio hurnann. · n. imprensa cn.birt\ nntu~l
menta nesses desvios, se tiver, em :troco dos beneficias que,
presta com a divulgação do pensamento, situaollo '·excepeiona!.
rln reS')lonsabilidade.
'
E' verdade que os brasileiros ' teern oonoepiJIIo multo
r.g-oi~t.icn rln l!bordarle. Nós herrlnmns dos nossos antepassa-•
rli.\, o provorhio dn qne «os incommodndos são 'os que se mn-'
. rlnm~. O brnsileirn quer praticar f,odn especie de liberdndo,
St!m cogitar dn liberdade alheia.
'
Como dizia Spencer, cnda individn'o move-se livremente'
tlr.nt.ro de um ~irculo, onde póde fnzrr o qur, qui1.er, mns cu,la
linha é limif.rop.hc com o. circulo onde est.t!. o :visinho. Niesse
ponto de · cont.act.o das duas linhas. deve RC'!har-se o Est.ndo,'
qner ·dizer a ,lust.ioa. JJ'Ilr:l. e>vif.nr que, na pratica da respecf.lva
Jiherdodc, cada individuo nf,tente ~ontra. n liberdade al•hefn. ·
,Port.ant.o; t.odn~ as Jei.s. fcit.ns nes~~ Rentido, nnra prof.egoor a ·.
1

liberdade de um ,contra os exoessos da liberdade tle outrem, · ·

,;;o ,leis dr. ,iusl.icn.
.
·
.
·
A imprensa nlio pódr. es~apnr o nií.o escapa n. essa tenrlPnria htimnnn de l'ltlerer nnrn ~i Ró n lihcrrlnde finm nt.t.on 7
rler !i dos outros. Lembra-me agora. por exemplo, de um ea.c!o'
pnr.t.ioulnr da. imprensa, ·ao qual poderia n.lludir 'Pilra m·ostrar
nsfn f.nndencm dos lndividnos, como das 'lnstituil)tles, :sem
l.rat.n.r-s·e aliás de mater!a 1')ropriamentr. de publicidade. '
. Todos o~ vendedores de :ob,iMtos
via publica pngam
imposto :'i cidade. ·por mc.is '[lebres .que se,iam. Uma vez tenfnu-se errar imposto para. os . venr.lccloreR dr. ,iornae,q, Aqui,; .
rl'el-rei! 'l'odn n imprensa levimf.on-se. porqne não SI\ tie>via
f.nxnr o vendedor de ,i ornai. ó vendedor do' pão d.o espírito. • ,
O'pão de trigo, de que em narte depende a sustentaefio da
vidn animal. é mnlto mais indispensavel.; entretanto, o· ven..:
-rlrdor de pão de· trigo· pagn licenQa para.: negociar nns 'rúas,
enmo pagará o mais humilde vendedor· de ):lr!nquedos. ·
Nint~"nem ··p6de ne!:Ocinr mi -vin P1\1m'cn. ocwpmirlo nona
lo!!'ar, snm pa~Amcnto de licr.nç.n. :Is vezr.~ .pesndn, porque
qnn.lqnr.r ll'll'lbarnco :1 c.ircnlncfin dns r.tíns c'i sempre inr,onvenionf.c ~ !iherdr.do de :t.ransif.o. Pois· J1em, 11 imprensn tem
· nhl:irlo no Rin dr. ·.Janeiro. para n venrla dr seus prodlictos. a
nossc rla vín rmblicn; em determinados togares; essa ,posse
·jft r l.rnn~mit.tida nt.é por ·hernnçn r. venqn, nvnlinrln para ccr1ns illlSO~ em fli)ZCnns do confn.~. Rcfirn-me 'n insf.alln~fio A'l'nf.nif.n dr vendedores de ,iornaes nos can{.os e em outroR eertos.
pontos rio l't.Hts, :;i amn~:~l]lt o Consel'llo Mtlnieipal i quizer pro~
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hibir a occ:uraoão da via publica pelas estantes dos vendedores
de dornaes a imprensa unanime gritará que se está attentandci
conf.ra a sua liberdade.
.
. Faço cslns observações com o cspil'if o de imparcialidade
rlo quem ,i:í foi ,iornnlisf.a r. eom inl11ilo de pedir á imprensa
qnn no momonl.o do dis.r.111.i1·-~c nm p·l'o:iMto rlc lei, R o! la· reJa I ivo, vr.Ja hcm como é preciso não rtnerer para si liberdade
cxens&iva. cm drfrimcnf.o dn líhr.rdadc alheia.
-- En .me i.•onsiclnro de alp;nm modo parente dos Jornalistas.
. Qnanrlo· n scmpm lembrarlo MnRclheiro Ferreira Vianna
foi r.hamnrlo aos conselhos da CorOa como Ministra da Jusl.ie.a. ao dar a Sllll primeira recepoão aos reporti1rs. tratou-os
rlr. «narcntes:r.. Esse fratamenf.o prodtJ?.iu, corilo todos os sims
rlil.os. çlc cspirif.r,, dnranf.e larp;o l.rmpo, commcnf.arios jo~osos
rln imprensa.
·
'
·
F~rrcirn Vianna tinha rlr.ixarlo o jornrtlismo ·havia mnis
rle 'I'Ínlo annM; entretanto, não Sll cBIJ'll!lcin. dos tempos feli_7-os a!li passados. .
··
·
. ·
.
Tssn ationfllcll ·a todos nós. aue üm dia trabalhámos eni
algnm Jornal. Não ~onhe()o familia mais desunida, -ma~s brf..
gada. Raramente os seus membros são sinceramente amii!Os
· llll8 rios outros: mas não sr.i anal a rar.iío só a deixamos r.om
•aurlarle, sinão das· pessoas, pelo .menos dit casa, da !nstltuioão
. .-~ndc passámos ...
O Sn. Er.oY nm SouzA - E' um· pouco a nostalgia · da
finta.
.
·
·
. O Srt. TomA~. MoNTtrno - ... parto ria mocidade c onde
t.ivrmns impressõr.s tão exl.raor.iinarias, t.ão capazes de nffednr fundamente a. alma humana.
· ·
Drsrlr. ns pr.sqnir.as rios repl'lrf.r.rs obsctiros, rme dão toda
nr.f.i:vidnrlr. c todo ardor á dcscoberf.o de uma rioticfa, de um
fnr.to qno possa. ter ATande ·imnortancia. na marcha dos acont.or.imfJnf.o•. até. os granrles artigos. onde o .Jornalist.a acredita
inf.r.rnrefar n sentimento pnblicn. a ·opln!lío de toda !1. coltnr,f.ivirlarlfl e Mpnra com tal · coopernQiio ~ndiv'idnal ~eroer ·
inflnonnia rlocish•n ·nn · marr.hll dos acontecimentos, oomo-. ds
vor.1w acontec:e ;.
·
Tnlver. por issn. f1mdo vivido alguns annos ria ·.imprensa e·
~onhncenrlo ~nfficicnf.em,~nt,e ·os sens bastidores. nem· mA dô6
dos· ,s~ns af.nqnes. nrm nroonro os sAus nlogios. Devo confessal.'l
rmo procedo assim. além de ontrns rn?.l!es. por niio oonheoer
. rlnmn mais Vf'rsnl.il. nom mni!' desniemoriada. Allt\s, tldve;o;
~~~ rlr.sso mnrlo. elln pos~a ~er dil!:lln represeittnnt.e da opfni!lo
nnhlir.a. f.nmbem Ião movei qnnl «'!llnmn no vent~.
·
.Tenho pP.nn. dM ·rntr. Jhr. mr.ndignm on nlni·f,rnm ns Mns
A'rncns. nr.rerlit.nnr!n f,alvrr. nnr rssr mrin lll~X!'ar _immunidn!Je
Mnt.rn afn'qnrs_ fnf.nrn~;. Não hn' hnm!Urladn que os salve.
!Rnfrrfnnf.n. nnsses rasos. qnanrln .chega a ve?.. a dor pnreoe
n.ind11 maior. pois ·ns novas vlidimM estnvnm crentes de ter
rom n.o nrf'cnnopos t.nmndas nonseguindo n protecç!'io sus'plrndn .
. Os rloa-io~ fncri!'- lrrm o incomrnirnfe ri~ r~nlf.nr n vairln.r!~; OS nta·tlllf'S · in.insfM pror!tt7.Am O mal, fn1VP1. lllllÍOT'. riA
lnvn.1· nil rlrsr~nrro ns r.rr.nt.nrlls rmr vivi>m r!n rnnr.rifn nlhf'io ·
' s,l. not' rn.ns·n ·r!()Ilr fn1.nm n sar.rifir.in dn proocrler bem.
Pnrn ln! 'go~nfr. n ~nnr.f'ifn rln npiniiTn r nmn ~sprr.ir do
:,rcnmpr.nsn do r,fn, fiC)11 n rrnn 1 n~n ya.Jcrin. n pr.nn r.ln •;irf.nrlfl.
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.Por isRo, fallnndo rln f;oem· Henriet,l.c. 'da sun .cn1•n irm;i Honl'iqunln. rlizin Renan que ella era virtuosa por amar o bem
hern pelo pr•oprio hem, sem nsscmOHli!l'-SC a essa!' Ql'eat.urns
fítlr pa1·rr:r•m rlizoJ· a Deus: 4)Si ·nfin f~ra n mrrln rlo inferno e n
promessn do pamizo. ru niín te ser.virin..» A~sim, tnmbem, pnJ•rcr onvi1·mos certos individuos dizer: Si não fõra ·o terror da
im1wemn r morlo elo concrHo puhlico. nfín nw rlnrin a pena M
hrm procrrlrr". Eu acho mais virl.udes nnqur.lle CJIH! pronedr.m hom c nuncn se separam do dever, sem esperar nem
fnYor nem rr'r:ompensn rio conceito publico, creado falsamente
r·nnl.ra r.lles pela jmprensa. Num o out.ro cnso perde o 'publico,
c•nncorr.1ndo ·Para elevar inca.pazrs r. def)rimir homens bons.
Fallo rst.n linguagem, mens senhorr.s. nomo nostnmo fallar
nos mrn~ ~tnif:ns. linguagrm rir qncm não ·lison,iria. Prefe~·iria ver a impren::;a a'bandonar os .máos '[lrocessos r collocarsr. na posição dr. dignidade, na qual lhe é dado exeroor influl!ncia immemnmentr maior sobr11 ·os rl11sUnos do 'paiz. ·.
PnJ> .isso. in!Nvim neslr rlr.hnlh " r.omrcci por rlr.finir
rtu~m sc,in r.diiM. O conecHo rir· rrlitM rnll·r ntís ,; nnl.iq11arln:
,1 n' rlo ant.igo rlono rli> 'lypog't'aphin ondr o .iMnal ;;o imp1•imia.
Xa· infnncin di\ nn;;sn impT'rnsn.. n.o jornaes rram pohrrs 11 pr.r;l;onos. Ni'ín porlrnrlo rlispot' rir t.~'f)og•raphin proprin p'nrn o
sr11 srJ'Yir,o. rrnm im])l'PR~o;; •;m ·imnt·rnsn nl:hr..ia. nur fazia não
.<ri p;;;;r srr·,·i~n rnmo ontJ•os. D~hí. n. a.n/.ii!'o rorlign m•iminnl.
fnllnt• r]n imp.r,,s.oot•, rln !'rsnon;;nhiHdnrlr :rlo imnrrssnr·. iio 1.10tiO rla ])l'rn:::n. prw rslr nro1win (I;; .,·.rzr;; manrjn<ln.
Pni-.;;r. ·n.•~im ronsolidanrln es;;r nnon~•mafo rlll imm·rnsn ..
rios inl'n:trs pNntr>nos. r hn.i•' na.;; nrqniza·;;. rln hi.•lorin já é
rli.Hi!'il·~n.hrr nl/• qnr ponlo o;;: rsrrintot•rs rl1' rporas rr.mof.ns
Prrtm nn t•rnlirlarlr o~ rrspnn~nvris rir jnrnar;; C111r rxrf'rrrnm
:irnndr infhH~nr.in ~oh1·r M aronf·rc inwntM. 'Por rxrmnlo: · o
rm·reio do nin if,· .Tmwirn. fnnrlnrlo em énMn anterior á Tndepondencin r ;que foi suspenso loiro rlr.pnis rln Tnrlrpr.ndoncin.
nas~on por t.f'r sido or:;riio dr Tll'rln. rlo ·conNm .Tanunrio r rlr
.Tosr OIAinr.nfr. anando :ii sua t.rRI:a rstava 11111 pm•t.ngurz rlr
nt•i~tr.m. Sonrr~ T,isMa. anontar!o co'mo i:ndivíduo sem luzes.
incalpnz dr sr1' o 'dh•nl,qlidnr r.lns idén~ entfío prégadas
lHtqnnlJr. ,inrnnl. O .TrrmiP11" ~ n SentineUa da Praia Grande,
nponfnrlo~ romo orgãos dof\ :<\ndradaf'. chegaram a produzir
,~om · o.•
~rn~ nrt.igos
nmn dns crises mais extraordina,.ias da hiRt.oria brasileira' a da rli!!soluc,ãn rla Assembléa
Gonst.ituint.o de f823. Entrot.ant.o. • ~s ·Andrarlnf\ nr.gnyam que
fossem inspiradores desses· ,iornars. crn nnrlo todos M sympt.omas ria época fazem admit.t.ir qnr r.Jles ost.nvnm por trás dos
seus int.imos Drummond r França Miranrla. o primriro dos
rtnnes rio e.rrto modo o confirma.
' .
O Sete de Mm7 foi talvrz o· iniciadr:rr. da imprensa furibunda do Brasil e passou por t.er sirlo: '1•edigido fl inspirad.o
nor Vasconcollos; ontretnnt,o. ningnl'm 'imcont.ra t.ruoo dr.sse
homem g-r.ninl. exnrimindo snn rrsponsa•hilirlndr rffrrt.ivn rm
t,ndo qnnnf.o nli f~i p11blicndo.
': .
_ •
Os. f,f\mpoõ mudaram. Os pequenos·. .,jornaes f>Oram: c,resrendo afJI\ Sfl t.ransformarem nas grandes· omprer..ns .ior·nalist.icas r.lf:' ho,ie. muitas ve?:fls possui das :.por: sollicdndes anonymas. em alg,ms r.asos por hC\mens sem IP.ttrns. qnr. far.(lm rln
imprenso. mera industria dr. publicidade. srm enthnsinsmo
pelas idt!-as que chamam outros para. expender e profe~sar. con-

::..:_r~----·----

,,

I

I

I

8188.\0 EM

22

Dll AGOSTO DE

1922

. 669.

l'cmrw oouveuha. Por isso pr1opuz quo se associa:;::;e o r8í.ln. ctor principal, como se dizia outr'or·a, o redactor·-cbcfe como
se diz hoje, á respónsabili.dado do dano do ,iornal, no caso de
vor.ificar-so · usta. llypoLhesc, aJim elo que o aut.or intellcc·tual
se ligue ao autor material, digmrws 1assim, na responsabilidade que exi~ta ·no escripto.
O projecto em discussão !lltuor·r·a mu ar·tigo que tem sido
Oibjeoto ·.de controversias, o da inserl,lão da .resposta. Não lhe
sou infen&o· e devo declarar que a consideru medida de lealdade.
.
.
·
Uma iusLiLuição que Lem o poder de divLdgar irwxaiJLidões,
causando damno ás pessoas e obrigando-as a deí'enderern-se
com dispendio, que nem sempre podem fazer, deve ser obrigada 111 rectii'ical' os seus el'l'os, permittindo a defesa. .
Se o ,jornal accusa do boa M, si o seu intuito é :;imJ?lesmente a pesquiza da verdade e . a re~po~ta é· peremptOl'la, é
nobre reconhecer .que a ionformação recebida não era exacta.·
. ::lei, po1• .LOJ' sido do · o1'1'icio, que ha certa vaidade
profissional em não confessar o Cl'I'O o11 engano, em não dar
o braço a torcer. Quando o jornalista poolica uma noticia
. ou dJá, uma iufol•macão, quer· antes de tuào que ella seja exacta. ~lu il;as vezes logo verifica. o .erro ou engano comu.ettido;
ma:< ,;11 ppôe qí.1 ú se confe~sar per:de autoridade perante o puJJiieo. l'm·ece ao contl·ario, que essa autoridade augmentará,
se elle declara!' lmilmonl.c LeJ.•ern falhado os meios .de pesquiza
ao ponto das info1:macões se resentírem dessa faJ.ta. O eoncut·.,;o da resposta auxiliaria a verdade, que deve ·ser o. intuito
do ,jol'nnl. ·
,
.
.Se, porém, essa resposta não satisfaz IJ s.e o ,i-o!'ualista vê
qui! tom· meio~ para insistir na affirmacão primitiva, <leve
.l'azei-n: o publico julgará do valor da replica. Se não ha
mai~ offensiva, então é o caso de a,ppellar para a entidade
eollocada rml.rc o,; dois circulos a que ha :pouco me referi;
ahi ~n oncr.mtJ·tt a ,iusti~Qa; il caso de a eHa recorrer .
.\ van~a~o;em ria resposta consiste em evitar talvez o proeos~n. porq uo pó de · ser cathegorica,
ao pon-to de levar a
convicção no proprio jornalista e demovei-o de insistir e de
Jiwar tambem · identica eonvicoão ao publico, que terá ele·
mentos. de u.iuizar da questão.
· A administmoão do Jor·nal do Comuwrc'io anLeJ·iol' .ti, acl.ual
~ nesse tempo, eu tinha a honra do pertencer a esse orgão
da imprensa - adoptou t}uasi corno systoma acceiJ,ar as respostas que se lhe traziam. Quem compulsâJ· o Jor·nal dossa
época ver(t CJUIJ asse facto constituiu um elemento precioso
de pl!l:>licidade. c de elm\idação dos negocios publicas. 1
Essa pratica se.J•i:t naLm·nlrnenle dil'undida, se não ''osse
a virnloncia de Unguag-ew do certos ,iornac:>, que por isso mesmo irnpodern a ttflproximnçãa dos offendidos. A diversidade de
armas empre;:mclas ])O I' uns ·e . ou'!.!'os .torna impossível essa
approxima~~ão. Ninguem. lJab.ituado a màne,iar o :l'loreto Lerçal'á arma~ t•nnt jogadores de. cacete ou atiradores: de baoa-.
marte.
Muitos do;; qne l.ecm l.r.nl.ado J•ospond(H' a ns~o :;'met·o de
imprensa tee.m sido dcsunendos ao pl'ínwil·o oncont.ro c :;:a)llJO n expel'ienoia ela.~ des'i:;llaldacles. que
outros percebel'UIII rli!,;dc " p.J•iJnPit·o mnrnuntn.
Voem então que só ha um
·meio: despJ·c~Ul' os ataques, por lrmi;;. llorri1·r..i;; que seojam .
. ou appellar para n .iust.ioa. Esta não deve, poJ•ém, paios seus
processos, esgotar ns !'orcas elo queixoso. E' preciso consi~
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dCl'al' qllll O aggl'CSSOl' COlltillÜU lllt j)OSS'C da SUa arma e que,
durante o procossn, poderá conseguir atú atemorizar a justiça.
é triste dizei-o. Vum da hi o mal de revoltarem-se as natuneza8
vi~Jentas coutra si.tuaqões desse jaez c teoorrerehl tis proprias
muos pura faze1• J ust1ça,
. ·
Este é um dos peores males das sociedades onde a jusUça não está apparelhada ele meios necess11rios para dar .
.prompLo e rapido ren1edio aos oí'fendidos: nos seus din9itos.:
il!lstes casos tecm sido, ·ás vezes, ruidosos na vida do Brasil, e algui!ls delles tiveram grave repercassiio na esphera PQutica do paiz. Um dos mais terríveiS foi a famosa
aggrcssüo leva.da a effoito por dois officiaes do exercito em
uma botica do largo da Carioca, contra um' portuguez de ori'gem, ,que elles acreditavam ser o «brasileiro resoluto", sus·peitoso da lealdade desses ·militares á causa da Independencia.
Quero referir-me, Sr. Presidente, ao ·caso da dissolução
da Constituinte. ·Ligando factos, reoordo-me de que, nessa
mesma botica do largo da ,Carioca, fonte de boatos e· calumnias da época e onde se ·dera essa aggressão t&o ·ruidosa, um
meinbro da familia Lima e Silva, que então possuía em seu
seio um reg,ente do Imperio, atl,'avessou com a espada, de ·
lado a lado, um calumniador da sua família, que não recuara
deq.nte de um lar. O ultimo desses accidentes desgraçados póde-se dizer quasi dos nossos dias - foi a morte tragica de
Apulcbro de Castro, em uma das ruas desta cidade, ás. barbaa
da autoridade policial.
.
Quer· parecer-nos, pois, .Sr, Presidente, que sem exceder.
â mate'ria do processo, .desde que não seja :ütingida na sua
essencia a liberdade de pensamento, ba meios que podem servir de correctivo aos desmandos da liberdade e nesse terreno
considero pr:eferivel· o emprego da multa com execuccão dos
b.ens, em vez do de conversão da. multa em prisão, conforme
a legislação actual. Entendo, porém, que essa multa deve ser
estabelecida com STande elasticidade, para que os pequenos
jornaes de província, quando attingidos por condemnaoões
dessa natureza, não fiquem impossibilitados de, embora com
sacrifício, sa:Lisfazel' ás exigeneias da lei, sem risco de serem.
privados do seu material.
Os jomaes, naturalmente, meditarão sobre as consequencias da linguagem que empreguem, desde que saibam que ha
. uma respoDS~ilidade para traduzir-se em prejuizo de renda, tão consideravel par:a o seu desenvolvimento.. ' · ' ·
Creio que a ilpprensa gan)lará ém autoridaded-9, si vir que
deve e lhe convém conter,..se. Exactamente, porque e!la tem
tamanlla liberdade nesse particular, por ausenoia de respon'·sabilida.de, 1é. que apura, ás vezes mal ou não apura de modo
algum, int'ormaQões, que trazem damno a terceiros. O habito
desse mal· faz com que ella fique na situação úos mentirosos,
.que fallam algumas vozes a verdade , o não siio acreditados.
•Não me refiro n,o publico, porque esse acredita em tudo ·
quanto' sae em Jettrá de fôrma, c immediatamente os homens
perguntam uns aos outros si .não viram o que esM. tJUblícado em tal ou qual jornal, dando como exacta a putbhcacão
indicada, por mais absilrd~ que pareça. Mas os dirigentes P,Oderiam tirar vantagens do bom sy~tama. e. inspirar-se l,la.s mformacões da .imprensa, como optuna. ~onte, em benefiCJO do.
interesse publico. ·
.
,
Lembra-ma ter ouvido muitas vezes, .·o meu grande ·e
J3U.Udoso amigo, o Pre11idente Campos Salles1 que tinha pro~ _
''•)1'
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fundo respeito pelas criUcas elos ,iornacs, lanwnLar a viruleucla com que tantas vezes os Jornalistas el.1Jendiam as suas criticas; porque, dizia elle, deixam-nos lDgo a impressão de :>erem· inspiradas. por odio ou por outro sentimento inferior.
'Realmente, não haveria para quem governa guia melhor elo
que a imprensa, si ella quizesse ser verdadeira collaboradora
dos homens de Estado, ou indicadora da sua incapacidade.
· Para attingir, portanto, os resultad·os que se vlzam na
repressão do anonym.ato, dev.emos considerar simplesmente u
materia de processo que dove ser o fundo capital da loi cm
olaboracão. Assim a encaro. Não sendo versado no assumpto,
ouvirei a opinião dos competentes, ·seguirei a marcha das
emend!ls .a~resentadas, declar.ando, ~n~retanto, desde jtá, q~e
em prmcJpiO, tudo quanto seJa corr1g1r as delongas do esplrito de chicana, tão da natureza da nossa legislação, Jegislnção ,de João das Regra!, tudo que fOr feito nesse terreno será
bem feito.
A reparação de uma offensa deve ser dada em tempo· razoava!, porque, si não h a meio de abreviar essa reparaoiio si
ella não fõr dada em tempo opportuno, irá produzindo. os seus
rcl)ultados nocivos durante a classica "suspensão do juizo»,
como se diz na. imprensa, e a pobre victima, a pessoa calumniada, irá ficando ,sujeita aos prejuízos dahi. decorrentes,
quando a reparação lhe poderia ser dada em tempo opportuno,
principalmente quando agora é regra inverter o· principio .
do direito de que o onus da ~rova cabe a quem accusa. Agora,
o.systema .é o contrario. D1z-se: "O Sr. Fulano é isto,. E
elle que se defenda; até. porque o publico, habituado a . esse
systema, acr~edita immediatamente, s·em nooessidade de provas,
que tudo quanto é impresso em Iettra de fôrma é verdade, ou
pelo menos tem presumpcão de verdade.
.
·
As minhas emendas 'visam definir as · responsabilidades,
:fiacilitar a defesa e a prova da accusacão, évitar qualquer oo. acção 1á !ilberdade do pensamento. Dahi ter eu proposto
. emendas, estabelecendo prazos maiores do que .os estabelecidos no projecto, tod<Js muito restrictos; contendo a obrigacão
· de ser concedida aos jornalistas accusadores certidão das repar.ticões publicas, pelas quaes possam fazer a demonstraeão
dos factos por elles articulados. Parece;;me que o Estado nlio
póde arrogar-se o. privilegio de .impe~ir láquelles que accusam .
os seus servidores de provar, por me10s que só elle possue, a.
verdade da accusacão.
·
·
Si estabeleci nessa emenda a restriCQão de que tal certi·
dão possa ser recusada, sob fundamento de acarretar damno
real ao interesse pUiblico é porque ha matarias, por exemplo,
de credito publico, de natureza jnternacional, que não podem
ficar sujeitas, muitas vezes, a méras .curiosidades pl'ofissionaes da imprensa. Mas, por outro lado propu21 que no despacho
ctc· recusa· a autoridade diga quaes vs motivos desta que
muitas vezes podem ser elementos em faver do ,jornalista accusador e servir, quer ao -juiz, quer á opinião publica, pura
,julgar si a mesma recusa é apenas meio de encobrir a falta
.
ar!.iculuda contra o servidor do ·Estado.
o projecto da Commissão de Legislação e Justioa · e o
substitutivo a clle apresentado, segundo a leitura pcrfundoria que fiz, ainda admittirem a pesquizas rf!l autoria. Propuz
supprcssüo desta .posquiza. Tratando-se de artigo editorial,
parece que o nobre Relator da Commissão j'úl concordou cm
nlo haver necessidade desse recurso: os responsaveis. slo os
~_if,o~~.,
.
. .. _:
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.:\"a propria publi()acií.o íuedit.ol'ial, si o Ultlm· l'og·e di~ r'e-:-

"fJon~abilidade e aJ:ll:~senta. testa. de J'er'l'o, A· LU!l m.iseravel.
~ttLuralmente a opmmo assim o ,Julga c o oUendido nom ,pre-

ois!l dizer-lhe: põe o teu nome. por baixo, estou vingado.
Resta o editOI'. Dirão que nãoú a mesma oousa. Mas o o1'1'euc!ido deve· da.r-se por satisfciLo; porque nesse caso, o l.est.a ele ·
.feno Lerá voltado ao esconderijo, uccu!Lando a sua baixe:~·a. A
reparação é simplesmente ele o1·dem moral (J está dada. O edi-.
Lor, cuja re~pop.sa;bi!idad!l é pe~ida1 devo s,er punido pelo abuso
da sua prof1ssao, por editar mtserras trazidas por outr!3m contra LerceiJ,os, simpleômentc pela vantagem da past~.
. Outra suppressão que pedi e co~ti<UUarci a p~dil·1 porque
ve.Jo que se repeLe a mesrna lll()d.Jda no .subsLJtULivo, ·u a
,;uppressão da acoão publica. J~ssa aocão publica é revivescencia dos tempos de Pedro r é de Pei,ió, cuJas leis não deram os resultados então esperados.
·'•
Crear a acção publica para JeliiJtos de imprensa, pelo
menus durante algum tempo, vue acarretar a cr·eucão de um
JV!inisterio :Putb!ico, especial, com gr·aude corpo i.le PI'omotores:
porque «expõr ,á odiosidade publica corpom~çúes o agentes ela
autoridade) vae ser campo ext1·aorcli·nari o i.le processos por
tu os deli ctos.
· · . ·
.
IDo.sprezo e odio, de quern•? do publíco? .Ora, o publico
r;. cuml)Osto de varias corren t.cs. Umas são (!e odio. outras de
amor; urnas elo sympaihia, outras ·de antipathia;· umas do
apreço, outra;; de desprezo, Como vamos scpa1'UI' essas corl'entcs de opinião, onvolvondo ·.todas no mesmo caso? Expúr l:í.
odioo::idade publiea. Muitas vezes, purblicações :l'citas para expôr als·uem ü ncliosidade' ]JUblka não conseguem os seus efl'eif.os; mas a Iei virá rlizor que não.
.
.
Essas l'órmas vagas e subjectiva~ du ,iul:,:'Uuwuto são
iJttui Lo perirgoswt~ !' !J'avoi·edom a arbitra ri cctacl'e, ~ubtretudo
•Juaudo se J'ei'erem a' corporacões .. Imaginemos que Lnn .iornaUisVa csoreve: ·:·o S'enudo .eslttí: unalbamtando os dinheiros
1mblieos»; Ora, parece que JIÜ·Ó pócle. haver nud;t mais preeioso pm·n 11/llU Na~ão do que o seu Lhesuüro, constituído á
eusta do sacr·i!'icio dos contrilmintes. Dizer, pQI'tanto, que
uma corporação, que. o. poder publico está concorJ•cnclo pa!'il
malbarittear o producto elos impostos, ú oxpOl' essa corporação
:í. odiosidade publica. ·Parece claro. lirime de responsurbil idade,
acção publica.
·
.
.
.
Outro din'á: "A Gamara dos Deputados osllú. at.Lentanéló
eontl·a as liberdn~es publicas». Nada mais caro a uma nacão
rl·o que as snus hbcrdaclcs .. Dizut:-so que uma c(lt•poração elo
J~staclo está nttentando contra a hberdaclo publica 6 concot•rcr
pa t'a expô l-a :ír· odiosidade llllhlicn. Acoão publica, processo
por deli cto oe imprensa.
'
.
:
.
Deixemos cm paz1, incns ~onhores,. essas fót·nws va:,:·a;;,
:·~,.;es l.rOpos do rhelorica. qtlll ua nossa i.lJlilcn niht podum cu~
liPt' na legislação ])ena\ ela irnpJ•ensa.
São estes pontos que podom. nttingil· a..Jiberua1k dP itllpi·en~n .. e não outros, relativos li t·osponsu.hilirlade.
Cnnf.l'll
elles, acho que todos os amigm; da liberrladé! d1J pBnsamonln ~c
devem agrupar. ·
·
'
.Pt'efiro a esse respeito a accão pessoal o apenas ubrjrill
excepção em benefício dos pequenos fnrír,cionnl'ios, accnsudos
de graveg :l'ullas contra o l!i~tnrlo. si elle~' pedissem a acção
publicn rJomo meio ele .iusl.il'ieat· o seu pt'ocedimento e punir
os sens diff!lmndoros. Seria o meio dé reconhecer que elles,
'

'
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'
nuo .PO:iimvm roctll'~oB
J!Ul'U al.tL•mlcl'. ás et/:;tas do .. JH'oce:;so,
qucsão.cui·as. .
.
.
..
.
. 1\lus antes di~su, a arJminii<l.racãH. o Govm·iw não póde Julgar
da. convcniencia· de~8a. i·nll!l'\~!'.llt;ão, porque antr.s. des~~! reCU!'SO extrei!lO ha. n.. recurso d1!. i'l'l{!\Wt•il.o a~Jn.Jinisi.J;ativo.. cm
fJUC a.pl'Opl'IU nutol'rdauo ~u [ltH'IOI' pude ~e r mJ nt•nJadn do ma~
nidade. da necnsur;áo c Pl'IJOiamar a· imwctmeia do accusado ..
· .. ,Em riJlacão,~.fiOW)tn, ao individuo, ao.· ano· !'uilccioüario,
uu Clwfo do.J~sta::lt), pam. quem, 'f.alycz, unlc!l!llCutc para •este.
c-onvcnlul:,. nhrlir rJxcept]ão; par·u todo:; o;; :uwmh!'Os ~Je grandes
corporauotJ,; dos porlm•tJS elo l!:stado,. poder lcgJslatlvo ·e !lder
Jttdiciarío,- crtJio fJlliJ o remerlio pórle ser o cxistenlri da intcr. vencão po8sowl.
..
., .
. · . ..
.
. O actual rP.i da. Ing•laterra, não fá~ mu Hos unno~, tendo
!:<ido ealunmiado .. em . sua 'virla domosUca. intento11 procesrio
·perante .. o~ li•ibwlac~ e foi pes:;oalnwnte de pôr cn1 ,iu izn. Não
ha. razão. pura que os: priucipe~ da ·Republica· nãn pt~'lsam J·e. e~H'!''!l' a P.sse ·mciu; qUtJ é I) meio limp'o de todas . as na~õc~
VJ\'Jhzudus.
.
.
·· . · · . .
· ·. . Poderia.cílui· caH'l do wu .dos 'IJO~so" t!ndnr.ntPs eÓIJega~ .
cuJo· nome j)eco ·JicmH;a: para declinar, o' 81·. CM· ln~ {l3.vakanl i,
.que. (JUanpo. G'ovemudor. do seu .!Esl;arJo, foi calnnmiado pm·
antigo Junccionario que esLiwll'a ao serviço ela sna arlminisl.t'll"- ·
r;ão. !\prJzui· .do ~e r o primeiro magistrado do Ji~stado não se
.,julgou: dispensado de p,leiteal' pornnte a ,iilsl.içn; nnr!e pleit.oam .
lódoB·os cidadãos:. a prova .llfl que cru calunmio$a a accusaoão .
articulada; c justica lhe foi feita. Ha pouco~ mcr.es uin mmnbro .do nosso ínai;; alto 'frihunal. o Sr. Hermenegildo de Barros,· foi calunmiado ·.por um ,ior·nalista ou 'poc· um nscripl.or de
«A 'pédidos), -intentou ·processo ·e tevn a reparação que lhe
era devida· pela -juslicu. ·
··.
. · · ···· · ·
.
. Precisainos atl.ender, meus ;wnhore~;: no ·exame rlniJuellcs·
dois· pontos· especiacs .. do· projúcLo, a quo · IJ>il.amos legi~landu.
11ão. sômcnte para a Capital Federal. mas para o Brasil. inteiro.
· Unf 'dos. males (!Os hru~ileir.o8 ,) pensa!'Cm quo u Brnsil ~~
n Rio i:lo .lU:nGiro e qne. e;;sa .filigr·ana dourada guc borda o
• Jil.toi;al do Bra~il sn estende com as suas luZ!CS pelo silrtão inteh'ó, Cr•oio quo l.odos ·os mcmlH•os· dos!a. Ca~a tN'nl, rua i~ o11
menos. slniio. cónhocinwnto IJessonl. pelo nwnos noticia exacta
do que' ~c.ia o' fntet•iOr ·rio Brasil~ cnm ·os ~eus ·chel'os poli!. ieo~ •
· seus .mandões fliJ alclciti, w; ·seus juizes r delegado~ de policia
politicas, os sr.us 'Govcrnadore~ de Es~ad!•. ·nem semprr. respril.ndores du liberdade 'alhcill)j~
·
·,
·
·
Atihn qnn qiwm Jn~;;i,lu pJ•rcisu. anl.e~ de l.udo. lPmbl'ai·-sn
·. dó ·riia cll'l ,amanhã. Hodic wihi c1'as tibi. Legislamos ·Jw.io
s1~Jiilo gtWÍJJ'IIfl O· nrnanhã i<Omos nppll~i~ú~i:. quando o cabo lia
foice (·~I á' i.! i• !mio oppnsto, t! quem a ma1wju ·lião tllm e~
m.·upulo, -ninguen1 sahn si tem segm•o o lombo e aLê a cnbo(}a.·
.(1lt.so.,.
. \
· . ·'
. •
.
· Soú', pois,: infen;;n lá uct:ão publica, i~o1úo ,.;011 hí pcsquiza da
U:úlOl'iU, Vejo COlll Jll'!l1.1Jl' quo iii!S{e ponl.n O, (lfiJlrC J~eh~t.~n· da
Commissão J\wdit'icou com vantagem a sua H}on IH'I1111L1Vn I!
J'üilll1. i' 1 a pPsq rliw. cm ptwl c, .:í doseóbel'tu. de os teHiona to .
.Para u pesquizn da lliJ l·nl'ia, no proJecto j)l'imHim, e.stavam
até ndmiiJido,; Lodos. o~ nwios do Jll'ovu. Nüs subomns o qut•
seriam l.ocloil os mPios ril' prova nn inli.•t·ior do Bmsil. ~l'IJ,;{.P
munhas não faltariam; doeumrml.o~ lia viam do. Ut'.l'tUIJar-:<c.
Em't1m púiz ·ondn' ainda se fu]sificnm ·acta,; dt!'i!lel(:óos n onlr·n;;
·rlcict)1\Wnti1s, vüra 'fins poliLic:os_, por que nilu se hnwriarn rio
falsJfJcar aulogt•apllos do m•lJgos?
S. - .Vul. VI
43
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Dccl"nro fmncanlCule niió crer na efficacia de lois cscri·
plas para corrigir cosL111J1es. Os costumes silo Tesulta'do do
e~ tudo moml do povo. O povo brasiléiro tem o pendor da ma·
Jediccncia. A vida alheia é objecto predilecto das suas conveJ·sas. A transformacão da palestra áceroa da vida alheia cm
arma de pu1b1icidado estava destinada a tm· exito maravi- ·
Jhoso.
·
·
.
Contou-rrle Joaquim Nabuco que· uma. vsz, em 'viab"CIJ:I para
a Europa, quando em quarentena ·DO Lazareto de. LisbOa, estava debruçado nas muralhas do estu.beleeimonto a conternplur as bellezas do. 'l'ejo, c ao longc «B cidade. de ma1•more e
de granito,, quando delle se approximou um gtiDI'da a quem
Nabuco perguntou tJUe clbras estavam fazendo Dilll ou.tra ..mar-·
gern do rio. O' guarda respondeu com. outra pergunta: s1 elle
n!Io sabia que aquillo era uma patota do Ministro da F8Z'On• ·
da. (Riso.) Nabuco não voltou a ~i do espanto. O mais hu•
milde dos empregados de uma. reparticllo, do um estabelecimonte! destinado a receber estrangeiros, era· arauto de diffa;macão do .governo do seu paiz.
. ..
..
.· ·
.
,..
Ora,· meus senhores, cquem sabe aos .seus ·nio desenerp • .
. Dizem que os 'POVOS teon) os governos que. merece~. :Paro·
diemos: os povos teem a 1mprensa que merecem •. A unpreaaa ·
de diffamaéilo vive, porque o povo a ~ustonta, porque o PoVO .
a alimenta, porque ella é do sabor do povo. O povo· tem apre-· ·
dHecoão do esoandalo e os jornaes, quando oncarllm o lado industrial do seu negocio, não se esquecem de que: a exploraolo ..
do esol!l'ndalo •á uma das condições do so11 bom. exito.
·uma sociedade zelosa do seu bom nome; ~.das 'suas tradições' não tex'ia .permittido, :durante tantos anuos,. a existen-. · ·
oia desse fooo.de mias,nae·m9raes que.se.ohamou o Ooraarlo.,
No emtanto, toda a gente o lia; elle Circulava por ;milhares e
·milhares de oxcmplarcs. Di2om .que os mais' càutelosos · dos .
leitores ontravam nos corredores e chamavam os V81ldedorea
para ctÚlllJI'a-1-o ás escondidas • Até o proprlo i!llilorador .Po· ·
dro II 'fot ·accusado, talvez com. muito born fundamento, de ·
ser visto a JM.o de· carruagem ou, pelo menos, qe ser um sou .
. leitor assíduo.
·
. · · .. . · . . · · · ;
.
E' muito conhecido o caso, u que já houve allusAo publica.
JJassado entre S. Majestade e um pretendente. a certo I08'&r. .
i! e professo1• do Coliegio Ped1•o II. 7io moml!nLo em que lhe '
fô1•a lilVar a sua tbese, como era de costume, pjlr& pedlr·lhe ·
justiQa, o candidato·· ouviu S; Majestade perguntar-lhe .~i tinha
lido àccusações que lhe :!!aviam sid~ feitas, poucos dias. antill!,
nas ,columnas do 'CO!wano: O candtdato respondeu· .promptamen:tc que sim o por signal, que no me8mo numero :havia
uma nota infame· coutr.a a honra de . S. · Alteza Imperial,· a ·
prin~eza Isabel_. Q lm{IBl'ador retrurou·lhe v.exado com o seu
classJco "já set, Já set".
· · .
:·· . .
·· Parechi que o fim tragico desse jornal; afogado· em sansue ã.s vistas das autoridades, iria · fechari. para sempre,. as ·
portas da improusa ás offensas á vida pr1vada ·dos homens
publwos e, mais quo tudo, ti vi~a dos seus làt:e~ 1 ás roferenofu.
a creaturas que, pela sua condic.ão, pelos mehn!ll'es da 'sua nof.ureza, deveriam &star afastadas das IuiMcrin~ da yida publica.
Entretanto, desgracadamcnte, não foi assim: Nilo ha l!ontimento, não ha. :azifo ~o Estado deantc da· qüa!', .cm certos mo"
ment.os, rletcrmmada 1mprensn rcclllo.
. · .::.
·· :
. Achava-me ausent9 desta cidade, quando o Brasil ·recebeu
p. :VISita do um Chefe de Estado
prJme._
.
. d~ Eqro.._P.a.,·~:a.
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ver. que a Amarica do Sul recebia a visiLa de ·um Chefe de
Estado de além mar. Dizem-me que entil.o se passaram ho1·. rores e que o Rei da Belgica soffreu offensas veladas e claras,
que infelizmente n!Io escaparam ao ~eu conhooimento.
Tambem estava eu no estrangeiro, quando adoeceu o PL·esídonte Oeschanel. Alli me recorde.va do que se tinha dado
no Brasil quando adoecez·a o Presidente Rodrigiles Alves, . e
tive vergonha da. comparaoão que estabeleci. Toda á.·impr,~a
1'ranceza, ·toda a nacAo franceza sabia que o Presidente Dos·
chancl estava louco. Havia,yorém, a esperança de que de um
momento para outro a r~ao lhe voltasse. Os interesses da
Franca em·. t,ado o mundo, em m~mento. tão delicado, levaram
todos a occultar a. desgraça. D1r-se-b1a um segredo de fa..;
milia. Era gz·~nde liQb~etudo a difficuld~de da . ausencía _!lo
· Parlamento, cuJa convooacli.o á sempre. med1da dehoada, Entao,
Loda. a imprensa oallou. Só um dfa, quando a saude do Presidente oliegou ao mais deploravel estado, ao ponto. delle atirar-se inconscientemente em um . dos· lagos do parque de
Rambouillet, só nesse dia; o presidente do conselho, Sr. Millerand, decjdiu com o gabinete convocar o Pax,:Iamento. .
.
Entrctanto1 ·Lodos se ·lembram do que aqui ·se passou. o
Presidente Roarigues
· Alves chegou a esta cidade em condi, olles razoavels de saude; organizou min!st.erio, . oomeoou a
cuidar dos negocias publicas. Passados dias, :porém, sua saude
tev·e ·um grande · declinio. Era natural adm1ttir que pudesse
volt.ar, que ·es~a e out.ras crises viessem a passar, sem ser
neoessal'IO, · desde logo cogitar da successão presidencial, medida de ·summa gravidade •. A. imprensa de OPP.Osicio, porém,
nio · quiz aUender a nada.... não .teve eonsider.açllo alguma po1:
essa e out.ras .razões de .lllstado e eorvejava sobre o. leito do
enfermo, augmentando cruelmente a angustia da sua familia
e· dos seus amigos e produzindo espectaeulo doloroso a qualquer ooraolio liumano. Não houve sentimento que a ü·etiveaae. Era preciso fazer esoandalo ·e attlngir certo fim po·.
. · . ·
· .
. littco.
· O SR. Pa&stoENT& - Observo ao nobre Senador que está
finda a hora do expediente.
.
·
. 0 SR. TOBIAS MONTEIRO - Requereria a y; Ex. que se
'di~asse de . conllult:ar. o Sénado si ·me concede uma proro-..
gaçllo de um quarto de hora, tempo neceasario á conclusão
das minhas obaervaoões.
·
·
·
O 'sn. PnxsmENTB ·- Os senhores. que concedem a prorogapiio requ'erida, queiram dar o seu assentimento. (Pausa.)
.. Foi concedido. V. Ex •. póde ·continuar. ·
O SR. •roarAs MON'l'EIRO (continuando) :.._ Este genero do
rilaledicencia e de diffamaollo explorado pela imprensa braslleim deve ser oriundo do conheoiménto que ella ttlm do aenLimento do publico, porque a triste verdade é que quasi todos
desfructam o prazer das leituras desse genero, sempre que os
horrores publfoados attingem a terceiros. E' commum. encontrarmos, até amigos que nos veem. chamar a attenoão para
as descomposturas de que somos vlctimas. Quando, ·porém, o
raio lh9s cãe em essa, então é um Di111 Iras. Mas nlo se arrependem, e-continuam a alimentar a imprensa de ondo lhos
rfoi desferido o golpe que · contl_nuam a cultivar pelo
prazer malevolo de saborear ·as offensas feitas ao proximo.
yoltam á leitura predilecta, e si n!lo. fosse e~sa clientelfl
.
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con.Linu~, ~ada \'ez .lllaior. a, impcensa clesso· gC!IC'J'O não po-..
tlerw YI\'OI'.·. Os pa1zes porem, repito,· Leern· a .Hllfll'ensa t{Ue, .
mero~ cm. J~~u ali;\~ está na ma~~a rJo saugue . .r~· o mexer1cu
fia uhleiu,. dn. por tu <lu hof.ica, da eal1mdu i.Ja:-i casas. na l'O\Iu.
qtw ~~! f.J•an~nllftt• :i eidad1~, (! eàpital, i>or·que o llio de Janeiro,
apoza1' tia,; suaB ~;mnclcs avenidas e da.,; suas ol.tras sumpt.uarJas, ô :semp1'e aldoiin. O Hio de .Jnnei.r•o era a rua do Ouvidor;
<lg'oJ•a é ·a calçada entre a l'UU do OI!Viclol' e .a galoria Cru~eiJ~o.

-

·

·

Essas Ul'llHi.'i f'tll'am usadas iH·iucipaiJneule tlut'llllf.ü a H;!- .
gcncia e o ~egundo 1'einn:do com fins po!iticos e putUdarios.
para .dest1·u u· o,; adver·sarws, pum deprmul'-J:S, paJ•a 1nzer· mal
nu partiuo eonf.rario, ern beneficio do prop!'io partido, .
Vasconccllos, enjo nome cito tanta~ vezes ncst.a Cá,;a,
porque a meu ver J'oi o maior. bomem do· fim do. primeiro e
do conJCI)O elo seguudo reinado, 1) accusatlo .di! ter·. ~ido no Sele
de A.úril o )Jlte desse g·imero ele imprenRa.
.. _
.
Contou-m•! alguern. f.cr ouvido de di8cipúlús seus que
.muiJ.a~ vcze~, quando est.es iam fallar.-lhc, para ·consultai-o
sobr·e n~ ai aq11o:-; pm· t!lle aronscllmdos contra homens de t.ocla ·
J•estwit.abilidadP. o [lal'a pon·dorar-Hrc nilo parecer justo pro·ceder <ft•s,;,, modo, Vasconee·llos r·ospondia: :'Se .é ·assim que
o ·sonhm· o quer· demoli i·,· ·pois então elogie-o" •... E' o .ctesagra--:
•.:ado ia cllmpl·ir a f.UI'I\fa oclio8a.
. · . .
.
Fui por bsn que vollando a'o Senu1lo', em 1.83fl, Feijó com,-.
parou os jornalistas aos malfliiLOJ'r.s. · : . .·
.
Nos Bst.ados. nas pequenas iJitlacles .du inl.e!'ioi', .cl'eÍI) que
ainda hoje conlinuu asRim; a viela da,; fa'niilias e do~ lwmeus
puhlicos era n 1) o pasto pJ:incipnl dos. 1)nstins . póllitieos
Ontl'o dia conlm·a-me .um· paral.1yhan9 .-. e os_ nobJ•es senadores pela Paral1yba jJoderao ~1!J' sr e ou nao .IJXncto es,;c
Jacto- quo Ullla vur. ''el'iu-se uma _luta do vida ü ·m()rf.rJ ent.ro.
dom padres, cada nm. ele part.idos tlift'N'entes. ·Dons padres!
Um delles aununciou cer·lo dia no· seu j'omal a v.enda da ty-·
pographia do adym~8ui·io. O annuncio dizia mais ou menos as~
~iJÚ: ·'Yt.•JHJP-so .unia l.ypogmphia, installadu na rua tal; (e
para não drsignm· il numero), a ca.sa tem no alto qua(.ro cachoJ'J'ns t' r•Jn haixt' 11n1 cnchor~o valho", .(Risos.) ··..
·. ·
Os cu ch orr·n~ de ei nm ~~~·am elo cerám ica e enfe i!. a vam a
plaf.ihanda e debaixo er:a o· proprio padre,'. que n:iorn.va no ·andar
.. · . •
·
·
terrno da casa. ·
_
Por ahi vr,om· o:; meus no!Jres collegas. qual () enLrn uó~
o espírito vh•ifieant.e da imprensa. do campannrio, o qual é a
cellülu nwJ.riz da impJ•onsu que a.inda se desenvolvo no grande
maio aldeão do Hio de :rnumro.
. , ·.·'
·
]~ssas paixões polHicas J.rausfor·rnavam.~.se .- u ainda
so.
lran.:;fm•nwm. S"'~' lulas cot;pot·aus; <~le maneira que eT)'l ,vul.
(ls luJ.us ri!.' Jd ..a:;, quo iil!lll'fll'f! se l'I!Solvr!m :no terreno Tl11maf.erial do pensamento, J.aes paix1ie~ lr!VIUil,':rnuil.us vr1.es ao·
terreno da lu~:~ lliULel'ial, onde so nmLam.:ús:iiossos semelhant.es )JOJ' mol.ivo elo eleições, JlOI'I]UIJ o elcil.o'l',. \•of.ou contra nôs,
ou JlOI'fii.IIJ o chefe do partido não nos rleu '1:1 :seu apoio. l~m
..um 'llaiz l)lllln tau; cJ•iüHJs ~~· r•onSI!llHUll rJ:,onde se pJ·a-Ucam
l.•sl.i•lliurutlo,; e11111 a f'alsil'icaefin di! acl.a~·;: riicito!'llCS, parec1'
TIÚII· ~1'1' i)l! 111lliS Vf.'l' :1 ill1j)J'f!l1~l\ dlf\1-:Ul' li 1\SS()S de&Vlll'ins.
E',. ptll'•:m. pam lluiwnLtll' que ilo.ic laes ·miscriaR sejrun
pl'al.iear.las r, frio, .nilo nwis soh o impnlso dos sonl.immú.o:~ .
condC"mua~·ies, mas oxplicnveis, da paixão pqlif.).c~; poi.~ .os
<
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•
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poh1·n~ lin11W11~, 'J r,rn dn.o; a l.ar•:; cri mo;;, ac red i Ca ni qne mat•'t•.!Jando eo111 o Pill'f..1do ma1·elmm em llilsca tle nm irlcal elevado.,
~lais·.f'XI l'lllll'ilina1'in 1; qlll'. lo~·ansl'ot·mnrlas em ar·mu .inrlusLria.l,
t>ssa~ pai xües S1•jam nlll i l.às vcz~s exploradas :por es~rangeiros,
.

ljllll YIJI)llJ

f'XI!I'l!1'1' llil nu,;,;a

Ílllfi1'1)J1Si\

fiJl•pj,;

di>CÍS·ÍVOS.

JlfJ-

. nn1·dn-m" dn uni J'nl.'lu oenur'l'ido com \IIII jornalista brasiJei1:n, ,viclima lle · out1·n. jo1·nalisla esl.mngei1·o, que s~rv~n:
l.'lll 11111 jol'llul nl'~la Cupil.al n aggTedim o pl'imcir·o. Ambos
. são ITIOl'lo:l. Rdc.l'iLHJW a viclima ria agg·r·os~ão qno o· seu
ag:.;1'1.'SS01' se app1·nxim'ilm dclle IJ Jlio pNlit·a. dos'cuipas por
.11)1' n,w1·iplo 1'111 sn11 desahpnn; mas alleg'Uva Juwr1: l'rit.o para
{ll'r~lar·-lill' wn ser·rko.· ·
·
·
O aggt•crlido J'ienr.J e~pantado. ri<! que. algtwm t>SCl'OVei'~e
. <'11'1 t.!Psahnno <lt! ouiJ'I'1n ·para pt·cs(al'-llte Sl!t•vír;o. Mas o ag:~
p·us.-'n1' ('Xfllicou lei' J'Pe1~hhio ül'rit>ns para t'azm· n ataque e raeiocinrin qtHf, -'"' .rccnsasRr curnpl'il-as, vellils seriam executadas
JICH' n'nlrmn, ~c·nt moliYM dP g·11arda.r para com o oi'J'endido os
·.~:1Jidadns 1.p.1r< nlln liw!1'a, E1·a enuHl SI! um malfrdlor mcehos;:'e a incumJi,mcia rle 1.itH' caeoladas mn algnr.m c procurasse,
· ""' pl·er,~·l'1.'1wia, n ·lombo da vil'lima, pam não. lhe rrucbmr n
· 1!1thn~a.
O .;jo1··naii~la· ol'l'enrlido aealin11 agTarlrr:PrHin
• o ;w1·vi~•o qun ·•·~Ir: l11P liiil·ia pJ•nslarln.

ao

ag~ressn1:

·

. ·

.

·

Um dos nnssn;: il\ns\,1',<'8 enlle!,tas. que mo thí a homa de
OI!\'Í1'-lllfl neste monJr•nlo, conlwcrn o jn1'1laiisla esl.rangnii·g·o.
no Esl.ado aqui l'l'fll'i!SPIIInrln fiO/' S. Ex ... r..l:!'l'l'l)llriu rmlitn as
funceüe,; de ~P'CJ'I'i:urin dr um eire11 ril' eanllinl1os. Es~" lwlll(!Jll ehPI.(Illl a SP1' l'ig'lll'a· P1'MlllinmJir na i1111HI!IlSil IH'U~i

l••ira. (Tliso.l E' ft,r,;a eonf,~~sur qnn !orla ou CJI11l'Í (orla a
adJJlill r. l'l'flacl.or:r ..,· .,!slrang·••i1'0:< I' .Jaruhem
. 'IIH) são hmsilrir·os nal.os o~ dir'r!CI.orns ·rio;; {l1'iJH:Ífltll'~ .iormws do lnr1'nr·. Rrl'ia fii'Cfrrivt)J qur. não fos~cm.
ÜJ•a, l)oses malrl'ieins l'll\'f.'lli'JJOIH a opiniüo '' {l1'ndnzPm
,., ;;-ranrl<! mal rJ1•. h~Ynr· a Ioda g·cnt.e ·il cr·c•nr;a cl(• .iá não hll\'CJ.'
nr•st.e paiz ning'llf.'lll hmwsln, e de snrc•m lodos. ns homens puulicos capuzes rio,.;! mainres ·att.enfados cnnlra a forLnna o a. li. :hN•dadP· pnhlicns. Drtiois não qurrr.m qne, inspirados llessas
J'onlt'S, J'61·a · rltts fr·rml'r•iras do B1•azil se. ra~a a diffama~;,ão do
ll"'~n .iinpr·rn~a

'fJilÍZ.

· . Dir·-riw-hiin: lllili' os· propugnadores dr>~sas id(•as nstão
ronvmwidos rii~,;n " rlr~Pjam a r·e\·nlurün. l'nmn o rl'1'r·o ü111
hrnxa para r.m·nr l.nn1anha chaga.
~ra~

_qnn r'<'lncriio

~r; n~lwr·a

.da rerninuão,

~i

tmlns os

Iwmens ,.;;1.0 expnsln;; como eonl.ammurlos i.lns llli!Slllns malrs?...
·.em. dn;; no~<i1~ nuhr•t)~ .cnll,•g·as rliY.ia. on1.1·o dia nesta Ca~a.
com t.orlo J'nnctamrnlo. fJIIO ns hnmcu~ fllll.tlic.os rnvf!nenavam
uns aos out,I·o~. indo Jrvur· 11. imnrcnsn n rnat.rr·ial nansnahnndn; ns llll~xr.rir.•.os inl'amr,; rln "nns eonl.r·n (Iii onl.ro;:, · pnnsando f.alwz pt',rom-3r ao abrigo ilr afrt'tlllla~ r.. JH'epnl·aúdn a
lt1'ai.idiio pn1'

i.lll'i'

.fi\ rlis:'P, ha

SI!I'I'Ípns.
insl.al)t.es. Sr·. Pr<>siiiPnll\

JlUIII:n;;

-

q111•

it:Hlns

aR g;enl.rf!t!XÜt•s r Ioda,; as ennrl<•,;cr.ndrncías·· dn;:~a naf11l'CZn
nito · pt'l'rllllll<'lll nin~trwm fJI) Bl'1llf'lil~nle,; uinqtw;;. Alitís .-;
para iunH!Irir.l' ({III' t>llf l'f' !.untas nwnilt'u~ passt•nr l.anlas wrdarh•;; misllll':Hla;: t• pl'lll'anada~. iii' l.iío il'>'i\'n ct>nl acl n.
·
S1.\ o Jmblit:o llMi•~ dtll' l'enwdio a l'8"''S mnlt•:;. Pm· isso
llCJ'Nliio pnnco naA lr•is e;;e.riptn~ de~tinar!as u sn!W11l' u;; cos-

tume>. Os r:osiume:;:, l'l•pilo, síio

dt' po\'0.

rosnllu~Jo

dn t!lJ!i.u1·n moral

ANNABS DO SENADO

· - O publico não vê que a imprensa proclama benemerlto
hoje a determinado homom, que amanhã, por qualquer motivo futil, vinte c quatro horas depois, passa a sor o ultimo ·
·dos scelerados, o ultim'o dos. ladrões. O publico contim1a
do mesmo modo a nutrir-se dessas leituras, sem 'attender á·
monstruosidade dessas reviravoltas.
. .
O povo, as famílias, todos nós t'emos, porém, o melo de
oppôr remedio a esses desvarios da liberdade da imprensa,.
afastando de nós, de nossas casas, todos os jornacs que lancem mão desses meios. Si assim. não fizermos, este,iamos
certM, não serão as leis, ainda as mais coercitivas, que hll.o do
· prodnzir esse bencfico resultado;
P.or isso, senhores, apezar de admitt.ir todas as fórmas
de processo razoaveis, ccmducentes a .estabelecer ·e a precisar
a respcnsabilidade por delictos de ·imprensa. sou profundamente infenso a tudo quanl.o possa' exercer correccllo sobre
a liberdade do pensamento, até porque prefiro soffrer os males
a que tenho aIludido, a pcder (}Om a sua. repressão attingir
essa liberdade, Quer na União, quer nos Estados, só ha um·
poder, cada,· dia a crescer c hypertrophiar-se, emquanto os
outros vivem simplesmente da apparencia e da illusão·. Esse
poder, quer na União, quer nos Estadc·s, dispõe mais promptamente da forca c ao mesmo. tempo 6. mais attingido pelos
·excessos da . imprensa quasi irrf'!sponsavel. Não queiramos
augmontar-lhe o risco de soffrer n influencia das paixões hu ...
· manas, dets rcsenl.imcntos naturar.s dos aggredidos e• nllo queiramos que um dia so prevaleça das armas dadas por nós e
comprima injustamente. c.omo t.em feit.o em outra'B' épocas,. a
liberdade do· pensamento,. a qual póde vir a ser ainda o unico
.meio do protesto contra· os seus abusos e desvios. (Muito bem;
m1tito bem. O or{Jdor é viiJamente cumprimentado e abraçado
po1• orande .numero dos' Srs.' Senadores presente
a,)
.
ORDEM 'DO DIA
Atr.tlt.IOS DIVERSOS

1• disotissllo do proj~oto elo Senooo. n. 37; de 1922, regu.
!ando os auxillos cimoed·Mos pelo Mlnlsterlo da Agricultura.
por dlsposiQões orQamentarins e dando outras providencias,.
·Encerrada e .adiada a votaçllo.
·
LINHAS TEtP:ORAPH!ClA EM MA'!'TO GROSSO ·

i • disoussllo do pro,Jecto do Senado n. 38. de i 922, autorizando o Governo a abrir polo Mlnisterlo da Vlac1o, um credito de i20 :000$ para, com o auxilio de· 80:000$, preetado
pelo Governo do Matto Grosso, sor construída uma linba tcJempbioa dn estaÇI!o. de S. r,ourenoo; itBJquelle Estado, á
villn de Santa Ritn do Aragunya, no limite com o de Goyaz.
Encerrada e nd!Bdn n votaçft:o . .
CREDI'IlO P.~RA PAIJAMENTO AO SR. CAET!T!f DA Sir;.

2" disoussllo da proposição da Caniara dos . Deputados
n. 256, de i921,. que abre pelo Ministerio da Fazenda, o· orf.ldito especial de. 7 :529$891. para paA"rimento de venolmonl.os ·
a que tem dlroito .Tosá Caiteté da Silva, mestre de lancha d3
Alfandega do Amazonas.
Encerrada e adiada a yotnç!to ':

SBSSÃO·a~ 22 DR AOOS10 DE i922
CI\IDITO PARA

PAOA~IINTO. AO SR. CAPITÃO FRANCO

DE

SÁ·

. s• discusslo 00 'projecto do Senado n. 36, de :1922, que '
abre, pelo Mlnisterio -da Guerra, um credito de 1 :500$, para
pqamento ao auxiliar do Departamento da 2' lin)la, capitlio
Jost! ·Joaquim Franco de Sá.
· . .
.·
·
~ncerrada

''

{

'

e adiada n vot.açno.
'

CREDITO. PARA PAOA~IINTO AO

.

SR.

·.

.

. ·.

'

EDU.\1\DO DE AOUIAR

. s• dlscuss§o da proposiçlio da Oamora dos D('Jpntru:lo~

n. · 236, de i92t; que ·abre, pelo Ministeriil da Fazenda, o ore-

dito de 2:089$127, para pagamento .a FAuardo Agnello P·esson
de Aauf&r, em virtude de .sentenQB. judicia'l'ia. .
·
· Enc~rrada e adiada a votaçito. '. ·
.· . . ·. ·
tRRDITo PAR.\ P."OA1'!fENTo AO sn.

FRANf'ÍTf!r.o

1\of.\RANirÃo

.· 2• dlscusslo .. da. proposiç!lo ·dà. CaiJ!arn · dos . Deputados
,n, · 46,. de :1.922,. que abrl', pelo MintsterJo da Fazenda, o cre.dito de 39 :754$770, para pagamento do que é devido a F!"anoisco Jeronymo de Albuquerque Marimh!lo, em virtude de sen:
·
·
. . tença Judijlfarla.
·
.. Encerrada e adiada a votaçno.
· JiOUIPAI\AQÃo DE

VFJHOI~ENTOS

. Dl8cuaallo unica do vtfto do Pref-eito· do. mstricl.o · Federal, n. 69, de :1.921, ·á resoluÇilo do ConselhO Múnicipal que
equJp.wa os vencfmentils dos guardas florestaes aos dos guardas munfOIP!W!B··
.. . .
·
.Encerrada e adiada. a votn~llo .

.

'

. .ASSOCIAÇÃO DE DENTISTAS

'''

3" dlscu~slio, da·. proposiçlio .da Camnra dns ·-Deputados
n, iS, de 1922, que_ autoriza o Gàvemo a ceder, mediante arrendamento,. A Associaçllo · Central· Brasileira de Cirurglõns

Dentista~. um lot.e de ter1•eno na ·explanada do Senado, pa-ra
nelle ser edificada a séde da.Assistcncia Dentaria Infnnl.il.
Encerrada e adiada· à votnçlto. · ··
·
·
O Sr. Preaidant11 ·-- Nada mal~ ~111\'llllilo n trnl.ar, von lllvantAI.r a sessllo.
·
·

Designo para ordem do dia da seguinte.:
Vota~llo, P.m t• disouss!lo, dô próier.to do Sonnclo, n. :Ji,
tio 1.922~ regulando os auxilias concedidos pelo 1\iini.~let•i(l rJ,,
Atrlcultura, por dlsposlc1ies. {lrcami.mtoriaR, o dando outrag
~rovidenclas (com parecer fat,oravrl da Oommissão ti'e
Vonstit11içllo, n. /58, de I9U) ;

.

680
· YoLr,(;ão, Plll I". di.;oussiio, do J.110,ieel.o ol•.t Sr!uatlo), n, 38,
elo Hli!;!,. aut.ol'izanrlo fi Govt!l'nn a' abrir, JJelo Ministorio ria

Viac.üo, um ct•r.dilo do 1~0 :000$. para, t·orn fi auxilio do. t'éis
BO :000$; JH't!sl.arlo fJelo Govorno fie ll!atto fire~~o. St1l' ·~on~tt·ni
da uma linha t,f.'iegrapllil'a da tl>l.at:::ío r!r; S. · Lt.tut·en.}â,· 111i..:
qu'elln .Estado, ;í vil la· rio Santa llitu de Amgn".ra no limi~o .. ·
wm o 'de Goya:~. (com.. Jlorecer {m:o·1·a••el da Commissúo de
Cm!St'i!!t·i~úri n. JJO, dt!. fiJ22) .:
.
.
.
,
Vntà()ÜO, f)!ll 2" discussão,' da proposição
o,;1i1Ji-t\. tÚS
Deputados n: .. :llíli, de 192!, que abre, pelo 1\Iinist.prio da ·Fa·· .
?endn,. o credito .especial de 7':529$801, Jlaru paganicuw li•~
vencimentos a qtte tom direito José Cait.f!lé da Silva, mostro
:h) lanella,. da· AI fandega do )\ mazonus (I!IJ//1. ·1wrecr:r {m~or.avct .
· da. Co7n.mis.!iío de. P·i:nanças, .. n. ·I H, de ·I !J22) ;' - . . · • : · · · ·
V.ol.ucão: r.m 3" discussão, dO pro,ieclo do s'f!riado'n.: 36;
rle 1\122, f(lW. nbl'r..' poJo Minist()rio· da Guerra, um creditei do .·.
:l: GOO$, para pagamentn ao auxiliar . dfi ,D.:•parl.ilmento .da 2"
Lin•lm, eapit.iio .Tosé Joaquim Franco dP.. S{t (r/1.1· Co1nmissrio

da ·.

t.i& Fintmt;o.,,

1llii'I!N!1'

n • .JOfl,

ele

1.922); ·

·

·

.:· : . ·

Voluc(io,. f!lll 3" dis~i1ssãn. 1111 proposkiío da Cumnra dns
Deplliados n:_.236, do JC2J. fJHo ahre, pelo 1\IinistC'.rio ·llir :Frimndn, n Cl'!!ditn df' :3:0f:9$:12i, pura pagamt"nl.o :, a· l~duardó ·
Ag-nillli:t .Prisson dr Agnüú·; ein virluf!0 rle ,;rntenc-a judicia~ia
(~~~~~z.?Jarr:r!f!i'ftlVOI'IIVcl· da.·Cdnt'm:issrjo rJ11. ,o'i'inanras,n.. :i2.· ria

./.

~~·),

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vol.ar:ão; nm 2" di~cussão, rln j)l'ilj)OSÍI)ão d:l Cnrnora' uo.~
· Dcpul.ndos 11. !di, de. 1!1:!2. · riUL1 nbr''-'· pcln Minist.ri'ÍÍJ · dn J!'a~rnda. n r:rrdit;n tlr 30.:754$770. pnrn pagamento , do . quo u ·

rlnvido 11 Francisco Jernnymo de Albuquerque !\larailhiío, 1lD1.
1 írl.ude do· s~ntl'nCa judiciaria (r.om · ··11aret:or· {avora·11çl
~.'\l
r:nmmiS.9tir; .rle fi'iri!Jil('ON.n. l:'i2, lle 1922) ;c
· ·.. · ..· ·.
Vo!aç·ã,,: ·em discussã" unica: do vtito ·.do .PrcfiJito ·do ·Dis- ·
11·i!!lo Fe.d(lJ'ul, n. G!J, :do 192:L. · á reiloluçiio do Cónselho··M'u~
nicipal q1lc. eqn ip:u·a. os ./Vencimentos . dos · .r;mü•dn~ J'lorestaes
aos dos ·;;Ua1•du~. municipnes (com 1la7't!r:CI' conll'm·ir/·dn·'Ctnn.
uri&úio de Constituiçãrí, -n.. 57.· de ·1.'122).: · · <.' . . . . .·.
Vol.uciic•, ern 3". diséussãó, da proposicão. da Camnrn dos
J),)put.adus ·u. 13, ·de :1922 .. que autoriza · n - Govcr·no a. ceclcr.
mr,diaul.c at•rcndamento,' :'1 As~oc:ia(~iio Cont.rnl Hra~ilcii•a do
c;·i,•ur~:iões.Donl.istas, um IÓJ.n ci•·• JJ"'I'<'nn nn. (.IXplnnad~. do 81•-. nndo, pm•a nr.llfl :sCJ.' edi'l'icnda n s{~dc da. Associação ·Dentaria
InJ'nnti\.·· (cmil. 111Ít'Cicl.'l' · I at•oravl'l dr~ ·Com.missão dn ·J~#Janças,
u,./.16;clc.l922i:···
'···.: ..
2• ·UÍSCUSS~Il···di\ pi;O)lÓSiNu· tia ·Camara· dO~ o])ppiltado~·.
11. 'i4. ·dll Hl22. qne. nbt•c. pr.lo Minislot•io 'da Fa.-:1~nilu,
cro-

o

dit.o.de J8:1Cl3$70i, .. para pag·amcnto ao -capitão,;dc';-mar ~~
klWl'l'll. Cario~. Uamos, ein Yirtudc dt)~senlr.nça Judiciaria (cOJl~ ·
1M'f!cm• (avuravel da Commi~siío de Pinanças,. n: J:;o, de 1922);.
·~, discussii•rdo lH'o.ioct.n do Scnádo n ..IQ, àe ·:1922, 'cnn. •·rclr•.ndCI acr Ju t.oncÍJJ.e da !\Iai·inha~ Htiul AIVlii'CS 'do Azovedo
CuAI.t·n, acl.únlmt•nle lll\ In~lat.crrn: .cm•:g·ollo do ~J)t'<Úllio ele'. viaJ.:<'IIl que lhe!· foi confericlco pela COn!\rcgnç.ão da Escola'~oly..;
IPr.linicn. mnis um anno·:de licen~a (da Com.misliiio d~ }'úl~ll-'
(•rú, 11a1WOI' .n. lli7, de 11122):
. '.T;.:, . ··

'•

.

11'11

'

'•

' ·.-;.·

~

'

"I

'

'

.· .

. Discutisão tmü:a. rlo. ~ti to do I'rcf•)ito do DisLriclo Fcllcral,

.n. 20, rltl: 1U22: ti rpsolucão do Conselho Mulikival que extendo

;ís ll:>ci·fpLut~lrii:ts,-almo~al'ifcs rias _Escola:; Hival!ayia Gorrola. n
· PniJio diJ Ft•onl.iu, as· vauLa~:·cns do de;a·eLo n. _2.-491, dó -1!)2:1,
I 1:0111 pw•ec:t.:l' contrario da fJIJmmissúo de Consti'lili(!ÜO, n.

d,? 1922): '
.- ·

.

.

. .

.

-t:w,

Discussão ttuica do 1!iito elo Prefeito Llo DisLricl.o Federal,
rc~ólucão ·do· Conselho Municipal que ·fixa em
·lO :200$ . os vcucim'Úhl.os do agente coJnprador do Almoxarifado
ela Prel'cilu.t•a (com JlW'I!CCI' coulrariolda Commissao de Constituiçi1n, n.:-t.u: dr: /,922)·
· '

.Jl ·'

!J; dn L\l22, á

:Levanta-se .n sessão ás H horas e -lO mirllltos.

· i2•.

SESS,~O :ml\1 23 DE AGOSTO DE 1922

1'1\ES!DllNCIA DO SI\. DllE?\0. DE, l'Al\'A,' PIUlSIDI':.'ITJl

A's.tá 1/2 ,hiJt•a' abril-se a sessão, a ,qtw concoJ'J'cin os Srs. :
· :, Cunha· Pedrosa, Hermenegildo · de l\!oraes, · Mendonça
i'l!art.ins, Alexandrii1o de Alencar, Lnuro .Sodré, .Justo Chrrmont,
Inuio do Brasil, .José Euzeb\o. Ant.onino- Freire ...Tofw Thon16,
BC'n.i~min Barroso, Francisco Sá. Eloy · de Souza. 'J'obia>~ Moil- ·.
- f.•!ir•n; .Antonio. Massa, Vonancio_ ~eiva, Manool Bnrhn. l~ttzebio
ilf' Anrlr1i<(e, 'Gí·nccho. Cardoso, Moniz Sodré; · Bornardiiw Mon, l.t;ü·o; i\!ar·cilio, 'rJe J.àcerda, ~arnpaio .Corrêa. Irinen Ma•~hado,
.Allolpho· .Gordo, Alfredo Ellis. Alvaro de Carvalho; Lu iz Adolpho,
;rostl llurt.inho, •O.logario Pinto, Car·Io~ Cavalcanli, Generosu
. Mat'Ql)OS, Lauro l\Iiíller, Vida! Ramos, Felippe Scl)midt,, Cario;;
Barhosn e. Vespucio do Abrem (37.)
· · Deixm·am de ·comparecer com causa justiicada
Srs. :· ··
A.' ~\zereflo. ,~bdia;-.. Keves.' SilwT;io
La.plls, Goncah·es, Gorln1'redb ·Vianna, Costa Roclritues, Frlix ·Pacheco,
Tobii\S Monlf'lir·o. Carneiro da Cunha, Rosa 11 Silva, Araujo
Glit1S,. •Gqnçalo Jtoll•!mberg, Siquoi!•a . de l\fenezes,. :Antoruo
Moniz,· Moniz· .Snr!J•t:, Ruy. Barbosa, .Teronymo Monteiro,. Nilo•.
Pecanha, · Modos lo. -Lonl, \\liguei de. Carvalho, Paulo de Fron..:
tin, 'nnul Soarlis, Bcrnarrlo Monteiro, Franci!llo. Salles,. Rac.
mo;; Caiarlo e Soares dos Santos (25.) ·
.. .
.. ,
E' lida, flrtsla crn disen;;siin, e st•m dPhn!e. approwncla n acta
eh .~cssão
nnl.m•iot•,
·
'
'
O Sr. 1~ Secretario d<í ecml.ndn St';;'llintr:

Nery,

os

.

EXPEDffiN'l'E

I .

·.Officios:

Do.

sr·. ~inisl.t·o rlri .Vinç.ão: r. OIÍt;as Pnblicns rcmot.tendo
dnn>l rios uut.ogJ:aphos dn · J•osolncão lo,::islnl.iva, sanccionacla'
Qltr. .manda onlt'!U' !'111 nccô.rdo eorn o Governo do Estado rJ,;
~.urg1pc pat·a o sorYlQO de:-. ltmpcza, snnr.amento e dragagem do

tto .T.tpnt~atuba. - Arch1ve-so um dos aut.ographos e. romet. ln-sr.: o om•o. t\ Cni1Jflrn dos Deputados,

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

ANNABI

DO

BBNADO

Do Sr. Minietro da Justioa e NGSooios Interiores remet·.
tendQ dous dos autographos -da reaoluollo lelislaUvo,, •noolonado.1 que reconhece como otfloial ·a letra. do ·Hymno Na;.
olonal ao Brasil, eserlpta _por Ozorlo Duque l!llltrodn. - Al'oblve--9e um .d.os autOI!TOP*'s e remetta-se o .outro á . Camarâ
· dos Deputados.
·
Do Sr. governador do Estado do. Poraliyba . remettendo
o mappa dos munloipios, das 1!18C066s o o numerQ de eleitores
all~tados. até o dia 17 de agosto. -;:- Ao .archivo,. ·
.
Do Br. Prefeito do Dlst.rlot.n Federal remettendo as menllBS'ens éom que submette á uonsideraollo do Senado os 'vlto• ·
que oppoz lls sfiSUintcs rcsoluc~BI do Conselho Munlolpnl que:·
. Considera cffectlvos, nara todos. os effeltos, nos cargos de.
auxiliares technie~ da Directoria dG Obras, os aetunes auxiliares interinos com mnis de dous annos de e:rerciclo:
··
· Augmenta de mais de 00 o numero de adjuntas do primeira·
clàssé e. dll outras providencias. - A~ Comm'lssllo de Consu.: · ·
tulollo.
.
··.
.··
. ·
1
Do Sr. f • seor~tario do donselho Municipal remettendo', .
,por cópia; a índleae§.o anrcstJntada pelo l;r, Azurem Furtado
e mais. 12 Srs. Intendentes, approvãda. pelo. me1m1o Con!IB!ho;
pedindo ser negado apoio nó ,nro:tecto apresentado rta Camara
dos Deputados propondo o adiamento das elelo&R munlolpaes
para renovaollo do actual Conselho Municipal deste Dlstrloto.
- A' Commlsslo de J'ustloa e Leglslaolo,
·
.··
· ])o Flr. presidente do Syndloato Asrloolà lfe.,campos con~at.Ulando-ae com o Senadli nela appt"OVaolo da . emenda
·ereando a Carteira rrlcola oom o fim de emprestar reoul'!los
1t lavnura - Inteirado,
·
··
. ; ·
O Ir. 3~ Secretario (BI'fllinlfo ri!! s•)· doolnm qnri nllo ba .
. pareceres , · · ·
. .
·· ·
.· · ·
.· .
·- O Ir. Vispuolo de .üreu - Sr. Presidente, duas vezes
assumi.· nara com o Senado. ·o r~ompromisso de vir, desta.
trlbunn. faltr allrumas oonslde'raolles 11obre o proJecto de let.
denominado lei de imprensa. A J)rimelra. quando. ao ser suspensa a .df~e~ussllo do mesmo proJecto para voltar d. commiR. silo. afim de· serem relatada!! a11 emendaR (fUe lbo foram aprê·. sentadaR, ·e. a ~egunda, quando. BIJOra, ao apresentar· omen~aR; . ·
nllo podendo .fuBtlflcal~as drAta tribuna. ·pelo· adeantado da
born e pelo vislveloansaQo flm auc Sfl acliava o Senadn. 'de- ,
nltarei que, o)')I)Ortunament.e, na hora destinada ao oxplldlllnte
fnl-o-ia, eomo o pret.endo fazer, ap:ora,
· . .. ·· ·
'Nilo .fôra, Sr. Pt~esidente, eRtc duplo compromisso aSRll·
mido para com o Senado, nllo fOra ainda o :dever a.u11 tGnho,
CIOmO represent.ant.e do pnrt.ido politico que .,me enviou n eA!a
Casa do Congresso !Nacional, de vir trazer n)lStn n.<~sr~mblén a
sua opinlllo 100bre. este assumpto. e eu pensaria ser desnecfl~
saria a minha nresenoa na tribuna,. depois: dos hrilhantes
dlRcursos proferidos 111esta CnAa pelos emlnent.eR Sena~oreR
pelos EstadoA de Ala,Mas e do 1\in Grande do Norte, Srs. Eu- .
zebio de Andrade. e Tobias Monteiro..o prlmélro encarou a
queatlo sob o .pont.o de vist.a jurldloo, 'procurândo estudar o
:projento na sua. fdrma processual, 11om.' 111 t.ecbnloa que tohd.ns.
reoonh11oemos em 8. Ex., e revelando OR seus ~trandAR oon e.
cimentos no ossumpto: o se~mndo ·nos· fez' revjver P.darlnas
pasSllda!l da nossa hl.s~or.la pollt~ca, ·em que o pape1 · a 'llll..

'I

. ..
:'

".

\

,

. ·:

··:· '.

,,,..,..

•''t

I

<

'

•

• o ,,•.,:..

:~

t

'

•.

•
1181
prensa se apresenta, ora por uma face sympathica, ora pot
um lado antipathico, ora merecendo os encomlos de ·todoR, ora
incorrendo. na censura de S'J'Iinde parte dos brasileiros. S. Ex.
. na· narraollo que fez, com o seu !.alentO peeullar de historiador, com sua palavra quente e viva, despertou-nos a emoclto
. nllo di rol de saudado, mas de rccordaçllo. dessa recordaçllo
. suave que nos trazem os faot.os Idos. quando vlst.os at.ravfls llo
vrlo 1"(11 r os encohrll. fa:r.endo rcvlvt~r nos nossos oorncllcs o
· Rent.imento de solidariedade qne nos lilla aos nossos anf.e. passados e que nos leva a venerar sens actos. os quaes, quanto
mais dPr.orre o t.empo, quanto mais as palxlles se amortecrmi
se nos afiguram ainda mais merlt.orlos.
·
·Mas. o dever lmnelle-mll n vir dizer desta tribuna qual
'!$ o modo rle pAnsnr· do oart.ldo que reoresrmt.o nest.a f'.asa do
· Congres~o. morlo rff' pensar que sobre este assumpl.o, nô
momonto ·Mf-nal. podemos dizer. Rem t.emor de errar: repr,o- .
· sonl11 o s11ntlr nnnnlmAI'IR lmprcnsn rio Rio Grande do SnJ..
· Sr. Presidente. um lll'andP ornrlor do seculo passado, cs.t.udanrlo nil nue~llles relativa~ 1\ Imprensa. illsM uma vez qne
. I! múlt.n diffif'lil .~eporor-M o bATn rio mal que o lmnrensa
nossa· fnzt~r. 'De fact.o. ,Sr. Presidente, a nhrase rio lllnsl.rA
. ·:Rover f'..ollard é int.eirpmenf!1 cheia de vArdildeA. Com multa
rlifflcnldllrl11 ~" porlerlio separar o~ pandeR b~neflcios m111 l\
humn~ldBdA inl.elra lAnha tra~irlo a illlprensa, dos malefiolos
que lhe DOPSR produzir.
·
·
·
.
·
õJll ntrnvés mais d11 um seculo de historia. estudando o
.f1rnblema sob o asoeoto em mtp 111le SA tem' apresentado no
velho continente. no- nosso palz li na Am11rioa do Nort11, en
· flernent au e o poblema é encarado por fórma dlfferente. n
· ' ainda mal~. ane esse modo dt~ encarar o problema variou com
as diversas phRseR ria hist.orla pollt.lon, que tem atravessado
. ·
.
. nqut~lla parte do. globo.
Em prl•nolplo. todas as vezAs que é: neoessarlo pronagar
uma ld6a. todas as ve:r.es guo é neoesRarlo lev11r ao povo a·
· oonsciencia do~ ·seus direitos. qne é lndlspénsRvAl qne ellA
saiba. como melhor dirigir os seu~ dePt.lnos. a Imprensa fem
· sido a ll'l'flnriA. " nnrl.ernRa fllll''llnca; nuA t.em !Avario MRII conhenfmenf.o llll.alma popnl11r que tem lhe i·ncutido a coragem neoessarla para .que elle posRa !.ornar-se consciente de ·sua IJ.
herdade. , ·
·
· ·
• 'llfas. em out.rl' .phase. cJUando lnstitnlolles. auando don.
trlnas; quandó systemas polltlcos parecem oerfclltar, .quando
os homens que· ·os ennarnam e os rAoresenf.nm ·s-entem a frnqneza desses systema9. quando veriflnam qnn o poderio pddn
esboroar•se. pdde. escanar-lhes ·das mllos. neste momento· procura.se sempre .amordaçar essa voz poderia, que clama oonf.ra os ·abusos I! predica pelaR liberdnde~. para vêr se assim
se oonseA'I.Ifl mantor o sysfemn periclitante, o poderio presf.ns
a esboroar-se .
·
·
A hlst.orla franoeza. desde a DeclarMilo de Direitos atá o
·momento 11ctual, esllá' cheio de ·exemplos que oonflrmam. as
observaolleA que o~abo dn fMAr·.
·
'VIeV.ta-s. por exemplo. a declaraollo de Direit.os e 11 Conmissllo de r.,e!,l'islaoão 11 .TusUça. percorra-se este lonllO it.inernrio. que vem desde n Deolaracllo de Direitos at6 a lei Tlnguy,
e se verificará as alternativas constantes. orll( se proouranlfo ·
dar ó imprensa o maxlmo de liberdade, ora tentando-sA re~•
trlngil-a para que nllo pudesse nreJudicar os governos ou ·as
·çorrontos politicas do!lllnnntee na ·oocaslllo,
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• · ·.Conseguisse,· por· oxcmpJo, a. Dec:lal'ntão: de Dit'Pilos. e a
~I. il.ui~ãn dc\ :17(13, CJ'eanrto a Iihcmlurle rh.< impJ•rm~IL \' Pjam-so
os actos do, Comelho c• :lo Diri'clori'!,' dr'• '1" impiH·io;' nova, mente· conJ·ctnnrlo · e.~sa llberrladc!: w,ta-~o 11rnn no,·a· ·a11rora
.promissm·a ·rlrs~a. mesma libeNJade lllll 1181.\, pal'n: ,;eJ' ·no:vumente oppC'imidn np6s, ali; um J•e;~urginwnto, em H3Hl, soh a inspiração de .Ser1•ü;; I' pat•u scguir·-se .novo celipsc e cm sr~g11ida .
reapal'ccc com o mims/JH·io, .\lartig·nac.
· ·
A mon:m:hia. liJJeml, que comecou .estatuindo a Jiber. dntie de imprensa, Iibor·dadc que dm•ou at.é seternhr•J de .1835,
. aspby:xiou pm· fim, aU! que. pudesse irr·ompcJr• novamente ·cm ·
ISMl para de noyo ser suffocada om- J8/;!l, e, fac lo inJ.m·ossant.e,
nc~La · anl.cpenulf.imn rlata por proposta rio preclaro Thicws,
que havia ,~ido. o I'NI:tclor principal do manifesto rlirigido em
'1830.ao .:;o,verllO conl.ra a lei. que .rcglringia a liberdade:\ rle irnprensa..
.
· .··
·
)\'Ia is. Lar~le, em 1835, oli·~ Jll'Opl'ÍO vinha pi'O[lt)t• 'a ln i, que
dcvm r.ltJsl.r·rm essa. nwsma llbcrdntlc.
·· ·
..
'Segniu~se R ,;j)OCll ele rr.acr;ão elo z· Bonaparte; c. a l.iher,.
dacle rlt~ illl{JJ'Cnsn s6 l'f!~UI'!J'ÍU eom a J.•eJ'orma .liberul,· para
. 111ai~ !urde .a5;;eg•urur-s.n crmt a lei .de ..iu lho de 1881. .. . . . ·· .
. (Do quc1 .oceot'l'll flnl J<:ranca passemos a yerii'icar ·o qúe .
se deu no Brnsil .. Nos nll.imos .dias da. mol.ropole,. decretou-se .
. lei;; opp!'t•ssora~ tla liber•huir flc. impl'.f!llf'n .. l\las qut;J•.n,pJ•oje.ctn
JJI'imiLivo, qnnr n ·Constiluicão de 181'!1, restabcleco!'arn. essa·
lillcwt:illlle. - .i:;ul'giu ·mal~· tanle a lt!i !ilb•t)l'al dr. 1830, rt!S.I.ringida jlosleJ'ioJ•mentc pela lei de :l7; mM de 3i nté .. a
.woclarna(;ão ria flep11bliea .t!Xisl.iu Sf'lllpt·e a ma.iH J'mnca ·
mais. pót•J'eif.a Li·hr;rdadn rio ennnciaeiio do ponsautento, quet•
!'o;;se feita pela· .fórrna oral,· Cfllt'I' JWia l'ôrma. c)SCrivta. .. .
·.
.
A 1\!!publieà,. nos .primeiros dias, quando o novo regimen
u,pena;; se instaurava, ÍJuanrlo ainda ~e· in:;m•giam conlra, ella
muitas t•onenles elo opinião, ,t.eve dorrcor·reJ' .. ao alr.it.J•o de
. l'•'Pt'illlil' a, libm•flade de imprensa, mas para. intm•)rlialamtmlc
J.ll'Ollltll:,:m·. o. Coclign, Penal.. de 1890,. qun esLabl'lc>cia .penal ida. rlcs nos rlolictos rle improma de fôrma. a ma i.' l.ibel'al, e a mais·
c-.o1:npn tive! com o nosso pa:;snrlo. ~1. crch1 a ao~ga \H:ienta•;iiú. po- .

,.

·I

!Jtrea. ..
.
··.·
·· ·
· ··.
·
....
·O pJ•ojocto q1úJ à Cnmmis~iio de I,e;tislÍlçüo ri Jn~!.içâ .. do
Senado, pelo orgãó dP. son rolalot•, o rminenJ.(J rerH•t\snntnnte

dr. S .. •Paulo, Sr... ;\dolpho,Gordo, apre~ent.ada, a ll.~tn· Casa do
. Congro;;so ·1)/acional, afigmou-se-110i',. .. n principio, •lllll• .tinha
'ptH' ob,ieétivo l'l'll'ltlamentar o disposilivn rlc:i ·§ .f~ iln. art. 72
rla Constilui~iin j.'erleml.. Assim_ é que o pro.illct:o. de 8 .. Ex ....
lor;o-.no. sr.n nr·.t.. 11•, l'llpOIIJ n pàrle Ji.nal flo: ll1f'Smo § ·li!' ilo ·
a1·t. 72 ela. Constituicão,. que prohilJe, n anonymulo. 1111.-iJHrn·ensa. ' .. ' .
. . ..
.
.· : .•. ··::',; .
Dada .a defi.n iruo: du . lei, t•m.· se H. al'J, .. 1•, · pnJ:tlciJl .11uo o
tt·nibalho de S .. J~x: se .rlovm·ia restring•iJ• nnieamenle a· cogitat· rliJ anouvmalo na. impt•onsa, do. mlldo. de nvi'l.n·l~o, comminando. penas '<i·quolll's qur.· inl'ri·ngissonk os pJ·ocnitos. tlu.novu
lr•i. ]~nll't•l.nnto, sn· no a.l'l. '~'" {l pro,iecl.o,· cn,ja rliscu;;:;ün eiilli:
.. su.'<pt•n,;a cJ!ll xil'l.ude ·da . !IJH't!senl.nc;üo de om.mH.tos. eogHa · di1 .
. que,o;lfto. do anonym·pto' da imprensa, Í:! lnmn~!il .cel'lo qno no
ludo dt!ssa do'l'illit'.ão sobrcJ. o. tmonymato dn l.ll\[.ll:ensa e com: JuiiJa~ilo dil penas' l\QuÍJJlc~ lJLH! inl'riiljain o di;;pqsi.tiYo c_onstitucionalt' 1'igul'um onlr.as medidas fJllll, tee!n por fun," n.tiO: regr,JiumentaJ:. a qucstiio do unonymato p!•evtslo na Gonst.Jtmcilo.
· lí'ederal, mas crc,ur. úovà.~ Jig~u·a~, de. delic.to: na impl'Cnaa..•,
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S.. Ex. foi.u)ais longe, pois em al;;un.,; pontos .J'omlli la praxes
proeessual!si,JC!is.
·
·
·
.
81:. l)l'cilidl'nl.e, · sel'ia inlf'il'lllllt'ÚI.!' 'rlr!~eabido cjue· vie~se.:.
mos amda: aS'Ol'a.· quasi no l'im rlt• · primeh·r• qna1·le do ~cclllo
XX dis~u.t.i,r a questão rio unonYIIJulo na Üll!H'en8a n· do '''III
papel Cl)'IIJZ~c)_or r .edu~ativo. Devemo~ nolat'.CllW. en) toda c~sa
.longa dJ~cll~sau, que ,/tÍ ·.vfHJ tendo o alludlfln prn,,eet.o, nmguem, •J~enhulll. dos_ m·ndores que dl!!lr.• se. Lr.cm occupado po;r.
m,11 rl\JVHia a. CJUt!slao .do anonymato; e..a111da lllais, a eonvc.. menc1a ele I·egulanwntal-o.
.
· .·
. . ;OI·a. desde que ncnlwma. iJJJJlllg'lla~üo foi friila a esl.u
jJOJlto· do pro,jeeto, denota i,,;so que o consenso unaniruc é a ellrJ
il'avoravel, Jles;;c ponto, o ·mesmo··não se dando quanto tít~ outras partes ·crLw o compõem.
. · · ·.
...
.
'{Jarece-nie que o illustl'ê autoJ· llo, twojecl.n ull,rapassou o us. phif,o da ·Constítnir;ão Fedr~ml. ·
,
· ,
.
. O ·pro;jecto, ·em .si.lu arU~ro :!", r.lel.rJI'Jnina qur• .«todo ·o -ar~
tígo .do rlout.rinu. critica, polemíca 1111 ilifcll'lnacão, publicado
'!las secções editorial ou ineclíl.orinl .de rJualquPJ' orgam. da iJJJ'. ·prensa, serü nssígnado por seu an!OJ'» .e logo a se:;nir. no § Ju,
·diz.: «todo o artigo que cmüi\·cr. accusar;ür•s ou injurias. cmhora. vnJ;.'IlS.' n ~em declinar nomo~. porler;í. ser p11blicado na
. secQiío oditorial rlc (]ualqum· jornal· OLJ piJI•io•lico. devendo trazer a. J'irma do.· seu' aut.or,·rf!conhccida !lO I' Labdliãu rio logat'
·~.Jm que J'LII' Nlil.ado, l.rJsti:nnunharlo e,;se J•econhr.cimento po1·
duas pessoas, de ídoncirladc Vl'CGnhecida ela mes1na localidadu.
ú reoonhecimenl.o da .fir.ma :;m•tí publicado· logo ap6~ a ·fir~ma
.do auto r".
·
·
Ora •. Rr. Presidente, desr.IB que o al't .. :!" c;;tallelncn a obrigal,ol'ierlarln rln a;;;;i;.malm•a.do artigo, oslrJ pm·a;;wapho segundo
. ~1ão, :tem razão 'tle se!'; e· não trm, rluplanwnie:, primeiro. cm
con~e'CfliiJ.ncia rlo· onunciado do texto do arUg·o; ;;cgundo, por'qüc elle J'llviv•J aquitlo que a pr·onrin lei fl'ancr1zn rir. 188-1,
de que l.anlo Sl! occupon o i!Ju;;lf'!i·n,,Jal.oJ• da ·comnliBsiio flc
f,cg·islacão e .lusticÍI, c;;tigmal.i~·a c ccn;;um. ... ·
.
.Dn facto, par·a qno um art.igo seja pnblic.ado na ~cc~ão
·.editorial .. deve. antes ·ser. examinádo ,afim '.de :so verificar si
contém: ou· não. ,hJ,iurins e para isso.,\ .preciso est,aboleccr-se
· · .
··
·· ·
,
uma .censura· pl.'éviu.:
· .Por· ··qtwtn ·?. (Prl'ltsa.). ·Pelo ·dono do Jm•nal,: ou polu au. ·· ·
tol'idadfl? · '(Pau.l'a ,·). . · · . : .
O parugraphó não especifica. Ai·ndn rnai;;. Desdn que
o. at•ügo traz nssignatura. si o obJectivo da lei ,; evitar o .ano,nymnto, poT·qtJe .·além r! e.: exigiJ·-se. no .RI't .. :!" .m,sa !lSSt/?nn.tu.ra, o JJa~·agrnpho prinwh:o. cxig•J ainda quq e..;stL ass1gnaturn
.seja. te.st.cmuuhada ppr, dun~ pcsso.as conhecJrln~ rlo JWIUJ'IO c
i)OJn firma· roconhecJd.a ~
. . •
. O '811. Aoor.PHo· Gomlo '-·Pura evil.nt· almsos .
. ({,SI(~ YESI'UCJO DI~ Aomm ___;.Si o eiiJlÍl'Üo cÍa lei Ú roa!•
·Jnentc.' esse. ~Jus Ln. pnt•eeiJ-rne,' o quo esl.li consignado no artigo .seguntlo.
· · .
.
.
. . ._
.. . ne~ponllo . ao. apal't(• du . i!lnsi.J'(! nula tO I' da .CtlllllllJiiSaO, .
Jli·ecltú·o ,iuriscon~ulto .. ~ quem peço dr.sculpa de estar..e.ntrando l'm soúrn altwJU. crJltl.eando u.. s••u trabalho, u rtLW Jaco pelu
lJovet· que rn•J assisli! . como roprc,;entunlo da ~lliJfto e ,c(!lll"
J·epre;;enlnnlt• d1! llliJ partido· de pJ•o;rrarnma polit.1co clefmJdo,
q1w n1P ilnror"oe a oln•if;·a~iio' rlr!, para 1Jq111 dr!sr..mpet~liUl' o ·meu
rnm\dato; !Ji'f.ocUI'al' :J.lj;;cut:il'· da tribuna ou da· cudclJ'tl que mu
1'úi · conl'indu, todos essas rJuestúcs·. ·

O Sn.

AooLPIJo

Gonoo - V. Ex. otivlu-me ha dias

eJ•

pOr os abnsotl c1ue se pouem dar no regímen actual em que se

recoubecem firmas de ootidades que nunoa existiram.
·o Sn. VÉBPVcio. DE AnnEu - Responderei indirectamente
a este aparte de S. Ex..
· Si o § 2', tendo como objectivo evitar abusos, prescreve
t.olla -essa condição de cerceamento, qual entllo a .razão de
se1· do art. s• que, logo em seguida, vem estabelecendo a pes- .
quíza da autoria'!
. ·
,
.
·
· Só se pôde comprehend~ que o ártigo referente á ·pes•
qui~a da autoria reja o caso .cm que seJa publicado,. em
quct· jornal, um artigo· diffamatorio contra este ou
contra aquelle. Mas, .pergunto: os artigos diffamatorios nilo
silo obrigatoriamoote assignados e . essa asslruatura nAo deve
se1· rcconbecida cin cartorio, por duas pessoas com firmas re,;,
. colibccidas? : . . .
. .
.
.
. .
. Que necessidade ha portanto, de estabelecer um novo artigo sobre a pesquíza da .autoria? · ·
. . · · . . .·
íDepois, ISr. Presidente, se o· objectivo da. lei . é· unlca e
exclusivamente acabar com o anonymato da imprenaa, baat.a
que a lei institúa a obri~atiriedade da aaslruatura doe artirQa
eo commine, como commma no. art. õ•, as penas para aquelles que infringil•em os seus preceitos.
. ·· ·
O que se procura no art. · 3•, estabelecendo. eua. peaquiza
o que se tem em :vista. nilo é responsablliaar a quem quer· que
seja pelo artigo publicado, mas castigar um individuo a quem
JJe attribua a autoria do artiro~ .
·. . . · ·· · . . ·
· Gonfesso, Sr. Presidente, que o art. 3~ e o 1·2' do art.. 2D .
destoam inteiram~nt~ do ponto deo vista em""que. se oollooou .
.o .legislador conshtumte quando votou o § · i2 do art; 72 .da
Constituição Federal..
· . .
·
·
Diz esse parag1•apbo:
"i 1.2. Em qualquer assumpto é livre a maÜJfeetaoio do pensamento pela imprenea, ou pela tribuna.
Bem dependencia do . censura, respondendo ·oada um
pelos abusos que . eometter, nos, oaeoa e peli. fónna
que a lei determinar. Nlio é permittido o anonymato."

·

. Ora, si o lerislador ·constituinte- teve· em.: vista estabele..
cer a livre manifestaciio do 11ensamento pela' tribuna e" pela
imp1•onsa, independentemente .de>· cenaura, d&Ddo rlliP.oDiãbl·
!idade a eada um o que faz com QUe cada um . reapoDCia· peloa
abusos commettidos; de accOrdo com os preceitos que .a lei
cstatuir niio havia necessidade, nli.o era curial gue do pro.feato
de que me' oooupo constasse o dispositivo .do 1 t• do arl. 20,
porque essa disposiclio vem. infringir preceitos constituoionpes e con~raria toda~ as conquistas liberaes que em uaumpto de le;Jslacll.o de 1mprensa se tem consesufdo no mundo
oivilisado no decor1•er do ultimo seoulo. e no prinoipio deate, e
que a propria lei franceza de i88i, a que tanto se ap•u o
illustre Relator da Commissl1o, foi a ·pume1ra·' â' extinguir. ·
Mail, Sr. Presidente, ainda no art. -i'' aé eatalieleoe a
obrigaçlio para O ]ll'OPl'Íelal'ÍO OU editor de um: Jornal OU de
qualquc1· publicaçlio perlodioa, de iDaerir dentro. de trea dias,
depois de recebida, a reaposta de toda a pe~Ha Phflloa o~
Jllºral, que fOr designada no mesmo. Jornal ou p~lod.co. ... ~
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E' um outro ponlo que· já tom soffrido a oritlot (lo& ora•
;dores que me prel!ederam na h•ibuna desta
llte artiro
tal· como se acha redigido - perdôe-me o· honrado Relato1· ..ó quasi que úm11 iri•cverelicia dizei', l'ePI'esonta uma idéa in~
.feliz. De. facto, imaginemos, todos nós que aqui estamos a
somos homens publicos, politicas, que .pertencemos a parti;.
· dos. organizados neste ou ·uaquelle, Elltado, onde existem dua•
col'l:entel! de opiniões, pelo .menos, uma que consutue a maioria e outl•a, a minol'ia, que cada uma dessas col'.rentea tem um
jol'Dal político, que defende as idéas do rrupo a que pertence.
o que faz diariamente a propaganda dos prinoipios cardeaee
do' prorramma do Plll'tido a que está filiado. Pois bem, o
,iornal A, pertencente ao partido A, insere um artigo d~
: ltmdo criticando .os aotos do representante do· partido .a, No .
dia· Beluinte,. ou rio praao que a lei preoeitúa, esse t.epreaentante do partido1• que foi attinrido ou visado pela oritica'do
~ornai A, tem o oircito de, no jornal do papo Al inaertr a sua
resposta; De · modo. que, o mesmo Jornal polit co que· fu a
Pl'O.Paranda das ldéas d!J pa~tldo, tem de publica~ um edito·
.. rlal ravoravel ás suas 1deas em uma columna e na outra i
contradita ás idéae do seu partido. O mesmo Jornal passa a
razeJ•, a .um tompo a Pl'opaganda e a contra-proparanda d88 ·
· idéas do seu partido. .
·
O SR. AooLPHO GoRDO - Entretanto; o direito de NIJ)OStli
!lSLú consaJrado 11m· quasi todos ·oe povoe,· contra os ab111011 ·d~
Imprensa. ·
.
.
·
.
·
O SR. Vssi>uck> ns Asnsu· - Perdôe-me o illuatl'B' repre
sentantc de S. Paulo. Ninruem mais do que eu consideni a
sua oapaeidade,
.o seu saber
. · ·
· ·
.
' . jurídico..
.
. · O S~~; ADÓLPHO GoRDO - Muito ob~ipdo a V• .Ex.
o .Sn.' VssPtJCIO DE ABREtJ. - •••. ni11111em ·mais do que
cu tem acompanhado .com & devida attenoiO ·o trabalho que
S. Ex.. ''ao .tendo com este assumpto. Entretanto, 1 dnpelto
.diseo e embora ·leiro nas lettras Juridloas, venbo llflrailr a
. S•.Ex. que·· nem tódos os autores alo. partldarioa da difeJto
de respoata • ..
. . . ·
.. · .
· .
· .. A lei franceza de i88l, de que tanto S. Ex. fallou, eatabcleoo no art, 13, si me nlo falha a memoria, o direito· deo resposta no praprio jornal, .direito, aliú, que nlo é uudo em
Jornal nenhum da Franoa, a nlo se~ em eaeos especiaei, Mu. ,
em outros paiaes, desde 1862, · que em vez dease · direito de .
· reapo1la, é corrente a praxe do ltil•eito do reotifioaolo, lliú,
ma1a consent.aneo com · o ..papel da imprellll'; oom a sua ,,..
siolo;livre e .com os fins a que ella se déstina, politiooa e par..
tidar1os. .·
.
.
· Para a\'ivar ·a memo1·ia de. S. Ex., accrescentarei crue a
Austri!l a adoptou em 1862, e· a .Allemanha em ·ts7t, a Bapanha cm 1883,~. e na ·Amerlca, a Columbia em 1891, na propria
.Europa, na ~:~ervia e om varios Cantões da Suitl& foi adoptada na ·Iegislaclío esse direito de dectlfloaolo, mas nlo o
de l'.esposta.
·
·
Os Pl'Oprios autores francezes, que se oocupam da .lei de
Julho, de t88i ruem proparanda contraria á ineeroão ldQ l'esposta, sendo f11voraveis á rectlfical)lo.
o sn. Aool.PHo GoRDo - Entretanto, o Conar11110, Jo,·Jlalistas ~raf>l·lclros votou 'uma moclo, manlfettanifo o a~eJ~
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Lei· uc

J88f. ''''
Ano.J.I'JJO GOJII)O -- V. Ex. Jalln .contrn as pJ·otn'iu::>
a~tJi t·a~(•es dos ,iuJ•na Iisf as )))'as i!e iros.
'
O Su. \'gsPIJGIO .rm AB111m - Não. sei se esluu contruTiandu as a~pit'IH;õos dos ,iornulis/.as Jwasiloii'Os; s6 sei--que, assim
me mnuil'esta tJiêlo. esf ou de accôJ'(Jo- com as. aspiru1;ões, não sl>
· du rn·ogTammu Jlfl!ifico do meu partido, coJun com as de· toda
a imiJl'ensa uo mc·u l~starlo, que já nimülou ao· -Senado uma
l'epresenta~ão contraria in liuâtiW ao proJecto- sobre ,Que -!alio.
· .~sü\ndo du accõtrdo cpm ~<i.:Jros1~amma do meu l:Jarttdo ooní as
suas idéas e' ·com as da Associação de 'itriprensa- do meu':Est.ado natal,· ~intorue encOJ•ajutlo pum. Hmbora ·-divergindo· -de·
ncitabilirlades- jurídicas~ como a •do dislilwto ·Helatol' da Com. missão de .lusl.i'tm e de membros du·-congl·esso d'e-Jornalistas
a qucso :s. Ex. se: refet·e·, -vir a esta f,rihunu·;impugnnr··o . dispo- ·
sil.ivil-'dn :ar!.. 1".
•:,:
_
· • ·_
.
Ainih~ mais, Sr.· Pr·c-sirlPiltt•. Anulysan:dq-se a lei; -verifica-se -que.. do arL . 5° au art. 10; 'procur~.,-se>esLuhelecer, '_!tão
Hô prmalidades para os que delinquem ern 'rola~ão- ao anony~
. mato .. tia impJ•r.nsu, como, _a indu, eslabel&cer, regras,. seg·undn
-as. quaes, I)SSas penas de\'em. se!' commiuarcta~ aos delinqueutes.
O ai'!. JO, cncr.r1'a uma out.t:a innovnr;ão,- aprescüLada _pelo ·
illuslrc Hclator, que, segundo me !J!ll'ece, está em franca' coh·tr:vtição -com· a l1!i- t'ranceza de 1881, que taul.o inspil·ou o
nohre J•epresentante ]Jaulistn.
·
·
O Jll'O.icclo que visa J•eformar a 'legislação brasileira, ·está
r.rn dcsaccll!Hlo ·curn. o que ·iJrcceitua .a ·lei. frauciJza: de 1881.
quanto aó 'niodo de 'funccionumcnlo ou ·do 'est.abclecimenl.o de
f.ypo!,;-raphias, livrarias 11u imrH·cnsas ondo se publiquem jorlUlr!s. ·-Nn-Jci J'railceza, as typog·rcphius c lh'l'!ll'ias, não estando
,sujeitas -a Vnxam1!S titJ especie ulguma:, funccioJiam l-ivremente.
, Qunnfo, !II)S' -.iliJ•rtat's diarios, propriament.e ditos, •a lei .franceza
cstabelnce apenas como "coucl irão pal'!l que possam circular
uma. dcchmll;ão dó edito r o· o" deposito, de dous ·numeros rlé
crida ecticão •do :joJ•ua:l, a assig·nal.urn- do clirecl.or do mesmo snhl'C· o •exom)}laJ•. imrn·cssa ': e-:· autogmpha e .a distribuiç-ão _rio
dons cxl'Tnplarc·s ti hibliol.hcca publica, ele. , · ·
- ·. ·.
O pi•o,iccfo · ArltJ!pho ·-Gordo· cont.rarjn 1Je5f.IJ _:ponto :6-: que
esf abelece a lei· inspiradora :ele S .. Ex. O· projecto inst.ituc no~
.vas' normas ]lar·a t)- fundação: do jornar.s n, neste assumpto;
reforma .dispositivos da, Iegislacão :vigente ü .do- C()digo P.ennL
. ü . Coei if(n rua I, · em seu ar!. 383, earn•holecc · apenas con1o formalidade para a fundação de unL,,iornal qualquer, a
.Jíccnça concf'rlhfa ·.pela Pr·l•fr.itum, ou Inlo_udencia Municipal,
o illusfl'l' auf.ur do )ll'O,jecLo, r)rescrev(;ndo:;iiovns not•mns
estabeleceu. quP,- pam que uma J.ypogrnphito, ·lm:Hi· ofi'icina _im- ·
]Jl'PSSora · tle, :joJ•naeR se possa fundar,, é !1Ccossario·<que -st:~ja
fl!:il!l• a nintricula, :jsf,o -Co, insf.itue:
. · · .,.;,U . · . · . ·
VJ;8PUC!O llll ABIU:ll -
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":\' mulriculu dn oJ'ficinas impJ·esso1•iís -ou ,iornaos,

eru · num1) in•d•ividuul· nu cullilcUvu, u \que' se m1'crc , o
ar!. 38:3 do Codig·o -P(~üai,- é obrig•atorià 1i,if'sor:í fcHa· ·no

cartorio, do Hl•gistru Especial 'de ~l'it.ulos do Distl'icf.o
Federal;·. bem :.como 'nos mtinicipios· rló; 'territorio .do
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deelut·a1;.ãu do nolw~ tio dono t>. ele .Sei/H reum doH qnacs, pelo IJII.'IlllS, t.leVCJ'Íl ler rlomieilin na s1\r.lo tlo csl.ailclet.:illlent.u IJ cnn1
di!ClUJ'U\IÜri elo Jogar, l'IW r. t:a~a. onrlo 1-i\'eJ' de ~~sl.abt!-
leccr a offieina ntt o Jogar para onrl1\ !'th· [.J•ans1'eridn,
dc.poi s di! estabelecida.
.
.
.
Pamgrapho unicn. Nos E8larlos da União, J'ical'á
:r cargo do set:ven~u~rio. que f~ir dt;s~gnad(! pelo poder
estadual, sem Jll'll]UJzn das dJsposTçops · í'1scae~ e, na
falta rle desir;nação; no HPgisLo Geral HypoUJecai-io da
l" cit·cumscJ'lJll}ão, se lloLT\'1!1' mais. !le um::l> · ·
Acl'l'. eQIIJ

P'''!~t·!nl.antc~ ost.Pn~ivns,

.

'

•.
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.
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., De i'aelo, do Pcgimcn lilwrJ:imo, iusliluido pela nossa le_,;·islacão vigente, pelo qual o· jornal precisa para a sua Pll. hlicação apenas ele licença .e . .do depo~ito que deverá faz~r de .
()XClllplares. em certo munero, S. Ex:. passa a um oul.ro ·!'egimen :. o da matl'icula, feita em cai'Lório, com os ·varios rr!quisitrJS que· csl\)llcleceu no _seu projecto.
·
·. .
· Qual teria· Sido, Sr. Yresulrmte, a razão quo le\'011: o uobl'f:\
Senador: a CI'CIIl' ·.essa nova· dii'ficulclaclc á Cl'CR\~ão e publieU~lãO
· de ..· jornaes.? ·
·
·
·
· O Srt. -~DOLPHo Gonno -Já cxpuz a T'azãu longaÚJentc tla
tl'iDuna.
·
·
·
· ·
·
. . · o Sn: VJlsJ>ucw DE·Amuiu -- Nãoaci·edil.o que tenha sido
o' clese,jo·· de J'estring-ir o numet·o de .iornaes, ·porque, então,
f,alwz podessomos explicar daqui, cómo Lammenais, em, I84.U,
na .Assembléa Lr.g-islativa franccza. quando ·se "procu.rava votat•
a llli fJUC rc$Lrin~ia a liberdade da. impl'IJll~a. na c!ual S(}. os. t;abeleciam eondi~~ües pesadas para a publica~ão ( rl jornacs,
que este pro,jccto sig·nit'icava apcna8 Ci ~silenciO aos pobres,.. ·. · Não ·creio que S. l~x. 'queira. forçar-nos a reeditar a
phase ·ele Lammcnai~. .Parece-me que· o :fim v.isado pelo dispositi\'0 dr! seu. pr·o,iccu!, 1l. o de garantir; a _rqsponsabilidade
rlr~ un: dchnfJuenl.e, partmt.lo, talvez, do . pr·mc-Jp!O de quo· nem ·
sei11pre o· autor~ apparenl c .tí o aut.or .real, sçn,do · necessar\o
pumr· csLe e nuo aquelle; Mas, embora o espmto da Constituioiio tivesse sido evitar q unonymato, como estabelecer uma
· sl.'rie ·de armadilhas, pa·~a quç se possa. })llgar .urna pess1)a
· como··auLom real do ·artigo, comquaut.o -tn•esse sulo elle puhliearlo com a ussignat.nra ·do responsnYel ? !
Mais áind:\: n art. J4 .do pro,iect.o • estabelece que se
· consideram. commettirlos
·
« conLm os J'tinccim\arios pu!Jiicos, em razão 'do officio,
I)S m•imos ·de calunmia c iujul'ia que ol'fcnderern a
honra., a·reputat;ão,· a. resr}()itabilicla"r:le .pessoal rlo .chcl'•!
ria Nação, dos membros clns poder·e~ Lop;islut.ivo, ExceuLivo ·e· .Tudieim•io da União e· rios ]~st.udos, ou que os
expuzet·cm ao (!csprozo ou :\: odio~idadfJ.)
.P J.•ocnrando esludal'. c~Le usstúnptn nas logisla~lÜIJS do tli\'l•t·sos· mtize8, cw qu1! a.t·Lig-os semelhtli!LI! n· cslo poderin.n1
Llit•. sUt·g·ido, .rui_. S1·. Presidente, .~ncotl!.rtu·.- em D!coy, _aut.or
il,t~;lez, wnn pug11ta em,r1uo .ello af!Irm~ que, l}a lo~;,Islaçuo un. t.Jga· du Inglaterm - 1• vnrdnde quo amda nao J•elormnda .lul\iiu, nu· thPot·ia rln libello, um preceito qne ~onsideruva
co1no cl'imo ele ~ctlir:fio lodo acto que l!~nc!Bssr~ a levm· o. povo
1i rovnlla, pot· meio di! aggressuos 1í J'lllli)Ia, !lOS n)embros das
CnniU1'1lS do l'arlnnwnlo, aoK dogmas· da Igl'l.',)a e flUI:! esse dr!S. -· Vol. YJ
44

\

690

· · ANNMlS DO SENADO

liclo ·seria <!On~idert\lJo con1o decorrente du regulamonfaçíio da
I il.lfH'clauo do opinião oscJ'iJJla ou fallacla, ·
.
Mais adiante; pa legislação an?eric,aua de 1798,, a ·«"S~di
l.iun law :1>, uma llll que l.ambcm .tmha como obJecl.lvO ev1tar
as sotlit•ões, e-onlinlw um gisposil.ivo semelhante·. a esse.
. l\lus a IIli tomou-se lt~o Impopular na Amerwa do Norle
<lU o, teu do a dul'a~iio de· Lres annos, terminando a ~ua vigeur:iu (JIJJ J SOJ, mnguom buscou ronov~l-a c o par~u~o que:
ht~vra apriJs,Juf.ado ao Congresso .e, a fe1to votar, fo1 Immcrlirüuzrwnl.o apeado do poder, pela desconfiança do povo, que
não lhe cnt.rogou mais as cadeiras, de que ora depositario no .
\longrcsso ·Nacional.
·· .·
. .
.
.. . . ,
Ora, umu loi qu9, num pal~ livre como. a Arnenca· do.
Norte, se nprosimlou sob esta fórma, e ha ma.1s de um .seculo
-. do. lhstancia provocou. semelhante reacção, .certamente nllo
pod(ll'Ú 801' i·onovada nurri paiz culto como o Brasil, não JlO~
dor·li srw transplantada· para a nossa legislaç.ão,., porque Isso. ·
l'OPI~csunLaria :um J'cLrocesso, pois, deixaríamos de nos collocar
no pé em que estava a Amedca ·.do Norte om 1801.
. ., . .
São.· estes os .pontos principaes de reparo, que feriram a·
minha attenção ao esttidar o .projecto apresentaao pela Commissão do Constiluição do Senado para regulamenfar o .§ i2
da Constituíção c reprimir os chamados abusos da imprensa .
.· A maioria. do. Senado é constituída de juristas que cónhecem pel'!eitamento a· legislaolio · brasileira . e sabem bem·
qne, dosde·J890, n'o noss~ Coi:ligo P~nal, numa série de artitrds,
se.. procura estudar us diVersos ·dehctos, que o abuso da ·JmJlrensa póde aoarreLar, comminando. a to4os elles a respectiva
pena, mas sempre se .attenden.do ao esp1rlto Jiberal, que é .o
npanagi~ da logislaçiío brasileil·a.' .
.· . · . · ..... ·.. · .
· .Assun, os nrts. 22 e 29 tratam do· crime de abuso de .
liberdade da. communicação .do pensamento; o.. art. 96 cogita
· da transgressão de ·m•dens do . Governo, · que . p~:ohibein nas
zonas de operações· ..de guerra publicações c . reuniões, que
·possam í'avorecer o inimigo· on estabelecnr a desordem, ...··c
cornJ.lina as penas correspondentes .. Os arts. •315. o 325 re"
gltlam .·o crime de calumnia e .injuria; os arts. 382 a 350
presoreve.m ,reg~as qu"nto JlOS crimes de violaoAo de. direitos
âo proprwd:Jd~s ,ari.Jstlcas ... etc •.;· os urts .. 383 .a 387 estudam
us crimes de ·uso illegal de :LYP. ofi"rap.hla e commina as penas .
a que estão su,ioi,los os ·que. no es incoJ•rem .. · ·
.. · ·
· · Ora, Sr. Presidente; ·nem um,· portanto, dtls · deHc.tos, em
que possam incorrel' aquelles .que abusam da libet'dade de
imprensa, dei:~ou de ser ostudad!) pel11 legislaoãç brasileira· c
para elles de1xou de ser oommmada a respeohva pena .. · .
·
. Que necessidade temos ·.·qora de, · n888e r proJecto, pro-·
c.urnr introduzir fiovas penas,. âc crear .novas figuras de dehcto,. além· daquellas que a. nossa JegJslapiW liberal já esta tum ? · . ·.
'".
· .
· ·· :• ' · · ·, · ·
l~stamos,: · pórvenLúra, · aLJ•avessando uma pbaso em !JUO
abusos. d,e imprensa ·sejam praticados do f~rma, J!&l que exijam
um.a legJslacão penal nova para· seus dehctos·.<e 'Capaz de reprimir esses .abusos excessivos?
:~·.:~·.: · . ·
Porventura a legislação vigente já não:-eii~â dotada'· de
todos os el.emel!tos . net'essarios parà a ~oprossno desses
abusos~·
·
· ·
o Sn. ADOLPHO Gonoo- Por esses fundariienl.os nunca se
póde reformar uma lei.·
.
.
·
· .
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0 Sn. VESPUCIO DE ABREU- Póde-se reformar uma lei ..
· Mas, o que é natural, Sr. Prosidtmte, não é que se .deixe.
de.refOl'Ular o que é natural, e que, attendendo-se á evoluoio.
. humana, que se opera do instante a instante, ao aperfeiçoamento da humanidade, ás conquistas libere.es, que se avolumam e formam este grande patrimonio, que vamos conquistando através dos tempos;· o que ·é natural é que a perfeição ·
· . da humanidade mostre que a orientação em assumptos desta
natureza, . em vez de ser reaccionaria em vez .de ser ~etro
graaa, deve ser calma e reflectida! não se procurando crear
restricção á liberdade, mas n:iante -a plena, e nos casos do
abuso, se por ventura não tenham sido ainda objecto de
estudo por parte do legishidor, para esses abusos comminar
penalidades novas.
· ·
.
.
. .
.. Para o. caso já o Codij;o Penal commina as penas que o
legislador JUlgou neoessar1as.
· .
·
·. .
Em uma época em que a humanidade evoluiu tanto como
· é notorio · uão seria n~~;tural que desprezassemos estas conquistas liberaes, para retrocedermos a um regímen ferrenho,
calc_ando ·friamente· a liberdade. de ·pensamento.
.
O Sa •. AooLPHO GoRDo-Não ha no projecto uma unica
disposição restringindo · a liberdade da 1mprensa.
0 Sn. VESPUCIO illl ABREU- ImJhcnso seria o meu prazer
se pudesse concorrer com V. Ex.,· e .da tribuna desta Casa,
acompanhar o nobre Senador nessas elocubrações, · porque,
como . disse .ha pouco, considero o illustre representante de
· S:
Paulo um dos mais eminentes juristas desta Casa. ~ .
· · () Sa, ADoLPHo GoRDO- Bondade de V. .Ex.
0 SR. VEBPUCIO DE ABREU - PÍI.ra mim a' palavra de
s.. Ex: em· assumptos jurídicos é .uma lição. ,
.
. Entretanto, neste· assumpto, peço licença a S. Ex. para
divergi~: de sou modo de pensar, sobre varias pontos do pro-:jecto. ·
..
.
.
.
·.
Discordo de S. Ex. porque entendo que se deve considerar sempre a legislação de cada paiz de accllrdo com as
suas tradições, com a. fórrna.de Governo que o rege, com os
principias em que so. baseia· essa fórma âe governo.
. Ora, !e~<! ha. pouco, algw~laa »i!e'inas i~iradas ~o
· '1llustre pubhc1sta mglez James Bryce, tive occasül.o de verl.ficar que esse illustre publicista, estudando as fórmas de go-:
verno que assentam .-na opinião publica, por elle reputadas fórmas de· governos livres, as cataloga em tres ·classes geraes. ·
.A [Jrimeira ó aquella em que os governantes. recebem
inspiração directa do povo, pelas suas assembléas primarias,
como se procedia nas antigas .republicas da Grecia. Mas, essa
fórmu. de governo só é exequivel em paizes de pequena superfície e populncão, que, como affirma Bryce, já eonstituem,
com e:ccepQãO de alguns cantões suissos, elementos,de estudos
dos histor!Rdores.
\ segunda' classe, a dos governos chamados, livresJ. é
aC}tldla em que o povo delega a representantes seus, em ua-.
mu.ras ou Parlamentos, a faculdade de, representanâo-o, dirigir, por lapsos do tempo mais ou menos:Iongos, os destinos
da nação. Nesse caso o povo confia que sempre sojam escolhidos para seus repres~mtantes os homens mais prudentes,
mais eapazes, mais fortes o mais dignos de interpretar o penêamento ·popular do paiz e de pode~ realizar a sua i'elicidade1 ·~
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·
.\ leJ·.eeira classe, ,Sr. Pr•t!Sidenlo, ri aquolla om quu os
,o,; pnru.~ nfi~, dt>!e~,~·arn inUdmnwnle a ~ua ~nbm·ania :i em•pora~
;;iio alguma; 1; n•quella e!ll f!ll'i' tJ .puro conserva surnpro u SIIU
Pl'Opia ,;oJ.t;·r·:wi:l, Pslallldtx~t.•IJI.lo divl.'t.'sus ol'gilu,; du :~t.lminis
lr:u;iío pub!ir.a, entregando n cada um dos :rumos do poder pu- ·
J,!ico a 1111\a dcCt't'IIIÍntl(ll\ caLl!guria de !\mcdonal'ill8, cada
wna com a i'LUI e~P'Ii-ei'a de aeção. pt·!J•Jlüil.anlento disc1·imina:da,
e t!lll qtw lm um paelo que :;c ehama .eoJJsti!.uicüo, e •lo que 1\
f.ypo o gowt'\10 du,; Estados Unidos da. :\mcricu do Nm·te. · .
1.\''r.s/e UJtíllltJ :'Y:>Icma do g'overno, mub d(t que érn
HcniHilu oiJII'II, ·:lG fltlde con~i.clt!J'ar· que a opinião 'rlllblica é. a·
1ol'r;a prPpouclt!J'ante •que move todos ·r.;;ses dmnentos c dele.gnnclo apenas pareei las rJo · i'lHl eolJerania, mas r:onservaudo-a
em toda plenitude. Dahi ôs delegados investidos de mandato,
JlOl' pmzo limii.ndo, para que ellt!S Jloi'snm, sempi'o au·scultan. do a opinião .de ~f.'IJS dnleganto~,-sr.J' p!•t·enJwmente o~ rem·osenl.ante:; rmws da opinião.
·
Xcsle ~~Amna de governo, mai,; du que nenhum ouLro.·
· eomo a;;:;rJY•Jr':t c. ,g,J•andu puhlicisl.a in!;-lez, 6 preciso cjue· a .
.opini:io pul!liea se faQ.a senti!' a tocln o imlanto, afim do qun
D:; JlOlilicos llfio ~fJ r:tmsirlrlrcm enmo StJIJS orientarlorn,;, como.
Lendo l'$~a >'t't!ttldha da inspiração divina QUI! os !orne· os
uni.eos capaY.P,,. de promover a· J'Plicidarlu do po•1·o.
i\lus. Bl'. PJ·c,;idenle. no~ Stl'~m·nos ·t]Ut' ohcdcct,nJ e. seguo!IJ este systcma, l'll1 que. os dJVtJr·sos rumos r:Jo · pod·t!t' pu.])Jico são porl'ejlmnente di•scriminados, om que cada- um. delic~ !.em a ~ua e~p·IWJ'U de aceão IHn·monica. 1• indr.•prmdontc .. · .
r:omo est:'t eMul•l'ir!eido no nosso 'pado l'uncliunontal,· entre. ·
'elln:; lm muHa.- vezes al.kiclos, muitas oucasiõl's cm. que um
rios poclt!J'r:~ Ji1:a t:•m antagonismo ·co111 oui.J·o, Pm (JIJe, portanto,
o systema fica encravado, sem que nenhum delles. tenha a
rlasticidarlu nr:cus~á!'ill !)UI'U lwm pnrlt!i' dirigir Jllll' si ~ó os
den.inos c!e nmn nação.
E' o easo ·qun ~r! .d:í entre nó.•.. .
. .
..
Quando, PPI' r!xr•rnplo, o Congrt•:'so, lt~gishmclu, vota tUma
rJoterminnda Ir• i i! .ü Exocutivo não .cstü cfc -ac.cOrdo com €ssa
lni, ·vél.a-a. E r• Congrt,sso não· dispondo . rll! dons. tcroos de
maioria })a1·n o oh1·ir;ar n l~xr•cutivo .rt pt•omulgar e8ta lei, •fic:t
em al.tr·ieln com n onlro ramo do TlfHJr•t· pnblico, quando como
·;.e figuJ·a no t:asn tlfJ nma nomna!;i:ío ntl···~l'tÜa1Jo diplomatico
ú!iln pr•ln J~xecnt ivo mas ao qm\1 o Senado, de uccôrclo com o
clispn8ilivn eotL'/.il.twionul. não d:í sua appt'O\'.U!!ÍlO, esl.uhele,montu~.

i:o-se no,,amonte um atl.ricto .entro os dous 11amos de poder:

u Logi:>lutivo e o J~xoeutivo.
· :. . '
·
Com o.. ~y.,;t('rna rJe oont:J•ape,;n~ insl:ii.'JiirJos nesl.o l'l'girnen,

o;; ea,.;os

c!L~o.alli·ir:l.ns

pnrlem sr! mull.,iplicnr.
tlt'l'irnir e;;sa,; quc•;;t.õ!•;;? (lJrlll.lfl,) ' .
fEsprl.'aJ' por uma no•ra ell1i!:ão ?. (l'rmsa.)"• ·
:\tas .o pe!'iorJu pôrle ser gTandr', eorno •a':ospectuUva .elo pl'OJont:·:n·-~r-~ a11; J:í. .
. .
··:· t.:_··.. .: ·
. O rurncdio mni·s simtMs eonsisl.e na nJanifr.stnciio riu opinifin puhliea.
·
.·
. · ' '· ·
'
·
Qual o lllf'iu mui.• lll'ficaz. mais ]ll'mi1ptn:_mitisexlcmivo ria
maoi.l'r!sl.ar;ãu rln opiniüo:pulllica em nm pniz ,ile J'f!gill1cn, eomn
.o da Ame1·iea do .~orlc, como o nosso ? (J'(t1tsu:)
·
.' ·
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O mciu unico é n illlpl'ensa. E' ella (JUtJ Jern do c••nl.r·u do
· pai% al.j!, .as sna~ exl.t·•mddn.:les a notieia dos l'aclos p,ditieos
(]u•~ ~·!·passam;,,: ella ue I.I':ll1smil.le a III'if'lll.acãn ao povo
pula tii,.;~:ussf:o eslabeliJeida cm lüt'llll de~''!" rael.ns, Plll lot•nu
liu:l :ül.r:iel.o~ .i!llLl'e oil ri h·et·sos I'll!llos do podiJI.' puhl i.eu IJ enllclamn u espiJ.·il.(; publico ]lara eiltJ,;, afin1 do fi·II•J IJII•! pu:lsa,
medil.ando ntlldtH umi}J.ll.f' Sllbt·e o· nss!.IIIIPLo, J'ornwl:u·' a s11a
opitYiãu iJtH'a qw; limha fim o all.t•iefu, fazendo senLil·. :10 l'amn
r.lo pucle1;. pllblico quo não estiver com a ·m%úu fii!IJ l!.<l.ú rlivot·~·indo dos ,.;it:l:< pritwipios que li"\ I) .I! ln visl.a.
.
E' .i;;so a si I uacão l'lll (]1.18 .,o dr.·;,, enlloent· a imPI'I!llSa 110
nosso pniz.
.
'J\~mo;, uma Jr'lt·n 1n d1J g·n\'erno ,;t•trtel hanl e :í rios E;; ladns
l!nirlü~ l.la Arnol.'ica du No!'.l.r~ ·~rn •(JIIIJ, existindo o m'osmo sysit'ma •1•1 fi·eill~ ·r! conlt'<l!H~sns na ribl.rilrui!;ãn rlus func•;li••s qu ...
a Conslituil;iio nstubclecr ou na for!llação do;; liiYPI'so., t•nmoR
r:r1 porlcr puJ.IlieP, exíslem o:; Jlle,;nws all.t'i.clo:;.
·• . ·Em lalteaso 1! preciso qun a npiniiín pulllica ;.iulg-ue esses
netos, manif,)sle-se, mosl.r1• aqui!llt•.• q110 ''l'I'Uranr qurtl o nV!Jhor .caminho, r, renrovidti IJ:ilar•ú n onli·ave. 1~1as pssa fac-uldade sei p6dr! .,o I' PX<YI'Cidn pela discw;síio riu illl1JI'f!nsa, CJll•J · 6
u o!'gão da opiniiio JHiblicu, que dí1 ao paiz todas as informa•:lios sobre os J'aelri;; da yirin publica IJIW nceni'I.'cm. i'ilZI'!ldo dia
a rlia RObt;e· r.•lll'~ us sf'IIS eomi1WlliÍH·ins, ellamando a ai.I•)OI;iio
rio prwo JlClt' us,;e meio r pal'a I.!SSI'ii mnl iYos.
.
·;':~·. Pl'r.;:jrJ,mle, ao r.!nborat· a enienda. f[IIO apresentei ao
projeeto da Com missão ele Constil.u ição conservei apenas o~
:u•ti;;os t•elal.iyn;; ao anonymato p. :'t eommina~úo da pena,
:íquclles que in~isl.em e01 enlJll'f'gal-o.
.
Dispensei todos os demais pOl'tJUC Sr. Pl·esitlenl.c, Jlle parece que basl.a a lei nesses termos claros e JH'Ceisos, pois, .como
.iá l'oi r.lito aqui, necossil.amos apenas que o~ nossos costumes
:-1,,iam n'•odi l'iearlos · l.llt nforigei•aclos, ·
.
.S.i a applicução ria .lei enconl.t·a oi.J;;Jaculns, .encontra 'tr.opocos•. removumol-o'.~. )pi.·ocm·ando uma i'ormtda. processual
qnu facilil:o a puniéiio elos ubpsos, mas não l'l''''!mns uma lr•i
r.rtw vis•! coacl:u· a liberdarlo da impJ'Pnsa.
Por os~o mol.ivo, Sr·. Presidrml.l!, jul~;r11•i elo meu rl1~rer,
cnmrll'Oll'Hll.tenrlo-nw pnr duas v<'zrs enm o SPnadn. dizer dcsla.
tr·Jbuna qunl o nnsw modo rir pensar iillht'P li trt·n.ieet n. 1Xiin
C[UI'T'o •qur.. ma i,; I arde', quando nutr:•;; Jpis po~sam Slll'gir no
'eio fio Ci!lll,rt·e;;so, r•;gulador·us dt• iHtlr·os pm·ag·t·aphn;; do ai'I. i~
r.la Consl itui~iio. eomprimindo oult•a !ibel'darle ql!alqi!Pl', nos
possarn nt.h·at·. 1i.~ fnr.l'S Cflli' n<'1s ,i;i app!'OI'amos llll!U lr!i como
n qlle ol'i;\ sc'ndo !!la]Jnr;Hltl no Gong"re,;so Naeional.
·
.::;,.,. .PJ·•:.<iclnnll.', hnnH•ns publico,; tqi.ll' súmns, (Ji!l'IJ•nc•!mos
Jw,ir.' ;\ eoi'I'I!llll.' poliliea da maioria; anumhã. pin·•'ni,· podl'mos·
r••'rll!IWPl' :í ••ori·Imlc poliliea da .mirHll'in. Hn:jr! lalvi'Z uns desll~'I'Udf'l'll ns ,~:·iiH·ns f•'Ha·s aos aclns t]lll' ]JI'alienrnns. mas amanhã quandn n,.; vici,;;;iludi!R da SIH'.I•• nos lrvm·em aos rampn;;
t.ia minlll'in, 1' hem JlfiSÍ\'1'1 CJII" lanwnll'!llO:' a nossa condi'SCencleucin 1!111 appt•n'l'ni'IIHlS n ([til' nl':l dignn rli: I'I.'Jll'nrac:in. o qun
•n·a dif!'lll.l d•·. '"lnriPilllta(:ií•l a•qui. E a no,;sa ae1;;111 indi\'irlnal
rxtgP, p:li'II' hr.•n1 dn llepiii.ilir.•a, pura i)Plll •.lo paiz " JHJra so~llrrmca tia;; nn;;;;a;; ·Jíbel'clalles lllll' não QIH!it·amns qur nos
aeont.,'!\'U o (]!Ir. succcdcn em 18,\!J, em I·clacão pt·eclal'o ~rhicr,;
qrt'nndo s•~ cli~tmliu u cnlebre lei que suffocuu a JiiJ,)rdaclc da
!mprcnsn, ali!'Um-lhe em rosto CJUO olle defendia . 0ssu le.~·

pôfque, srndo. embora o autor ela representacão. contra as leis
sobre a imponsa, tinha sido o principal autor da lei de setem-.
br·o de 1835, ri este revi clara que os republicanos já haviam ap;provado leis s~melhantes ás de setembro,
l~íio quero que se reprodur.a entre nós facto semelhant:e a ·
·este c que se possa. vir dizer no Senado: .Mas q.uem sois vós? I
tEnf.ão vos insurgistes contra este novo prajecLo para re~lar
· .tal ou qual Jiher·r.lado, vóil 'C!UO fost.e.s pars mauna, que acceitastos, quo não lancastes um protesto contra a lei que restringiu a liberdade da imprensa ? I
Não, ST, Presidente. aqui dest.a tribuna, ou melhor desta
cadeira que me foi .confiada pelo meu partido, ou quero, vletorioso ou vencido, estar sempre ligado á causa que defende a
liberdade dn opinião em todas as suas modalidades.
Não. ha causa mais santa, mais sagrada do que aquelln
!JllO defende a liberdade do pensamento.
.
Era o que tinha, dizer. (:~fnito bem, muito bem.)
•
·· ( O Sr. Hermenegildo de Moraes.- Sr. Presid~nte, t.endo
t.ido scioneia das accu~açõeR. que lhe foram feitas nesf,a e na
outra Casa do Congresso, de ter protelado e, finalmente. se
t.er ausontado desta Capital, Rem f.nr dado parecer sobre ri proJecto de cre!l<l§.o. do Banco .do CrP.dito Agrícola. do que fôra
incumbido Plilo honrado Presidente da Commissão do Agrioultura desta Casa...
·
·
O SR. VIDAT. RAMos -· Já cumpri, aqui, o dever.· de d<Í··
'fender o nosso illustre collega.
·.
...
.· .
· O Sn. ·HllRMENIIGIJ.Do DE MoMES-..,,de que faz parte o nosso
il!nst.ro collega e meu digno r,omp.1nheiro do .representn~:.l!o,
.o Sr. Sonndor Ramos Calado toln~n"nnhol,)-me dando as. ra- .
zões por que deixará de o fazer. ·destoando .assim .da habif,ual
1J·romptidllo com .que o t.~m.feif,o semJ)t'e, em relaoão a outros
'Projectos cpnfiados .ao seu í'sf.udo, ~>, exactamente; quàndo. o
nssumnte~ dnsf.e tl'ío de perto di1.ia respl'ito nos interAsscs do
F.stado que l'Rf\resenf.amos. em ·que. como V. Ex. sabo.. pre' ·aominn .a imjust.ria pastoril. QUe. ne~te mnm11nto. · atravessP. · .
:. uma erise sem nreeed~ntes e n que o profect.o procurava, de·
nlgumn. snrt.e. allivlnr. ·
·
.
·.
Diz S. Ex., no seu f.elegramma: «CauRou-mtl dt>sa,gr11da- ·
vel Rurpresa Rab11r oue fui accusado das tribunas do Senado c
iln Cnmnr~t d11 nlto hayer apresentado 'pa,r~~eer sobre o pro~llef.o rla federacão banr,aria de t~redifo a\l'l'lr.olP 11 hynothcc!lrio. Convoquni para o Granrle Hotel .rPunifio, dos· collellnR ·do
f;enndo 11 da Gamara. especialistas no· ·assumnt:Oi e renrllRflnf.an.tes dos Estado~ inf.erP.ssados. o. nesta rtmnillo;}omos informados de qUfl ní'ío orR· faVOr_nveJ O momenf.o :., !\~ "·!lpprova(l§o do .
pro,iecf.o. Deant.e disto. nor unanimidade.:';J:esolvemos adiar o
parecer para momento mai~ opportuno::.·: . : ·
.
Como V. F.x. vA., Sr. Pre~ident.11 .. foi .::~ .int.erMSA que lhe
desp!lt'f.OU O projer.f.o OUFI el!e dese.iavà ver anprovado e. n!O.
por negli!l't'ncia, que o digno representante: de· Goyaz deixou
do dnr o snu parecer sobro tlm pro.lectfl 'qilP. t!to do· 'f.lBrt.o dizln
resneit.o nos interesses do Estado que temns a-honra do ropre~
eontnr.
.
-·
.
··
Estli, l)ois. plenamente Justificado o procedimento do mflll
digno companheiro.
· . . . . • . .~ ,, .. ..'
1
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O Sn. 0LEOARW PINTo - Perfeitamente. Muito bem.
O SR. HrmMENJlOILDo o~ 1\loRAES-E' o· aue tenho a dize~.
(1poiadd,y, M11ito bem.)
•
.
ORDEM DO DTA

. Votaciio, em 1' discussão, do projecto do Senado n. 37
de :1.922, regulando os ·auxilias concedidos pelo Ministerio dÚ
Agricultura, por disposições orçamentarias, o dando outras
providencias.
·
··
.
Approvado; vaA á Comm issão de Justiça c Legislaoão .
. Vot~o, em 1' discussão, do projecto do Senado, n. :is,
d~ :1.922, .autorizando o Governo a abrir, pelo 1\íinisterio da
VlaQ!Io, um. credito do 120:000$, P·ara, com {J auxilio de ré i~
80 :000$, prestado pelo Governo de Matto Grosso, ser construida uma linha telegrap'hica da estaoão de. S. Lourenço, naquelle Estado, á. villa de Santa Rita rle Araguaya, no limite
com o' de ·Goya?..
.
.
.
Approvado; vne 'ti Commissiio de Finanças.
Votaoão, em 2• discussão, da propi)Sição da Camara dos
Deputados n. 256, de 19•21, que' abre,. pelo Ministerio da Fa:tenda, o cNdito especial-de 7:529$891, para pagamento de
vencimentos a que tom direito Josó Caitet.é da S'ilva, mestre
do lancha da Alfandega do Amazonas.
· Approvarla. ·
Votaoão, em 3' discussão, tio projecto· do Senado n. 36.
de 192'2, qne ahl'o, pelo Ministerio da GuP.rm. um credito de
i :óOú$, para pa~nmento ao auxiliar do Departaménto da 2'
.
.
linha, capitlío .Tosls Joaquim Franco de ;'lá.
..:\pprovnrln; vl!o :\ C;,mmissão de Redac.;-lio.
Vataclio, cm 3' discU;;siio, du m·oposiciio da. Camo.ra dos
:Deputados n. 236, ele 1921, que abre, pelo 1\lmisteriQ da Fazenda~ o credito dll 2 :08!1$127, para pagam 1m to· a Eduardo
:Asnello Pessoa de A~·uinr:, em l'irt.urle rle ~ontr.nça ,iudiciarill
. Approvndo; vac :i Anncçil'o. ·
·
Votacão, cm 2" · di~cussiio, tia proposição da Cama1•a do;~
· :Deputados n. ~tl, do 1922, qne abre, pelo Ministro da Fn~
zenda; n. ~rcdífl.\ ·de 3!1 :75~$770, pnrn pagament.o do qnr. ,s
d(lvido a Franci~~o. ,Tnronymn dE' Albnquerrpw 1\fnranhlí'l,. 1Jm
virtude de sent.ençn ,iudioiaria.
·
Approvada.
·
.
Volacilo, r.ri1 rliscnli~fio unica, tio :véto do Prefeito do Dif"~.
tricto Federal, n. !19, UI) 1921, u JVlgoJucão rlr> Conselho li~'LI
nicipal que equipara o~ vencimc,,to~ doA guardas florc.~t.:~r,~
aos os gunrrlns m~micipaes.
· Rejeitado; vae SIJr d~Jvolvído no Sr. Pr•!feit<J.
· Volacito..·.cm 3' di::cnssãn; da proposieão da Cnmum tlns
Dopul.ado~ n. 13. rlo 1922, qno auLoriza o .Govemo a cet:l~>l'.
mediaulo · arrondnml'nl.o, :í · Assor:iaciio Climtr·:d .13!'ur;ilei:'U.. •ln
Ci!'UI'gi1íes D1mtiglas. um loLo do f.errcno na r.xplunacill tln ~ll
liado,. para nelle ser edificada a ~éde da A~sochlcilo Denl,:u·ia

Infantil.
·

·

:Appro,•ndo i vne 1\ snncçlio•
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.!.!" ti i~el.l>''fin da pr·nfHlHÍ(;fin da' Camara dos Dopút.ndoa
n. .\.\, lle -1!"15'.2, quo· nht·e. pl'!u Mini,l.l!rio lia Fn:wndu.. o m•cJt:liit/ dn lll :tli:l~li.\7, pnr·a pagmnent.11 ao, c.mpiliir.> tlt) mar tJ
O:lit!l.'l'll, ·Cru·! o~ ltnntn~, e1u· viPI.ude de ~"nLnn~n. jnrlícim•ia.
Appl'ovacla.
f,J(:g:\"Ço\ AO SR. ll:\UI, DE 'CAS'!Irin ·

2" discus~ão do pro,jm:to do Senado n. 40, LI e Hl22, · éoi\cGndcndo no ·t• íllucnto da Mar-inha, Raul Alvaro :le Azevedo
Gnstt·o, act.nalment.rJ nu Inglntorr·n, cm g·oso elo Pl'<!.11io· de ving·em CJIIfJ lho foi conft'ridn pela Cong·r·n:;ação .da ..E;;cola .PóiY.hwhnica; mais um anuo d\l liccn~.a.
. ·
.'\ppJ•ovado.

..

.

O Sr. Sampaio Corrêa (lwllt orde111) r•}qllOI', c· n ·Sena•) o, ..

ronecdn, disp!'ll:'m do

inf.er~1.icio · pal'a 11

l'AVOHES 11.\ J,Jlf J\lt!N lClP.\f, ·:-;.

3"

cliscns~1io ..

2. 4\H,

Dll

1921
'

Discussão rud1:a do vtJtp elo ProJ:eíto do· DistricL;:íFcderal,.
n. 20, rlc Hl~:?. ít rrsollr\:fto elo Ctlnsclho Mnnicipal l}l.le extende
:'is CHCI'Íp(urm·ia,;-almoxarifrs da~ l~scolus Jlhcad:win Cm•rên' e
· Panlo.clr. Fronlin, as vantagens do ([(\crcto n. 2.49l,dc.Hl2l.,
Rojcilado: va\\. sN' r.lewivido ao
Sr. llrefeito.
·
'
FIXÀÇ.'i.O DE VENCIMENTOS

.Discus;;ão tmica do véro do .Prefeito do Dístricto ·Federal,
n. O, de ·1 !l22, á rcsnlúçrw: do Conselho l\Iunicipnl que fixa 'em

1f\ :200$ o~ vencímenl.o~ · rln ag·r.nt.c comprador do· Almoxnrif:Jdn ela Prefeilura.
'· · ·
Rc.ieitnclo; vao set· devolvido ao Sr; ,Prefoito.
'
,.
O Sr. Presidente - Xada ma•is havendn 'a tl'nfâl', vou· ic·~
l'nn !.ar a sossão. .
.·
. ·
Designo para· orllem do dia da ~cguinte:
' ·
3• díscussão do !lro.iccto do Sen~do n. ·10,' rlc 1922, cmrcellcndo uo. 1" tenente da. Marinha, Raul AI v~:J•es d1.1 ~-\r.~v~do.
Ca::;tro. actunlnwntc na Jnglntm'l'u, em gosét do ··pt'enun do ·vJagt'ill quli lhe 1'ni conferido péla llnng!'ugacüo dá Escola. Pnly~ ·
l.rchniou. mah um auno de liccn~.a (da ·C0111Hfi.~;~iio de· F'inrw~

J!J7, de ·/IJ!J2);
~ ·', ..
. • i!•. rli!ICUSSHO da .fll'Opnsi~~Üil ela CÜ.t\lÍÚ;a ·r] os ])(\pUlados'
n. :llt, de I!l2:?, que concede á vi uva C' ''!'ilhos ,do · ongfinlwiro
Etl~:tnt•il Gnrrlilho, fullocidn e.m sm·viço.dn. Jnsp~.c.tol'ia ele Pnr1-M. Rios c Cannes, uma pensão mcusal; de ií00$000 (enm. pflrr•cf?~· (([t)(!('l/.1!1!/ tia Cornmis.ç4o tlc Ji'ina:noas, u. -/117, t.lc ·1922);
2" diseussüo da proposi~úo da C)l:marn ·dos. Dflpulnclos·
('11><, )WI'llCI'1' 11',

n .. 3i. do 11122. fixando o .subsidio do: Prc·~idente' c do

·V'.irJo~'

PJ•r.sirlrmte ela ·nr.püblLcu pal'il \l · p~l'.ii:!,clh · ·· enpstilw:innnl ilo·.
l!l22 a 1020 (com J.la!•ccer da Comnnmw daFtnmlr.·a.~. nf(m'rJ~
anrlo· emenda, 11. HS, de 1922);
··
·
·

\
• _\~' •,

'

I'-., '

·

.....

'~'

'' •1\ ,. .', .

•

..

SI\~S,\0 lll\J:: 21,. DI~ c\OOS'J'O'IlJ~ 1!122

2":· discu~siío ··da ; pJ:•opo·~i<:ão da Cnmana dn;; Depu lados

n:. 2ü3, .. dr,l_.llt:! I. <11111 abre. -pelo Minisl.r•J•io lia Fnzrnda, o cre'-

dJf.o c~pllcJal dr• .. 5: J 00~000. pnm . pa:;arnmün da rli!'Icrcnoa· ·
do me1o SQI elo devido. a ·D.· Jtil.a Mesquita Pillnr, ·'Vi uva do ·ma.;;
jnr Fabricio :J3aptista de Oliveim Yilla1· . (umt pru·r:r:l'r (m.·o~
1'(md,, dr' Crmt.·mi.vstio .de Finança.~, n. 1f5, tle .f!J22.) ·;

... ·

,Discussão unica do ·véto rlo Prefeito do Distrielo JcNici·âl,
n. 17, rle J!12:?, .1í .J•egoJucão cln Cr)n~el ho Municipal l.ornanrlo
extensiva ;í ncnnoma do Instituto l<'ccrciL·a .Yianna, .a dinrJn
de 3$000 c·cmcr.r.lida ás inspectoras rln mesmo estalwlecinwnto

(com prrr:r·rr:t• .. r:outrario da Commisstio de . .Con.vlitviçiio, u.· l.'/.'1,

·1.'122) ;. ' .

.

.

- Discussão uniea ·do vtJto do .Prefeito dn Dist.riclo FPrÚ•.J':JI,
ao. rle HI~Z. ll rr.;;olur.iio do Consr.•lho l\Iunillípal f!Ufl eflUÍ::,
parn os ""neiJÍJPnl.o..; do anxi.liar rio t}abinet.r.• ]~leeiJ·o~liCI'illlico
do A.'yln São FJ·:Hwisco de Assis, aos do auxiliar l.cuhnico do
pluu·maeia rio mesmo nsylo. (eoru. pa:rece1· IJmtlru.rio ria Com11.

·missáo d11

Cono•f'ituição,

:n"· f(líi, ·:rJc

·1.922):

Discussão unic.a do 'l!úto do Prefeito do Distt'iCif.\ FcdPrul,
n .· :(i8,· de .. J \lZ~. ·ú 'l'f!Solução rio· Crinsolho ),[unici!)a\ qne c.once-do ·se!~ ·mcze.~ drl ·licença, com .tlldos ·us ·wncimentns. paJ'<t·
t.r.atlimrnto rlr-' ~uudr. a J~ucio Lr.al; pha:l'lllaccutico dn In~lit.ut.o
João ·Alfredo (f'om .'pm•ece1• {avoraccl da Corn·ioiss.r11) lf,~ ·Dro.t..:
slil!ti(:tio, 11. .'10,' rl!;, ·1!122):
.· · . :
'
Discus~ãn unica elo ?:éto elo Prefeito do DislriClo J<'e'clm·ril;
n. 8!;, rlo 1D22, ;í. rcsolu~·ão do Conselho Municipal. que eqúipara· ao;; \'enclrúcnt.os ria inspepctora de alumnas da .E;;coJ.a·.
·.Paulo de l<'rontin. D. i\IathHdc Varell11 ·do Carvalho, os da-~
inspectoras DD . 1 Guilhermi.na :Co.rrrla da Silva' e· outras, inSt>cctbras ela· mesma e'Scola' .. (com. ··paMcer ·contrario :da .Crim ...
. misstio de Constituir;t7o, n. Uil,. de' /922) • ·
·

. , Lcvant.a~se .a. sessüo ás 14· horas n 35, minuto;: .

....

'. 73' sitss,tO. FUI· ;Ú DE :\·GOSTO DE ..1Ó22. ·
I'Hio:tiiDllNCIA · VO · Sll, . EUil~O · Dl~ p,\JYA · .J'RC:SIOl~~·i'f.

A'~· 13 ~~ horus ub1'r.-so a sessün, a que co;1COl't'r)l~., o.~·.Srs . :.·
r:unlla .PodrnHa, Hrmnnne;;ildo de Morar'.~. f,aurn Smil·rí, Josó .
J~uzehio. Costa Hodr·igucs. Anl.ouitJo Ft•niJ•rJ. Bl'n.iamin Harrnso. 'FJ•ani:i~cn S<i, Elo~· dr Souzn ..Jnftn .T.yra, Antonio illns~a. · Venanuio. Neiva, l\lunoel Bol'lla., Rosá t'. Silva, Euzeuio dn
,\ndJ•ude, Araujo Gr'rr~. Gr•aceho . f::uYlo~o .. :\loniz "Sirrlrr:, Bc1:- .·
n(IJ•dino ~lo!Ür.il'o, Jeroll~'lllo. Moul.oiJ,o, Snmpaio · Cor·J•r!a.. It·i~
'lWU !\hwharlo, .\dnlp•lw ({ol'do, All'l'r~rlo E! li;:.· Lui7. ,\dolpho, ·
Oli!g·ru'·in . Pi11lo, l:;n·lo~ Cnralcanl.i, Gr!!lPI'Oi'O :\lnl'l}t!L's.··· Virlnl ·
n[l/IIIIS,·Frlippl' Sr:hrnidl. o.\'p;:pucio' dr• Abi'Ctl. (:?!1.)
· · Drixam dr compnl'r!CI!J' com can•n · 'ju~l.i ficnrla ns S1·~ :· :'
A. Azcredo. ,\bclins Xeve,, ?llenclouen lllar·lins, . Aloxnndl'nJo
rln Alr!Mar·, .Silvnrio Xel'~'· I.oprls Gononlvo;., Justo ChtH·rnont,
Inrlif.l rro Hrnsil,
C1od0ft·P.do Vlnnnn.. Fulb: PuohC'cO,
.Tono Tlw.,
.
.
' .
'

'

'

.\NNAES DO SENADO

......

. '

mé, Tobias Monteiro, Carneiro da Cunha, Gonoalo Rollem~
berg, Siqueira de Menezes, Antonio l\loni~, •1\uy Barbosa, l\larcilio de J.acer'da, Nilo Pcçanha, Modesto l,eal, Miguel de
.Carvalbo, Paúlo de Fronlin, · Raul Soares, Bernardo Mon.toiro, Francisco Salles, Alvaro de •Carval'ho, ·José Murtinho,
Ramos Caindo, Lnuro 'Mi.lller, Soares dos Santos · e Carlos
Barbosa (33 . )
·E' lida, posta em discussão, e sem debate, approvadn, a
act.a da st>ssllo anterior.
.
O Sr. t • Secrotario declara que nãll ha expediente.
O Sr .. 3• Secretario (SCI'I•indo de .2") procedó .á leiturados
l!eguintes ·
•

· N. i67 -

i922

· . A' .Commisslo de Legislaclio ~ Justiçá foi presen~ o projoeto àpresentado ao Senado, reconhecendo de utilidade pufllica
·a Sociedade AlliBl\0& Commeroial dos Retalblstasl da ·. cidade
dij. Maceió, do Estado de Alagoas, desde que a rexerlda sooie. dade se destina· á defesa de interesses commerolaes, nlo acarreta onus para o Tllesouro e identiea concessllo tem .sido feita
a todas ss sociedades que a teem solicitado ..
· A Commlsslio, portanto, é de parecer que seja approvado o
·
.
.
referido pro,leeto. ·.
Sala das Commiss6es, 28 · de agosto de i922. - Adolpho ·
Gordo, Presidente, ~ ·Bu1ebio de Andrade, Relator. - /rineu
Macluldo. -

Marcilio de LtJeer(la.

PROJECTO DO SENADO 'N.

. .

u, DE i92i,

·

A QUOi 81!1 !I.EFBRE

...

o

PAl\E-

'011\ SUPRA

O Congresso Naeional resolve:
.
Art.. t.• Fica 'considerada de utilidade publlea a Sociedade

Allianr,a Commereinl dos Retalhistas, da cidade de Mace!ó, E~lndo do Alagoas.
.
.· . · ·
:A.rL. 2.• Revogam-se as disposlcl5es·em contrario. .
Sala das sc8sões~' 26 de novembro de i92i. - Mendonr-tf.
Martin•.

·

·

rustificar-ão

~·· •

.. :..

. ·.,

::;,,

·~

.

·.I' :.;- :•.
·.·,I

. .. . Numerosas teem ~ido wassoclaolles ccinsider.adas, pelo Governo, de utilidade publica. Ent,re ellas, nlo.~ .menos i:ligna de
1t1gurar a Allianga Commerclal dos Retalhistas•. 'fundad!l em
prinelplos de i 9~0.
• .
.
., ·. . . . . ,
·
Destinada ã defesa· dos int,eresses· dos eommereiantes re• talhistas. ·estabelecidos no Estado de AlagOaa, qualquer que
.seja o ramo de commercio ou industria .·a que se. dediquem,
instruindo-os sobre a nossa leglslacllo, em< geral, ·e fazendo a
·propaganda 81ncera e patriqtlca do· . desenvolvimento economlco do pniz, a Alllanoa se .vem desempenhando. dps· sene
eompromlssoa com aelo e de~lnterease .t\lgno~ .de ·no.ta;,
\

\I,

\

:·

'.

"

,·

'

.,

,,.,.

.,.,

.

'

{922
'
.
·
Os serviços por ella prestados ao commercio alagoano são
l01portantes e merecedores de toda sympathia. Visam directa. ,mente --a diffusllo 'das ,bOas. normas commerciaes, tendo como
' ,objectivo· principal promúver ·6 'amor e o interesse por esse
· 1mportante ramo da actividade,' que é um dos principaes pro;pulsores da riqueza e do progresso naclonaes. ·
. A honrada CommisSiâo do ..:..egislacllo e Justiça reconhecerá
n Justiça do, proJecto, cujo fim .é homenagear uma .sociedade
·que, na desobriga de suas funccões, outra cousa nllo faz sinllo
eult.lvaf o amor ao trabalho honesto e impulsionar o desenvolvimen t.o commeroial de uma 'rins .unidades dá Federacllo,
concorrendo, deRt.'nrte, par4 a- grandeza economfcn do· paiz o
SESSÃO EM

.

.

'

24

J>I!J AGOSTO J>lll

'

'

•

· Rl!dacr,ão. final' do pr·oiecto do Senado, n. .vn, de. · 1922, q.le
. abr•e, ao Ministerio' da G11.erra, u·m · Cl'edito de -1 :ttoo.~.
.

para pagamento ao. r.ap;itlío ·José Joaq.quim Fr·anco tte Sd,

· au:r:iliar·do_ Depar•tamcnto

rla

2• Linlta

· _.. -

._

·

'·

· O Congresso ·.Nacional ri-solve :
· ·
· Ar.t.ig·o · unico. Fica o Poder Executivo nuf.orizório _a.
iltlrlr, pelo Ministerio dn Guerra, o credito especial ·- de réis
. i :500$, para occorrer ao pagamento· da- importancia a que
.i.em direito de rlil'forença de vencimentos nã'o nbónados em
HH!l, no capitão do Exercito dr 2' J.inha, José Joaquim Franco de Sá, na ·qualidade de auxiliar'do Departamento da mesma
linha; revogadas as disposições em.- contrario. ·
,
· · · Sala da Commissllo_ do Redaccllo, 24 de agosto de i922.·l'fenanciàNeiva, Presidente . ....:. Vidal Ramos, Delator.
. . . Fica sobre· a !Ilesa para ·sei' discutida na sesslio !leguinto,
. dopois .do publicada no Diario do ·conqreuoo -·
·· .

i. ."lo 16!J -

11122

Rer.t~r.r;tio final do projecto do Senado n·. . 67,. de I 931, qttil
.·

m.anda 1'eintegrar, 'fiO carno de a"mto fiscnJ. do imposto
de· consu.mo, ncovta Capital, Pauln d11 Oliveira Ro::o, 1em
dir•eito a vimtagens atrazadas
·
·

O·fJongresso Nncionnl decreta:
-. Art.igo unico.. Fica o· Poder E:teoutivo aufo~izado n
reinto!n'nr _no lognr do agente ff~nl dn imposf.o de consum''·
·nMfon Capital, ~em direito li pr.roeMilO dos vencimentos atrazndos,. Paulo. de -Ol-iveira Roxo; revog~~-ta~ ns ··disposloões em
·.- contrario •
·
·
·
Sala l!n Commissflo dA Rlldacçllo, 23 dB agosto de -1922.IVenancio Neiva, Prosldente e Relator. -_ Vidal Ramos.
Fica sobre -a mesa pnl'll ser discutida na sessiio se!2'uintll,
depois de publicada no Diari.o do pon(}re.vsoo . .
·
-O Sr Adolpho Gordo - Sí·. Prcsldent.o. 1endo o · illt)S~I'C
iPJ•osidente- da Commiss!l.o Organizadora do. Congresso ~uridicQ
do Instituto da Ordem dos Advos·adoe Brasileirosi conVIdado 'J
o

708
St>Jllldn pnm ~~· fa7.1•r·, l'Ppr·r·sl'nlae JH':'SI! Congr·ro~so ("lllllnt!mol'ativo r]n i:l!llti'JHlJ'in dn 110~sa IndrpPnril'lll'ia, a l'lltmir~so
Jie.'ila Capilal r!P J(i. a :n dr; •Jutuhrn vinrlour·o, venlJo. J'fiC(Uerci· ·
:t V ..Ex., a .nnrnnaeiíu ·dw nniu Uommi~~íin . dP. !.fi membros·.
pa r·n l'l'. pr·ns1!n ta r ·l'SI.a Cnsa rw.<'f u ('I II! Col!gr·p~so.
'

'

'

O .Sr.. President'3 - ns ;;rnlinr·r·~ qr~t• nppJ•nv1trn n reqneJdrncnt.n qu~ ur~aha ele srt• fl'il.n pelo fk. Sl'nador· Mlolpho
i.lrl!'dn, qr./C'ÍI'il/11 dur !'' ~·m· a:<SI'i!JtinHml•.>. (Pau~11.'í
·.Fni appr•nyacJo,
Do ar:l'rirdo r:nm a r•r!~niur;íio do :'••11ado, nonwio para fa~
Z<'l'f'lll fHH'IP di·R~a Commi~são, os Sr·s. Aclr,lp!Jo Gordo, Lopes
Goneah·n;;, .lMI; .J~ust'llio, Abdius ''''''i•s. Elor. ·.di' . ~ouza,
U1·ar·l'ho Cardoso, ~l<!ndmir•a· Martins. ·l~u,;l'bio rlf• ,\mhw.le,
·"nt•r.•ilin fi<.> Lw.·•.•t•dn ~' Ir·i1i'en :llnrharlo.
OHDEM

..

LICI~Xr..\

no: DfA .

ll(l Slt; 11.\VT. ·DE
r;MrJ'IlO
'
'
, ...

:l" àiscus;:üo r!n pr:<l.iecl.o do· :senado n·. · .10, .de HJ22,, conccficndo ao 1" tcncnl.e da Mnrinllu, Raul Alvares rl~ Azev~do
Ca;;t~.·o, aclunlrnentr. na ·InglatCYrra. em -go~o do prcml(' dP Vl:;t;::rm .IJUC lhe foi conferido Jll'la Congr·egaçüo ·da Esenla Pnly-·
IPr•hnica. mtd;; nm .:ín•no dr• licPnça.
·
·
·l~rwrm·nda r arliarla ·a ·.·o! nçií<•;
J'EX:,(i.O .\OS H!>TÍillllllfiS ··JJO !)H, E. rlOHJJ!l:Ho

.

:!" tliseu~sãn da proposieão da cumaJ'•a · do~· Dc'[lul.ndos ·
u. H; elo :1022, · quq concede a Yiuva C' 1'ilhos do engenheiro
Ed~·m·rl Gordilho,. fnllcciclo:· cin SCl'\'Í~o da Tnspr.ctoria rir. !Por:.
J,n,:; llin~ e Canai!s. urna pensão .memnl de r.<lOi!HIOO.
' 'J•:nr.nnnda c . aclinr!a a Yotncão .. .
~'·

'

PTXAç;to JJ!l iWBSJJHo P,\nA · PmcsmEN1'Jl·r. vrr.·r.:-PRESTOENT&
. DA HllPUI\UCA ,

.

.

2" · rliscussão da propo\'liçiío. ela Gamar<n.' dos De.putadoà ·
n. ai.· rlt\ Hl22, fi~ando o .sub;:.irlio do Pre~irlente c elo .V'ic.ePJ'r.sirlontc ela Republica para o r.eriodn constilucionul do
JD22 a 1020.
· ··
· Encen•nda c àiliarla c vntu\:.iío.

..

•;BI~DI'!'n

P.\H,\ PAG,\MIIN'l'O ,\ D. 111'1';\· Pl!.l,\11 ·

Gani~~~·

rrdo~

. .2" disrmitsfio . da rn·opo•si1llio da
·;los Depu I
·.
•QIIO abro .. pelo .J\Iinistcr•ió 'da I•'l!lwndn, o cro<'lil.ü n~pPeinl dn !í: I 00$000. · pum · pagtill1L'nt.o da dHferenr;.·a ,
di) meio ~oldo devido a J), Rita l\lcsquita Pillal', .. Yitwa dn ma- .·
.ior• t ;~!llricin Bupl.i" i..n ilr 0HY •!ir·~ Pillni·.
':. 1.
1l.nc.Pr'l'tH1u l' nr11ur1a a Yn 1 llt;ttn.

n. 203, de JH2L

Ef;tl:O:I>).l.\ DO· lNRTlTLI'l'(l

l'};!lfll~l!IA Y(\N~;\

Di.scussliô .1mica do vt.lto elo Prefeit~ do DistJ•iclo l"oderal,
n, ,li, .d(l J1122, ti ycsoluciio ·dCI Conselho .Mtntioipnl tornnndq ,

. .
'

'

.

Sli:SSÃO ,Jl:\1

·2-1 JJil AGOS'l'ú IJll 1ll22

·.. &01

pxLcnsivu· ü · ecnnoJJIÍU do ·lnsl.il.ulo Ft•l't'eim Vituinu,' a di!H'ia
·do 3$ co.ne•!dida á"· inspccl.oras dn nw."lliU e,;t.ubel·cciJneul.o,
Eucert•ada '-' adiada u votacüo ..
!CQlJIP~\HAt,:.l;l. llP. Vl~li'Cii\Ul:s''l'US

.

Di,;cussiío unica elo véiu do Prefeito do Dist.riclo .Ft1tleml,

·· ·n •.. 30, dfl 1022,· à resohi~-ão do·Consc-lhu Municipal. rJUIJ ~>CJui~
o~

pura

.Yencimenf.o;;. do. amdlíar do Gabinete· Electrother·apico

· :do Asylo Silo. Fmncísco ·de AsRís, aos· do auxiliar lcchnien ·ele
·. J~ttel'J't'udu' c adiada a -vot.acão.
'·

UCii:-;Ç.\ .\0 Slt. 1-LiCJO Ll'.\1,

'

Discussão uuica do véto do Prefeito do DísLrítJI o .Fcd•JJ'ul,
· ·n .. 08. ·de 1922, á Nsolucão do Conselho '-\Iunicfpal qtw enn~
cede ~eis lll<!ze,; de lí:ceu\;a. eom ;todo~ ·os vnncim•mlos, pam
lral.amento:"rlfJ saude, a· Luci o Leal, .phai·maccnLico rlo Inst i tal o
João Aifred o .
,,
·
·
•
·
Eneerrnda .,. adiada a volucão.
llQUiPAH.-\f.:,\u HlJl Vll:o/CJ!,JJ::N'l'l.lo

Disoussiio unica do ?Jéto 'do .Ppefeitó do DisLricto Fedci·nl.
n. 84; de J!J22, :Lresolucão do Conselho Mu·riicipal que equi~ ·
rJa1•a ·aos vencimentos úa insl1Bclol•ia de alnnmas da Est:oln.
lllaulo de Frontin; D. l\fathilt:!e Va1•el!a de :Carvalho, os lias

· inspectpra~ DD. Guí!hermína Cor1•êa da Silva c quh•as, in-

:··spcctoras da.llll!SillU oscola .
. .· ]i]nce1·r:Hla e adiaria a wlação,
r
'
O Sr. Preside11te -- l\'ada muis havendo -i l.ratw·, \'Ull le.. ~·anll1r a· sessão,
Vot.ucüo. cm 8" l'lisc:u·ssão." dó riroj,~olo do Se'nudo Jt. Hl, dn
1922 concednnrló ao 1" tenente da i\Iarinha· nau! Alvares do
Azerodo· GnstJ·o. aét.unlmr.ntr. na Inglat.erl'U, em goso· do premio
àt, viagem (]Ut! lhe :l'oi eonl'orido pela Congl'egaciio da Escola
Polvl.cclmica, mais n111 anuo dtl Jicenlja 'rdu (fommio~~iío de Fi.nmiq(~~. varae1· ·n . . 1ii7, fk'/922):
Vol.a1:üo. l!lll 2" diseussão, da prrmosi~üo dtt Camura dü8
Deputados n. l-\, dLI ·Hl~:!. que eoJHJ~dc á Yiuva e :til-11os dn cn~
·gpnhoiro Edgat·d GordiJ,lJ-0, fullccil!o em set•vil;n ela lnspecl.oria
dÓ :Jlott.os, :Rios .o Canat•s. uma pensão men;:aJ·dt! tíOO$ (enn.\

'lím'er.er (Ú V01'mN•l dn Conl./11.-i~slio de Plnall(-'a.,·. 11. H 'i, 1/e /1122') ;

VÓia~ão. cm ~" cliseussão, da Pt·onosiGão ria Ca~úlira· tio~
Detlut.adns n . :li. de Jfl:?2, fi~u'nclo o sullsid!n d11 .PJ•os_írlet)l~· e
.-to Vice-íPIJ•esH.IPnl.•.• da .lli!pn!Jiwa ·Plll'tl o 'Pi.!J'Inlio consi.JiucJOnal
dQ 19:!·2 .a 1l!J:!,Ii (1!011/. JHll''-''·"'1' dn Cmnmissiio d>J Piuan,:rr.s, of'(r-

n. · /.18, du 1!122):
VoluQão, t'li1 :!'! rliscussiio: ria Pl'oposir:.n,:, da Cantt<J•n 'do~
Dr.pularlos 11 •. :?G:J. rlc•. Hl:? 1., q_uo alli'O, pr.lo Minisi.•!I'ÍO da. ,~a
xenda n ct·Niilo f'SIII!Cilll "" ri:JOO~. pm·a. pug·anwnln da .-JrfJI'r(Únn.'tiP. nwin snldo devido a D. Tlila J[p~quila Pillat·. viuvn
I'I!CUiulo l!'/1/.I!Uilu,

r1o l11i\ÍOI' ]<'a!Jt•icio Bapt.isl.a· r]t) OliwiL'II· Pilhll'. kmu
{ÚVOI'tl:lif!l dti Cám1Wissa,.. r/e· Finullt,'fl-.1'," ·JI.;
de ..J.?22);
'

'

.

'

·I

rw;:
'

Jlfii'C•:I'P

I

to:·
Votaciio, om discussão unica. do véto do Prefeito do· DisLl'icto.l''ederal n. 17, de 19.2~. ti rosolucão ·do Cousebho Alunl~
r.ipal tornando extensiva· á economa do Instituto Ferreira

Vianna, a diaria dc,3$ conc·edida ás 'inspoot(waa do mesmo estalllllecimento (com parece1· cont~:ario da Com1niilsáo de Con-

stituição, n. #33, de 1922);
·
.·
.·
Votação,. em discussão -uuica; do véto' do Prefeito do Dts. tricto Federal, n. 30; de 19Z2. á resolu~ão do Consclllo Muni;.' ·
cipal que equipara os vencimentOs . do auxiliar do Gnbiitete .
E!~cll•otherapfco .do Asylo Silo Franoisco de Assis". aos .do !111-·
:u!Jur tochmco de pharrnacia do mesmo asylo (com. parecer
contra1•ío da Com missão de Oonstituicão. n. 165,. de #9SS}; . · ;·
Votação, em discussão unica, dovéto do -Pr~:t'eito -do·Districto Federal, n. 68, de 1922, á. resoluoão do Conselho Municj.pal que concede ·seis. mezes de lieenca. com ..todos· os venci- ·
mantos, para· tratamento de saude. -a Lucio Leal, uha1•maceu-·
·tico· do· Instituto Jolio- Alfredo (com parecer fatVJrável da Com-·
misailo de Conatituiç6o,, n. 90, de ,/OSJ): . , . · · ·· ·· · · ·
· Votaoão, em discussão unica~ do véto do Prefeito do Dis;..
lricto !Federat, n. 8i, da 1922, á resolucllo do Conselho. Muni- ·
cipal que, equipara aos veneímenl.os da inspectora de alumnos .
da Escola Paulo de Frontin, D. Matbiide Varella de Qa.rvali.Jo,.
os das inspectoras DD. Guil~rmina Corrêa da Sil'Va.. e outras,·
inspectoras da mesma e&loJa· 1(com '{Jarecer contrario aú ~mmiasiJo de Constituiçiio, n., m, de #9JJ);
·
. .· ·
lmsousslio unica do véto do Prefeito do Distrioto Federal .
n. 18, de 1922, á. resoluoão do Conselho Municipal que equipa-1 ·
ra os vencimentos dos apontadores titulados da Directoria de . ·
Obras aos da Directoria de Mattas e Jardins (com- 'fJarecer coti-·
traria da Comrnissão de Constitm'çáo, n. 194, de 1922) . ·
· Discussão tinioa dn véto do Prefeito do District.•) Fedctài ·. ·
··n .. •52, de 1922, á resolucão do ·Conselho Municipal> equiparando, para todos os e1feitos, os venéimentos dos medicas dos Institutos Profissionaes .Toão Alfredo e Orsina. da Fonseca aos
vencimentos d<>a medicos'do Instituto F-erreira Viauna· e. Asylo
S•. FI·ancisco de Assis (com l!arecer contrario da Cornm·i'ssão de
Constituição, n. #U, ãe l93i); · .. .
. · · . ·
·
iDiscussão. uniéa do véto dó. Prefeito ao Distrir.t:J Federal,'
11. ~i'i, de 'i9Z2, á resolução do Conselho Municipal que manda pugar a D, Zuhn'ira l\lagalih1ies de Andt,ado e Silva c outras, pro- .
fc~~oras cat.hedJ•at.icas, difteren~a de vencimentos por mot.ivo
q~e l_llCilciona .(co!l! parece1• (avoravcl dfl-::Ç.ornmissãt; da Con':' .
sttltn(!ão,. n •. 87, de 19SS).

·

LevunÍà~se a sessão ~s

;;'· ·

.·

14 Jlin:_as.

·.

..

•(O:
'

'. '
,,.

7.i• SESSÃO. EM 25 D:E:AGOS'l'O DE.J92l!
i>ll!ISII>ENCJA DO !lU, .llUENÓ OE. PAIVA, .PÍI.EBtDi~·rJ
.. . ~ ~ : . .
~:
. . .
A's i3 Y.: horas abre-se a' sesslio, a que :concorrem .os
Srs. : A. Azeredo, Otinha Pedrosa, Hermenegildo 'de Moraes,
·~eDd!!noa M,a~tins, Alexandrinp -de .Alencar, Lauro Sodré,_ JIJ!!..
'
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'

l.o Chet•mont, Indio do Brasil, Godofrcdo Vianna, José Euzebio,
Benjamin Barroso. Francisco S1í, Eloy de Souza, .Joio ll,yra,
Vcnanoio NeiVa, Manool Borba; E'usebio de Andt•ade,~ BerniU'. 'di no Monteiro, .Teronrmo, Monteiro, Marcilio do .taoerdo,. Miguel, <ltr Cnrvalho, A<lol.pho Gordo; Alfredo EUis; Luiz Adolpho,
José· MurUnho, Olegario Pinto, Carlos Oavalcanti, Generoso
1\lar!}ues. Lauro Müller, Felippe Schmidt e Vespucio do
~\bt•eu (30} ,
.
.
Deixam de . comparecer com causa justificada os Sra.:
Abdias Neves, Silverio Néy, Lopes Gonçalves, Costa Rodrigues, Fdlix Pacheco, Antonino l~reire, João Thomé, TObias
Monteiro, Antonio .Massa, Carneiro da Cunha, Rosa e -Silva,
ArauJo Góe~, Graccho Qu•doso,, 'Gonoalo Rollemberg, Siqueira
de l\lenozes, Antonio Moniz, Moniz Sodré, Ruy Barbosa.. Nilo
l)ooanha, Modesto Leal, Paulo de Frontin, Sampaio · Corrêa, ·
· u•i11eU Machado. ,Rau I Soat·es, Bernardo. Monteiro, .· Frauoisco
Salles, Alvaro de Carvalho, Vida! Ramos, .Soares dos Santos e
Carlos Barbosa (32).
·
· . · iE' Ilda, · posta ein discussão e, sem ·debate, approv~da -:,
ao~o da sessão anterior.
O Sr. t• Secretario oeclara que nã.o ha t!Xpediente.
o· Sr. a· Secretario fJI'OCede á leitura dos seguintes
l>AI\EOI!I\ES

N. 170-:-1922

A. l'esoluoAo do Conselho llunlolpal1 eonoedeiUlo aos 'tun. cc!onar.ios em .e~eroieio effeotivo da D1reetoria
Geral do Pa. tr1momo ~lunJcJpal uma. 8'l'atifioaoilo semestral, nló logrou
sanooilo do Sr. Prefeito. Mas nas razl,\es de t'létó nlo allega
· S. Ex. ser essa resoluoio contraria a qualquer.· dispoeitlvo
·· de .lei. Julga sómente nllo ser razoavel, opor~ue, na. PrefeÍ··
tura, só hll um departamento cgjos funocionarios .gosam delta
vantagem, ~ a Directoria de Fazenda, que tem maiores responsabilidades e trabalhos mais volumosos, que rpor ·vezes
exigem seJ'VÍOOll além da hora do expediente:
·
· . Essas l'azões nllo se 'afiguram:oonoludentes ao-Relator. A
responsabilidade dos funooionarios da Directoria Geral do ~a-·
trimonio nAo é menor do que a que pesa sobre oa seus eollepa
. da 'Directoria de Fazenda,llO:rque aquella I! tambem uma repart.iclio aJ•i•ecadadora de rendas munloipaes. Quanto ao volume
dos seus L!•ab&lQps, ailegam os !unccionarios que estes slo em
numero muito menor aos .da outra repartlollo reférlda, portanto, si nesta .ha maior somma ·de encar1r0s, ha tambem numeroso pessoal. 'Além disso, o tra'balbo da \Directoria do Patrimonio tem augmentado progressivamente, oreando novas
obrigaal'les para o seu pessoal, sobre quem reoãe, actualmente,
n. cobrança .e fiscalizaolto dos mercados de Bemfica ·e .praoa
General Osorio; Villas Operarias do Beooo do Rio, Salvador ·
de Sá e ultimamente a de Mareobal Hermes, permutada com
o Governo Federal. Convllm ainda acoentuar que caos funcoionarlos de· contabilidade jã se tornou extensiva essa mesmn
· gratlfloaolio, sem que lhe· to'SIIe exigido maior esforGO 110 tra~ .
balho, ·pois que i~ualmente findam suas obrigaOISes dentro d" ·

.704.
'

.

''

.

'•

. hora normal. do.· espedienle» .. Por t.aes razões, paus& o RelatO!'
·que 1 esse véto, n.: 10,. 11ão devo. ser approvado pelo·•Sena;:lo,
manl.endo~se a rotioluçüo r.lt( Uomelho que; além do inspirar-se.
.em sentimentos de equidade, trartí aos cofres munícipaes di. minnta despeza, 19 :0•00$ annuaes.
Sala das Commissões, 24.·de agosto. de 1922. - Bel·nar!lino Monteiro, Presidente . .-:.! Moniz Sod1•é, Relator ..- Elou
de Squza. - Jl!a1·cilio de Lar:erda. - Lopes f!onçalves, com
voto em .sep_arado ..
,.
.,

·

VOTO .lli'\i•. SEPARADO·

. Niio me parece . procedente ..·a liberalidade .do Conselho
· i\Iunicipal. outorgando. uma graUficacão, especial aos funccionarios, em. exercício da Directoria. Geral do Patrimonio,. paga.
semestralmente, na proporção da sercta parte dos vencimentos
'que"a;~ercebem. .
. . .
. ·.
·
·
.· .
., · Com llffeito, gràtifica~.ão 2m:i labore Já' auferem esses empregados, tendo, ainda, direito a addicionaes, conforme o lem~o<dc . serviço,· que forem contando, .·
.
. · · ·.
A circumslancia qc haver sido abonadà pClo decreto numero 460, do i6 de ,ianeiro de i904, uma gratificâção da natureza da de que .\rata a resolucão .vetada aos funccionarios
da Directoria dt> Fazenda, não· justifica o presente acto do
Conselho: 1") porque, não ha negar, muito mais onerosos süo
os encargos e as responsabilidades da Directoria de Fazenda,
sendo constantes neste departamento as prorogar;ões das horas do expediente, devido á a.ffluencia de serviço, o que rara-.
mente se d{t na Direct.oria do Patrimonio; 2") porque a e:xis- ·
1.encia desta lei n. 46G, baixada pelo saudoso Prefeito Pereira
Passó~, profundo .conhecedor da situação do . funceionalismo
da Prefeithrn. 'das suas ,condil;ões·de· trabalho c ·merecimento,
· · incorporado, ho,ie; o seu objectivo na leL or~amentari!l, niío
'pódc constituir precedente, pnra o Senado, ·uma vez que este,
através· de v6to,. da mesma· não tomou conhecimento. · ·
·
' ·'Ficamo~. pois, cm Jaco de evidente auomento do '·vencinientos SQin'. proposta fundamentada elo P1•e(eito;. e, portanto,
lÍ'l'es'o!úcãfl vetada. não .pódc dci:x~t· de· ser uma positiva in.:
~raccão. do, arí. 28, .g .3', da Conso!Jd: n.5.160, de S·de maroo
de 190-L
.
.. .
.
Si, ao menos, so verificasse igualdade de· r•esponsabj!jda..t.le, a mesma intensidade· de serviço nos doils· departamentos
.c!n Prllfeitura. t.olcrnvel seria a equíparacão dessa·· gratificn:Qii!l' especial
;a consignação · da mesma:.: aos ·funecionarios
r,espectivos.
·
· .· · · :
, •. ;Q facto .. rlrt Directoria ·do Pntrimonio ·: ar~cadar ah:Ígilel
,dos predins do Districto não autoriza o:·rçconlfecimi:mto ·de
.semelhante igualdade, porque· · so · trafa · de·· uma· ·funcoão re.:s'trict.a. a esse mister. ao' passo que· a Dir'ectoria de ·Fazenda
'1não ·só nrrecncla tor.los · os:·impost.os, 'contribuição· c mais ·ren,cJ'as,. como, uind:t, :se. occupa rló servico dà' · dividil interna c/
.e;xternn .. o do pagamento ~rl<l' todos' os encaf'gós, ··amortizacüo,
.juros, 1·esga!e de .t,it.ulos, funccionalismo, obras' pUbTicas, for'n:Ccimcntos,
.
!·
• · 1·,,·,,: · · ·:
''
A'· vista· disto; opino peJa:·approvaoiio do'.11éto •
.. 1 }Jul.t~ ·N~ ·e,q~missr% 2,4 ,p9, agpslq, .cio:., ',19~,2:-:~:-'- J.,opcs
.·~~op. ç~~~esr. ·.· ...... 1.. _
:·:·:< ..
!
I····
•• · ••. ~
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..RAZÕES DO «VÉ'l'O:.

· Srs. Senadores -· Ha apenas na Prefeitura um Departamento. cu,ios · funccionarios gosam da vantagem da !Jl'a.\ificação .semesLJ'al, equivalente li sexta parte dos respectivos
vcncimentós. Esse Departamento é a Directoria de iFazenda.
·- A vantagem, porém. não é gratuita, porque, como regra,
os funccionarios da Fazenda, além da maior responsábilidade
que toem· no dosemtpenho de suas funccões,· trabalham tóra
das horas elo expe.diente normal, sobretudo nas épocas diversas de grande intensidade de arrecadacão.
·.
·
O caso ela :Directoria do Patrimonio é bem differente.
Nem· o volume do seu trabalho, nem a natureu deste, juetifica u favor concedido.
'
Nego, por isso, s·anccão á pr·esente resolução no estudo .JJj
qual o Senado decidirá terminativamente como lhe parecer
acerLado;
.
·
·
• .
·
· ·
Rio de Janeiro; 27 de janeiro de 19-22. - Oarlos Sampaio.
llllSOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL .\ QUE SE REFM!M O CVÍITO)
N. IO, DE 1922, E O PARECER SUPRA

O Conselho :Municipal resolve:
.Art. 1. • Aos funccionarios ein effectivo exercício da Dire~toria Geral do Patrimoni.o ·~Iunicipal será. concedida .uma
gratificação semestral equivalente <i sexta· parte do respectivo
. vencimento do semestre, nos termos do Dec. Exec. n. 4611, de
:16 de janeiro de 1004, ·podendo, para esse fim, ser abe1•to o
credito necessarJO.
Art. 2 ..• Revogarn-se as disposições em contrario. .
Districlo Federal,
de janeiro de 1922. -Antonio Jose
tla Silva Bra11diJJJ, Presidente. - l'ttlio Cesario de Jiello,
1• •Secretario. -· Antonio José Teixeira, 2• Secretario.
A imprimir.
·.
·
N. 171-1922

.•'
O Conselho JVIunicipal, pela J•esolu.cão de tO de janeiro
,p1:oximo ·passado, reduziu a quatro anuo~ o curso da Escola
. Normal, distribuiu por elles as materias a serem leccionadas,
determinou o numero de horas semanaes de cada uma e deu
ao Prefeito autorização para modificar, como entender, o· de ·
oreto n. 1. 059, ·de f4 de fevereiro de 1016, respeitadas as· dis ·
posições élos decretos posteriores, relativos ao professorado e
ao pessoal administrativo. O ·Prefeito, porém. negou-lhe sanoQão, pelos seguintes fundamentos:
·a\
a reforma não visou melhorar o ensino, mas tão ·sómenté crear mais uma cadeira com o desdobramento da da
Historia Natural. em duas;
b) a reduooAo do curso traz o accumulo de estudo o concorre para que se diplomem .professores com 17 c 18 annoli
de idade;
~
.
. _ .
c) !TIJe o Conselho devia dar uma aut.or1zaçuo arnnla ao
Executivo. para esse fim.
S. -

Vol. VI

45

('
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. ANNAllS DO SllNADO

Estudemos, um por um, esses argumentos:
a) o curso da Escola Normal foi sempre de quaLro anuos
o só dopols do' decreto n. 1.328, de 2G de Will'il de 11J1!1, passou·
olle.:u .ser. de élnco, com mais tres ma terias. novas: contabili~
dado, dactylographla o slonographia; mas o deoreto n .. 1.38!1,
de' Ul de agosto do ilHO, isto é, quàtro mezes após o anterior
aupprimiu essas matarias, conservando as mesmas do decrefo
n; 1·.050,· do· 1!116, e mais trigonometria, como um complc~
mcnLo da geometr.ia.
.
· · : · A diviailo da cadeira de Historia Natural é urna necessidade reconhecida pelo proprio regulamento actual, pois destina
au)studo dessa. disoiplir:a seis horas por semana, quando, á~
uemais ·materias, inarca apenas tres' horas, .o que vale dizer
que 9. assumpto é exéessivamcnte vasto para um só ,vroTessor;
li) conirontando-sé o horario actual como proposto pela
i'osólu~.ão;· verifica-sé que o numero de horas de estudo passará a ser muito menor e, portanto. não haverá aecumuio,
IJOmf) diz o, 'l!éto. Si não vejamos: o ·I• anno é constituido do
sete matarias, em 21 horas, e passará a ser de oito materias
orn 24 hora&; o 2•, de oito materias em 28 horas, passará· a
oito ·ma terias em 24' horas; o s•, de sete matarias. em 21 horas,
será de seis materlas, em 20 horas; o 4•, de quatro materias.
cm 27 horas, passará a sete ma terias. em 26 horas; e o 5",
de seis materias, em 30 horas, será supprimido. E quanto ao
--facto de se diplomarem professores com menos de 17 ou 18
ahnOS" não sa dará, porque a resolução exige a idade mini ma
qe· 15 annos para a matricula, os quaes, sommados aos quatro
annos do curso, .se elevam a 19, no mínimo;
c) este argumento talvez 'tenha sido o decisivo do 'Véto.
O Executivo queria uma autorização ampla para reformar o
ensino; mas o J..egislativo assim não entendeu e, no .uso das
suas attribuicões, limitou a delegação. Isso; porém, longe d.c
constituir motivos pára vét.o, é uma demonstração de que o
·,conselho está di~posto ·a cumprir a lei organica que lhe com~
mette a· funoção de legislar sobre .o ensino (art. '1,2,. §,,20)
.
,,
Em vista do exposto, a Commissão de Constituição é de
parecer que seja rejeitado o véto n. 38, de 1922 •
.. Sala das Commissões, 24 de agosto de 1922. -Bernardino
' Monteiro, Presidente.·- Marcilio de Lacerda, Relator. - Mo~
?7-iz Sod:·fé. - Eloy de Sou:;a. -Lopes Gonçalves,. com vpto
em separado.
·
'

. VOTO . EM SEPARADO

,•

'

·, ·

A resolução vetada, alóm do.anarobizar. o','ensino da l~s
eola Normal, infringe, positivamente, a Consolidac.ão 11. 5.Hi0,
de.S de .março de 1901t, qtio ó a lei organica do Districlo, e disp'osllivo. do regulamento que. tondo caracter de generalídadc!
enfaixando "preceitos systematizados, baixou .com o decreto numero 1. 050, de 14 de fevereiro de 1OU.
· ·
· A reducr,ão do curso da Escola. Normal paru qunl.ro annos
u um simples pretexto para, desdobrando a resolucllo, no § 1"
do urL. 1•, a cadeira de Historia Natural cm duas, uma, con~
servando esta donominacão, comprcbondcndo .Zoblogia Geral,
l3.otanica, Geologia e Mineralogia. e pu~ra com ·O. nome de Ana-

'
i.omia ·e Physiologia humun!ls, provm·, nosla ulLima, índopenuentemcnLe do concurso, o docente mais antigo de Hi~Loria
Natural.
·
· Como se vê, oreou o Con8elho um cargo publico, qunl· o
dt.l professor do Anatomia c Physiologia, por isso que não.pódc
haver disciplina escolar, cadeira do cosmo sem o respectivo
titular, ao. mesmo tempo que préte.nde tornar cathcdrutico
da mesma um docente da ·Escola sem o requisito cta prova
publica.
No .primeiro caso, desdobrando o curso de uma cadcim,
crcando, portanto, mais um cargo publico, se:m1 proposta fv.wlarnentada pelo Pr·e(eito, violou a L'esoluoão a preceito do § 3", do
ar i. •. 28. da citada Consolida~ão, que é uma lei fetjornl, porque
omana do Executivo da União, por delegação do Uonuresso Nacional, contida no art. '6", do cap. V ..Qu. lei n. O::l9; do 20 de
dezembro de 1902, u.rros·ando-so â com potencia de . HOU1CIIL'
· lcnLe, o que lhe é defeso pelo § 6" do art. 2•,. ibidem••.
No segundo caso, investe contra o art. '71, do regulawcuLo
·citado, da Escola Normal,. que preceitua:
«0 aargo de professor cathcdralbo ijlirú ,n·o·rido J)O!'
concurso entre os docentes da. mesma cadcit·a, quando
existam,)
·

OraJ que existem docentes du. caill'ira a d1Jsdobrar não ha
duvida: ó a propria resolucão que o 1leca1ra, quando manda ·
oxcrcer as funcc1ões de catltedmtico rle Anatom1.1 o llllysiolugia, uma das desdobradas, o docente 111ais aflti[IO !laquclla. J1
onde ha mais antigo é po:que ha um ou. mai'i de um lillli~
:moderno.
.
,
·
Conseguintemente, sem entrar e,n (IUt.ras indagacões, ofl'endendo a resolução UJlla lei federal \l uma norma adrniuisl.ral.iva, prevista em regulamento, e de justiça a approvacão
· uo 'Oétu, !JOL' se achar nos termos do arL. 24, da lei organica
do Distrioto,
·
. Sala das· Coromíssões, 24 de agosto· de i922. - Lopeb~

Gimçalve,,

.ll.AZÕES DO «VÉ'l''»

:.

Srs. Senadores - Tenho para mim que quat.queJ' l''eforma no regulamento ou uó cur~o tla Escolu Normal deveria
· visar pl·ccisameule o interesse de formar, da melhor maneit·a,
os mes.ll'cs o pro l'cssorea o nio · nll1tlllOnLaL' o uumeL·a de seus
1'uw:cionurios ou I8Jilet.
A presente reforma n4o ntLcndcu a osso objccl.i vo, semtio visível o selj. intuito de croar nmis uma c!.Woira nüo oxi~ida pelas ncecssidadea do ensino o que, vem, ·ao .tloukrario,
àg-!:l'I'U vti r- u sol!rce:u·ga de trabaHws escol aros,
·
- · l'ol' ot\tro lado IÍ bem cerw que nada_ aconselha u roduzir {)l'n l.empn o C\ll'SO do pro!oss01·ado, sobroiudo quando a
óilsa roduccnu não corresponde UIWl lllodil'icaoão do IH'O!l'I'UIJIma ele nmncil'll a distribuir do modo diJ'foJ.'C!Ito, ou diminuir,
ns mtltl~t'ins .que o consLitucm. }la propria ini'ornluç.úo do dit•cclor desse cs/.abalcclmento está assignqluda a incotlVOniou.o
aia da ~r·cducoüo Ilàra ·i nnnos, visto ·confo nüo hu, vuntugc11~
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ei11 diplomar ulumnos com 17 ou 1$ annos e a diluição .dQ
csl.ullo IJOJ' maior exLensão do curso é, certamente, mais proveitosa elo que o seu aceumulo, por isso que a aprendizagem
sufl'icienle

(~

funcoúo do· tempo:.>.

·

Essa dimiuui~ão deLermina o · excesso de · carga pam o
alumno que ter'á no primeiro auno 24 'horas de aula por semana; no segundo anuo tambem · 24 horas; no terceiro auno
20 ·horas e no quarto anuo 22 hor·as:
1
Refor·mar· o curso da Escola Normal é, certamente, um
dever· que se impõe desde que se pretenda transi'oi·mai:' aquelle instituto de ensino em uma casa· de onde saiam per'Ieilamentc .apparelhados pa1·a o desempenho de sua nobre missão,
os prefcssores da int'ancia desta Capital. Não negarei o meu
apoio a ,qualquer medida nesse sentido e ainda nos· ullimos
dias da sessão finda do GonseHw, pedi-11he, em mensagem, que
me autorizasse a uma reforma ampla do ensino municipal, ·
comprehendido o nor•Jnal, o profissional e o primario. .
·Mas, por isso mesmo· que 'assim enearo os interesses do
ensino, vejo-me obrigado a vétar, · como o faço, a presente
resolução, que, sem acudir a esses interesses, apenas attende
a conveniencias pessoaes, 'no desdoliramento inãustificado da
·uma cadeira. do curso. ·
Por' t,aes.motivos, cuja procedencia o Senado sal:Je avaliai', negro sanccão á referida r·esolucão.
Rio de Janeir'o, 13 de janeiro
:1922. - Car•lo•· Sampa-io.·

de

·lmSOJ.UÇ.~O DQ CONSELHO ~WNIC!Jl.U, A QUJl SE IU!:~'EREJ\o! O Vll1'0
:N • 38, DF. :19.22, E O l'ARECE!\ SUPRA
.

O Conselho Municipal . resolve:

· Art. 1." Fica teduzido· a quatro (4) annos o curso de
estudo da Escola Normal, que continuará a ser regulado pelo
..:de.cret.o n .. L059, de '14 de !levereiro de 1916, com as modificações .que o Prefei Lo ·entender fazer no ml:lsmo decreto, respeitadás as disposicões dos decretos e lsis posteriores ao mesmo decreto e referentes ao professorado e pessoal administrativo para o que fica autorizado, e obedecendo á. distribuição das mater'ias que será a seguinte:
1• anuo - Jlortuguez, tres horas por semana; :Francei,
tres horas por semana; Geosraphia, tres horas por sema.na;
·AriLhmetica, tres horas por semana; Musi,ca,: tr'es horas por
semana; Desenho, tres horas· poJ· semana;' Educacão physioa,
tres horas por semana; Trabal'llos manua;es .(masculino), tres
!horas por semana; 'l'rabal'hos manuaes (feminino), tres horas
.por semana.·
2• anno - PorLuguez, tres horas por 'semana; F1;ancez,
tres hOJ'as· por semana; Geographia, tres horas po1' íiemana;
·Aigebra, tres horas pol' semana; Historia, tres. horas por semana; l\Iusica, tres horas· por semana; Desenho, tres horas
por semana; '!'rabaNws 'manuae.s (masculino),. tr~s horas po~·
semana; Trabalhos manuaos '(femenino), tres horas por
semana.
r' .,

\
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3• anno - Portuguez c litl,eratuna, cinco rhoras por' semana; Geometria, tres horas por semana; Physica, tres horas
DOI' semana; Hi~toria do Brasil c educncão cívica, tres horas
por semana; Desenho, tr•es ho~n~ por semana; lnglez (facuJ,.
tat.ivo), tres 'horas por semana. .
· 4" anno - Historia natural, cinco horas por semana;
Pedago'gia, · t.res horas por semana; Hygiene, tres horas por
semana; Chimica, tres horas por• semana; Psychologia (facultativo), tres horas por semana; Inglez (facultativo), tres
horas por semana; Pratica escolar, dous dias por semana.
'§ 1." A cadeira de Historia Natural será desdobrada em
duas:
Historia natural (comprehendendo Zoologia geral, Botanica. Geologia e l\Uneralogia) .e Anatomia e Physiologia
humanas, sendo a ultima provida pelo docente mais antigo da
cadeira de Historia· natural que .iá t.enba sido approvado em
concurso para a mesma cadeira na F...scola Normal.
·
·§ 2! As materias do quarto anno terão aulas só nas seM
gundas, quarta.s o s·extas--rei:r'as, sendo que nàs teroas-feii:as
e sabbados os alumnos frequentarão a Escola de Applicação
durante todo tempo do seu funccionamento.
·
Art.. 2! A idade mínima para, admissão ao primeiro (1")
anno da Escola Normal será de .quinze (15) l!lnnos, mediante
prova rigorosa e habil.
. ~\rt: 3. • Pr'ovado l.er havido, por fraude, infracção da
disposi()ão conf.ida no· artigo precedente, o alumno, embora
conoluido o cm·so, ficará pri~ado da obt-enção do diploma
por tres (3) annos.
.
.
Art,. .~.· Pal'a o~ exames d.e admissão serão exigidas as
mesmas materias actuaes, com maiores provas em· portuguez.
:>~.rt. 5.0 Os aMuaes alumnos dos 1•, 2•, 3• e 4" annos da
Escola Normal ficam incluídos nas disposições da presente
lei.
Art. ô." Revogam-se as disposições em contrario.
Districto. Federal, em 10 de janeiro àe 1922. - Antonio
José da S·il?Ja Brandão, Presidente . - Julio Cezario de Mello,
t• Secretario. - .4ntonio José Teixeira, 2• Secretario.
A imprimir.
,

N. 172-1922

...

O Conselho Munici'Pal 'cto ·nistricto Fed,eral. ·pela reso.Ju-.
ciío rle 2R flc dC7.embro de 1921, autorizou o Prefeito do :J)],sf.rict.o. n elovn.r os vencimentos do ajudanta do superintendr.nt,o da Limpr7.a. [lublica e .Particuln.r :i quantia annunJ de
i'5 :·000~. ~cru,iparando-o dessa fórm;u, nos vencimentos, n:o
suh-clirect.or da Directoria Gernl da Fazenda Municipal.
Oppondo-~r a t.al T'e.~olucãn: w1tou-n o Sr. Prefeito: ·com
o fundnmont.n rlc ·l'(uc o nct.o' ,Çlo Conselho infringiu o disflositivo clarn da Liii Orgonnicn . que exige a iniciativa do Poder
Executivo parn I'(UC se possa · 1'nr.er quairrnc·r nugmrnt.n de
\'cncimcn f.os.
Est.udnmlo n a~snmplo. r·rconhece a Cnmmissão rrue a
· r•osnlu~ão rln Conselh.o envolvo de fricto tlm nngmC\nto di) vonoime:Qtos, que não foi p&dido pel.o Chefe do Executivo 11hmi-
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oipal, a quem, f!x-vi do nrL 28 c § 3• do decreto n. 5.1M, ·
de 8 de mal'f}O de 19M, cabe a iniclllitivn. de qualquer des:peza,
augmento do vencimentos, et.o.
.
Incidiu po•r isso em um dos oasos do véto enumerados
no art. 24 do citado decreto, qu•e ó a Lei Organica do Distri. ot.o Federal.
·
·
.
Verd'ndo é que esta Commissão tem por vezes cori·cordndo'
oom eqniparações de Vencimentos, vol,ndas poJo Conselho Municipal; n'ln~ · ó quando ve~rsam sobre funooionarios de cur1\'os ou funccõr..R ·da mesma natureza, o quo não oocm·t·c no
ca~o vcrtent·n, cm q1ic hom diversos são os ca1·gos c as 'funr~õeA,

·

·

Por isso, cohorcnt.c com pareceres anteriores, entendo n.
Commissão de Constituição que a resolução não. pótle ser
ncceit.a e qno o vét.o devo ser approv11do.
· Snln. das ses-~ões, Ú d-e agosto de' f922. - Bel•nm•din1l
Montei?·o. Presiclr.nf,e-fielntnr. - !lfm·cilio àP. LacerdJJ, vlllwldo. - Noni: SodrtJ. - Elo11 de Sou:n. - ' Lopc.v Gonçalves.
'

RAZÕES

no

mo

Ao &>,nndo F<ldcrnl: ·
Srs . .Senadores - Sem ontrnr no merif.õ da presento vesolucão elevando os vencimentos do ~lud~nte do I!UperinLon:.
denl.c elo .Sorvico do Limpeza Publica n Part.icuJar, nego snnccão 1l mesma resoJ.UQiio, votada no Conselho com pt•ol.orl~
()ilo do di,spositivo claro da rJei Orgauica, que exig!l a inilliatíva do Podar· Executivo para. que se possa fazc.r qunlqnc't'
augmcnto do vencimentos.·
· O Semulo, n c.u,ia alta snbedor.ia entrego o ·caso, J•osol,..
vol-6-ha como lhe pn.recP.JI' mais aoortado.
Rio rio .Tnuoiro, 20 r)e do?.embro do 1921. -'- Carlo.v Sampain.
R!lSOT.Ur.Ão DO C:O~SET,HO MUNICIPAL .<\ QUR SE REFEI\11!1\f O Vlt'TO
.
.:
' N, 53, DE :1~22, E ·O P.AREOE!\ •8UPn;\ ·
.

O Conselho Municipal resolve: ·
'·.
Art.. :t.• Fica o Prefeito autOl'izado a elevn.r os venciment-os do a~illihmt.e do superinten<lente da Limpeza Publi- ·
ca e Part.icular á quantia annuaJ. do 15 :'000$, equiparnnd'o-o
,ussirn no sub-d'irootor dn Directoria Gel'lll da Fazenda Mu-·
nicipal. ·
Art.; 2." Rcvo.gam-se as dispos·ições cm contrario.
DlsLrioto FOO(}J:al,. 28 do dezembro do f92:l ~ - Antonf.o
· .Ttwi da Si!J,n Brnndao, Presidente. - Julio ac.~a1•iq de Mello,
11• SeuT"etarlo. - Antonio losá 7'ei:cei1'a, 2• Secretaria.
A imprimir.
·
N. 173..,.... :1.922

. A l'rJsoluoüo do Conselho .Muniojpal, do ii tlo dezembro de
que incot'p~ra '{lar~~: Loqos a~·. ~f!eitos aos ve~cimentps

'$9~1,.
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dos ootuaeg funcclonarios da Directoria Geral de Fazenda a
grat.ificaoll.o que os mesmos percebem em ·virtudil do decreto
r,. 466', de W04, foi vetada pelo Prefeito, sob o fundamento d'a
que se trata de uma gratificação destinada a es~imular 0 zelo,
· assiduidade e a. diligencia do funccionario, e, port8111to, incorporal-a seria tirar-lhe o caracter do. premio e privar. a adminisf.racão do meio da· recompensar a. acf.ividade do funccionario
e galardoar-lhe os servicos. · .
.
.. 10 decreto, n·. 4(16 cit.ado instii;uiu uma gratificncão seme!lf.ral. correspondente a um moz de vencimentos, aos funccionarios da Directoria ·de Fnzendn. que gaf.isfizessem os requísit.oR por ollo estabelecidos.· Essa gratiflcaciio foi, pelo decr~to
n. 2.388, de 1'9'2:1, transformada, por tempo de 98rvico; mas
e~te decreto, vinte e poucos dias depois de publicado, foi dero·gado nesta parte. o voltou a vigorar o anterior.
. J... endo-se com nt.t.enci1o as diversas condicões estabelecida~
:para a percepção daquellas vantagens, verifica-se qlle · eJlas
r~qnst.it.uem deveres de ordem gefal a que são obrigados todos
os fnnccionarios publicas, o, port.ant.o, a .sua observancia não
dovo ser galardoada ·com um premio, mn,q castigados os· que a
r,Jia faltarem; A~ grat.iflcaçõc~. semest.raes, pois, nllo podem
úOn'sf.it.uir uma recompen~ poJo sii:nplos cumprimento do dever, mas UT)1a Justa ind11mnízncão a que fazem .fús os omprel!ndos da Directoria do Fnendn, pelo excesso de servico a que
r>st.ão sn,ieitos, fóra rias horas regulamentares, sem direito a
rmf.rns prnj:>inas fie qne os funccionarios de out.ras repnrt.ições
gosnm pela proror::acão do ex.pedient.e, ef.o. ... . .·
·
A incorporação daquellas J;I"atificncões, por conseguinte,
não os isenta do cumprimento do dever 11 traz-lhes uma pe- '
qnena vant.agem para o effeit;o da aposentadoria e do. mont.epio,
ouando a invalidez ou a morte os afastar do serviço publico ..
E, assim pensando, a Oí!mmissfio rle Constituição ·é de .parecer
que sr.Ja rejeitndo o véto n. 05, do :1.'922.
Sala das Oommissões, em 24 do af(o·sto de 1922. -· Riwnarrlino llfonteiro, •Presirlrmt.e, - J.farcil·io de Lacflrda, Relator<
- Elnu de Sou.za. ~ ilfoni:; Sodré. ~ Lopes Gonçalves, • com
vof.o em separado,
VOTO EM SEPARADO

Nli.o nns pnrrcn procerlcnt.c a opinião do illustre e honrado
Rnlnf.or conc1uinrln pela incorpornçfio. para todo.v os e/feitos,
ria !l'rnt.ificnc!ln especial, abonada nos fnnccionnrios dn Dirllr.toria Gemi' do Fnzc.nda, por forca rlo decreto n. 466, do 16
rlo janeiro do 1904. aos vr.ncimenf.os respectivos.
Onm effr.it.o, rl•a simnles lolt.urn desso decret.o, baixado
pelo prant.ear!o ProfGif.n Francisco ·Pnrcirn PnR~ns, om nxrrnwfio
rlo ~ .o• rh nrt... 10!1 ,rln. Joi nrilnmcnf.nria n. 971l, de 1H do rley,omhm rln 1'003, ~r. 1widencin quA o~sn grnt.ificnoiío sr.mORt.rnl
i'lnpnnrlo rln rlivorsM reauisit.o~. onumcrndos no nrt.. 2• desse
dr>crnt.o. r. rmr. n.inrln.. não foram revn!l'ndos, ·n.vulf.andn, rmtrc
ont.rns. Jlert.inr.nf.r.s ao cxnct.n cumnrimentn rle dnvnres 1'nncoionnoR, n rln r..T.ÍUnnefa dr. nma renda .vemestral, .vn.ieitn. á f!.YC7'7'J!t!l7'n.~iín da. scc~iln., e.T.clu.idrrs as nnerar:rj11s dn eredUn, .mp117'im• a 600 :000.~. 110 rwim.eirn sr.rnl!sfrr., r. a cllm. r.on.tns nn sl!.(fniuln, rrr.lm.a drr. rlr ·i(r11al pnrindn n.n mnr.rcir.io rr.nterim•,
Tn~orpornr. nni~. ~r.mr.lhant.r gorn t.ifir.n0ftn nos vr.nr:imonf.oR
iinp?rf.n cm -abolil·,. pot· complet.o, os motivos Qtte. a dc1ermi-
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Sonndores - A ·lei que estabeleceu para o.; J uneciocm1!pií·~ de 14 ·
. lll~1.e.~ o :ll'no de vencimentos, quiz evidentementr. faze•· dosr-a
gTal.i.l'ic::••:r;o um elemimto. de estimulo para ass~~~n·ap o ma:timo rll• cfficiencia no trabalho dr. t.íío importante rlnparfarrwnlo.
.
.\ J'ufl•rida gratificacão não é precaria, sobr~t.odo :d('pois
ri•! dl>r.ç.r,"ado o decreto n. 466, de 16 de .ianniro ele ·! 90i, pfirqu,~ fica. Ol!tJendendo exclúsivamente do func<•.iunat•io, por
Rflll r.elo, diligencia e assiduiclaclo, conquistai-a.
·
TnP.orror·nl-a nos vencimentos ordinar10s · pal·cce-mc ineonveniente, porque lhe t.ira o caracter necessario de premio
e cmuh1ç~o que ennobrece e galardoa o funccionuio a qur!m
·é concl!dic'n. estabelecendo uma razão de morecimP1:Io no crJncnrso das ccndíQões de nccesso de cada um.
SC'Im d(•Bconhecer, pois, os cxeellent.es servico~ elo pcs~rH\l
da Ilirecforin ele Fazenda, c, antes, no .sentido Ja concoJ'I'cr
para qu~ essel servico tenha seropro uma apr·.~r.inoiio que
aproveite individualmente a cada funccjonarío, n(•go sancoão
d presento rcsolucão, quo, sem vantagem consideravül para os
proprios empl'egaaos, · l.irn ;! administracão um magn1fico
rneio de acompanhar a actividade do cada qual deiles, no propoeito de dar-lho o· prr.mio quo sua competr.ncia (I assiduidade merecerem.
.··
. ··:
.
O Senado, a cujo sábio Julgamento submef.tn. .o caso, deliberará a respeito, como lh~ parrcer convonicnt.l! ·:
- ·
1\ie dt Janeiro,. 2 de janeiro de 1922. -. Cm•lo.~ Sampaio •
nu\11 ''" Fazenda uma gratificacão que lhes

•
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rm~of,TJÇ.\o DO CONSI~f.HO . 1\HJNÚ::rp,\f,, A QUE SE fllli'F:RilM O
«VI~TO:t> N. 65, DE 1922, E O PMUCC!lf\ SUPI1.1

O C::onsclho Municipal resolve:
Art. f.• Fica incorporada, para l.odos

o~

nrf<'it.os, aos

\'f'llCimCl1i.OS dos actuacs funccionarios da Dirf'cioria Geral·
de Fazenda !l!unicipal, enl.ro os quaes os fiscnes de l.heat.ro~
o diver.;;õcs, a g·rat.ificaciio que os mesmos pcre~hf>lll · em
Virl.udn do decreto 11. 4tili, de 16 de ,janeiro de HJOt..
Art.. 2.• Revogam-~c as disposições cm contrario,
Di.striclo Federal. 26 dfl rlozembro do 1921. - Antonio
· t·.ano.
• - ...• n.omo
t· · ,roRe· .T et.xeu·n,
· ·
•
,'" ..sec1e
;:~. s
, cr..rro 1.aT'JO.
Josli da. Sil1)(1 lJJ•afldão, Presidente. - J11Uo Ceza1· dP- .~[P,Ilo.
A imprimir. ·
N, 174-1922

A r·P..,oln~ãn municipal _qne providencia sobre a mat.ricnla
NOJ'mal rle vario~ alumnos não inc-luido~ nela Pt·efeHUI'n rntrr n~ l'fl!O drvíam frequenta!' as aulas do 1" anno
.. rlaqnella E'rola durante o per·iodo lectivo de 1922, d.~termina:
· 1•. qne. rireenr.hirlaR as formalidadeg dos art.s. · H e 15, ns. 1
. c 2 do rJecret.o n. :L 059. dr ·1!ll16. seja assegurada a matrícula
· a todos os candidatos. que. no exame vestibular, «alcancaram
média /1 ou superior no conjunct.o das provas, excluidos aquelles que obtiveram gráo O na média · de qualquer das matricula~; ·2•. qu~ se,íam ürualmente matriaulados. todos «os candidatos do ·sP-xo masculino que não tenham obtido grão O em
qualquer rias· provas»; 3•, que; finalmente. sejam tambem admittida~ á matricula as candidatas que, «em ·exame final.
m•estado nest,a Capital em escolas munioipaes. obtiveram
r.:rno 7 on su•p·erinr. e tenham no oonjuncto das provas pres- '
l.nda;;; no uHimo concurso para admissão ao primeiro anno da
m~cola Normal. obtido a mÃdia de 2 %. ou superior~.
. A' resolur,.ão de que se trata negou sanll:l}ão o Sr. Prefeito. do Di~trict.o Federal, ·tendo al!egado em ,justificativa do
seu acto: I•. qne o~ exames para admissão ao primeiro anno
da Escola Normal foram realizados. «segundo as determinaqões rognlamcntaT'Cs e cercados de todos os cuidados, no inl.n itn de bem apurnr o preparo basioo indispensavel ao inicio
dn. cursn~: 2•. que a cht.~~i:t'icaoão que serviu de ba~e á mntrioula foi fr.ifa «POr ordem de merecimento,; 3•. que muito
embnra o ar I\. 15t do regulamento vigente. fixe em 150 o numoro de alnmno~ a mat,ricnlar no primeiro anno da Escola
Normal, n Prefeitura «por liberalidade, permittiti a matri.cnln cl~ 250 alnmnos. tenrln sido assim «attingido r. limite maximn dr. capaéidadc da E~cola»;. 4", qn e a ·alassificacfio oberlccr.iT nn mesmo critel'io adoptado em nnnos anteriores» sem
pi·ovocnr protcst.ns. do' conformidade com a intcJ'Ipret.noãn
dnrln. an art.. 20. elo regulamento pelo director geral. da Tnsf.rllecão Pn<blica n 20 de frwerfliro de 1920»; 5". cru e a reso~
luoiin' vrtnda. pm' qnc «nll.era o critm•io preestabelecido' parn
n 'ju!gnment.o' ~nnniquila o prestigio das commissões examinn'rlorns»: ô". qnP o nr.l.o rio Con~elho far. «baixar n fl~f.aliio dl'
jnlgnmentn» «pnr mnndnr mnt.ricnlnr as oandidnta~ que nlcnn;:aram média " no total das provns, embora repprovndn~
na
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om algnmas,, aR que apr.nns (obtiveram a média ~ 'h e, fi~
nnlment.c, nlll'lndo excepoãn odiosa os rapazes que, inscriptos
r.m numero de ~n ·foram torlM inhabilit.ados~; 7•, que se for
ncceito n crHerio cst.nbclceirlo na resolução mnnicipnl vet.ada
<~:t.nrão de sm· matriculados quasi todos os 400 candidatos
inhahilif.arlos. o que con.qf,it.no excesso incomporf.avel na cn·Pncidade ela Escola, .iá snl.marla com 1.. 0·32 ah1mnos, grupnclos
~m .tS!l l.m·mas q11e mal se p6dcm mexer nas 15 salas do prcrlio» qur., finalmente, os nlumnos· de que trata a dit.a resoln()ão municipal não mais tct•iam tempo para se rbabilitarem
li pt•cstn.~ão dos exames finnes rlo anno, 'porque s6 muito
/.areJe comecnriam a frccrnenf.ar os cnrsos da Escola ..
A matricula no primeiro nnno da Escola Normal il. hnjc
rogu!nda pelas seg'ltinf.es disposir.ões: a) clrt. 3.• O Prefeito
fixará annnn.lmenf.e, com antecedencia de um mez, o numero
de n.Jumnns qnc deverão ser aclmiU.idos á matricüla nn primeiro annn da Escola Normal, não 'podendo csf.e numero exceder do 200 alumnns. ~ 1.• ~Serão ndmittidos ns que no concurso obtiveram maior nnmero clr, pontos; § 2.• Em ivnalrlarlil
()C condicões serão preferidos: a) ns n:ünraes elo ·Disl.rwt.n
Federal; b) os de maior idade,' dentro rios limites fixados pela
lei: cl os do sexo masculino, emqnanto o numero. 'rle adjnncf.os deste sexo nfio corresponder a um quarf.o da f.ot.alirlnrlo
rins ad.iunctos dM t.res classes» (decreto leglslaf.ivo n. 1:.730, ·
de 5 de janeiro de 191G); '11) ~Art. ·15. Para admissão tl. matricula d.o rprim{)iro nnno é necessario, entre outras condtcões ,
«approvnoão cm exame prellminrtr que versará sobre as ma~
terias seguintes: I. Port.ugner. (prova de redacção sobre um
assnmnto da vida corrent.r. e sngunclo um summario feito na
occnsiilo) ; . esta prova sertí igualmente julgada $Ob 'o nspecl.r
r.n!Jig-ranhico. nesta occasião, ela maior import.nncin.
TI. Arithmef.ica, até progressão, exclusive, sob o ponto de
visf.a pratico (resolu.ção ·de tres problemas dados no momento
PObre o ponto sorteado)·. JIT. Historia e Geographin do Brasil, scA'ilndo n programmn.. das escolas primarias, propost.os
doou themas sobre o ponto .sorteado). (Decreto n. !. Q50, rle
l 4 de fevereiro de 1!H6 · - IR·eA'ttlnmento da ·Escola Normal):
e) «Art.. 1.6. O exame constará de prova escripta .... : .•... ~
(Decreto n. 1.059, de 14 de fevereiro de 1916); d) «ArL :1.9.
A commisslio examinadora enunciará o ~eu juizo sobre os
exames escrlptos lanGando á mat•:;em das provas ns notas se~
guintes: má, de o n 3; .~nffrlvel. de /1 a 6; boa. de 7 a •O·; opt.imn, •10. Pnragrnpho tmiM. Cada examinador dará sua nnf.n
irreformnvel sobre o exame. nssignnndo-a devidamente, enbando á secretaria, sob . fiscnlizaefio do director, apurar n
média das. notas conferidas nn julgamento da prova examinada),' (Decret,o n. 1.059, de U de fevereiro de HH6- RCA1.1lamento da Escola Normal); tr) «Art.. 20!. A clnsslficnofio' rlos
candidatos. tendo-sr. em vista rigirosnmentc o ·numero elo
pontos obtidos nas t.res provas. será feita t.amhom pela sem;nf.aria sob immediaf.n fiscaliznr,ão do ·director). (Decrcl.o numet•n 1. 0'59, rle ift de fevereiro de 1916 - Regnlnmcnl.o rla
msno ln Normal
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Segundo as dfsposioií~s acima t.ranscrfptas ha a eonsiderar:
i." O exam~, o o. ju Jgamento das provas:
2." A classJfJCtlO:IO doH cnnrliclal.os;

!!." A mnl.ricu!a rJos enndidnl.os elossffacados.
•

I

Exam!nomns earla. uma dosl.as rJUC~f.ões mn separado.
.
l ". O r:xa111o ou concurso r.! c admissão· rlrwc constar de
r.r•ns provns nsnl'ipl.ns; uma pnm cada matcria· (artR. 15 e 16
rJn llnHnlnl~lnnlo rln.Escolrt Nol'mal). O .fu!ga:ment.o de caqa
pr·ova eRCl'JT)i.a é fcrto pelos membros ela commiss!ió organizadora,. c!~da um dos qnncs lanoar:í sobre a dita prova, oonfor:me
n seu ,IUlZO. uma rla.~. notas: m(t - rlc O a 3; soffrivel - do
4 n O; boa- de 17 a O; optima - 10. (Art. 19 do Reg. da
'Rscnla Nor·mal.)
·
· 2". .Tulgadns as nmvns, cnhe á Secretaria apurar a mérlia r:lns nol.as conferidas no julgamcn f.o de cada prova pelos
momhros da cnmmissão cxamínnrlorn (nrL. 19, paragrnpho
unicn. elo Jlc;::ulamcnl.0 da E.~eola Normal). Calculada
mérlia de cada prova dn carla cnndidat.o. cu'mprc mais á Sacrof.nria «dot.crminar o numero de JlOntos obtidos na;; tres provas» Jlrcsf.nrlns por um alumno c. cm qe;::uido:-razor a classlficnçiin de todos os candidatos, d.cnao crz1 vista. rigorosnmenl.r.l> esse numero rlo pontos que, pnrn cnrla. examinando deverá
nsl.nl', pm: força, comprehAnd!do entre o e Hf (art. 20 do Regulamento da F.Sf'.ola Normall.
3•., Feita a 0!!\9.Qificacuo' nn fórma indicada, cumpre ào
Pref'eilo autorizar a mnfri'lula dos que obtiveram maior numero de pnnt.os (§ 1• do art, a• do Dec. Leg-isl. ri. i.13·o, de
5 rln .ianciro) desde que os can.:lidntos a admitt.ir não exccrlnm .rJc 200 (nrL 3' do cif.. dco.), rJnbcodo mais an Prefeito ·
fixar. «oom :mlriccrlcncia do um maz», o numero de nlnmn·o.~
:'L mnl.r•ifllll:J, nnco~snrinmont.e inferior a 200. S!io claras (l pn' fli.t,ivnR. porf.anr.o. nR rlisposioões que regem a mnteria, Ni'ío na
nwio rlc armnr Mphismas no cnso cm quest.ão.

a

-

. i'i:m 1917. t9ts e 1919 a classificacão foi feita de conformiclnrlo com o' dispostn no § 1~ do nrf.. 3~ do Dec. Leglsl. numoro 1. 730, do 5 de Jnnoiro do 19Ul. isto é. tendo .em vista o
numero ele pnnf.os ('somma das mrldins das tres prova.q esllrinl.ns rlo cndn álumno) obtidas pelos candidatos. segundo tnmhr.m nrccnil.ua. dn mnclo f.axat.ivn, o art. 20 do Reli.· da Escola Normal. Em 1920, pnrrím. n director da Tnstrucofio oon~
l.t•:H•innrlo rlisnosiç:io oxpro~sa do lei. em officio que approvnva inMr•twçiJeg exrerJi.dns no nnnn ant.erior, escreveu-rríniB o
.sr!l'uinf.o:
~rlovondo o art. 20 .ficar nssim redigido: serão Incluirios nn clnssiflcncão o~ cnnrlidal.os que tiverem feif.(f ns
tro.~ .prova.~ o nollns obtido média igual a qunt'ro ou AUpm•!or. ERI.a média scrrt rlct.crminadn nelos voto~ con:..
fr.ricln,q por onda um rlos t.rns examinadores,,
m· f!l'sln nl'l'ioin, qn~ viola n !ri. QUI) so ut.iJf?.Oll o SJ•, Prefêil.o; pnrn jusl.ificm· o ··iJiJto opposLo rí ·resoluoão municipal.·· ·

(
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J~m 192!!, houve quem reclamasse, com justa razão conl.ra a altcracíio dos termos da lei, consequente á doutrin~ contida no citado officio, lendo sido a duvida resolvida a favor
dos reclamantes, seja pelo director da Escola, seja pelo' director da Instrucção· !Municipal, o feita assim a classifícacão
consoante á ..Jeí e ao regulamento, com o que não concordou
o Sr. Prefeito que, mantendo o criterio do officio, mandou
aclmil.t.ir mais 100 candidatas, isto é, as de média 4.
Para mostrar. o absurdo da doutrina illegal · contida no
officio, basta ver que de sua applicacão poderia resultar a
não admissão de uma candidata que obt.iyesse
Em portuguez. um IO e dqús 9 ............. , média 9. 333
Em geographia, um 9 c dous 8.· ... ,. . . . . . . . . . média 8.333
Em arithmetica, dous 4 e um 3............ média 3.66~

Com um total de pontos igual a................... 21.332
- visto ter tido, em um das provas, média inferior a 4 - o
que poderia dar Jogar a que !'assem matriculadas outras que
tivessem alcançado apenas
Em porLuguez, dous 5 e um 2 .. , . . . . . . . . . . . . . . . média 4
Em :reograpbia, tres .i. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . média 4
Em ar·it.hmetica, tres '" ......... ·.............. média 4
Com um Lotai de pontos igual aúenas a ..... , . . . . . . . . . . .. 12
porque não tiveram média jnferior a lt em nenliüma das
provas!
·
E foi para corrigir esta e analogas iniquidades, oriundas
de um desrespeito :í lr.i e ao rcg·ulamento, gue o Conselho
j)lunicipal votou o nrt. 1• da resolução vetada. Não sendo possível mandar annullar a classificação feita contra disposições
· expressas c imperiosas, acceitou o criterio da média q, não
para uma das pJ•ovas sómentc. mas parQ. o conjuncto das provas. E fez muito bem o Conselho, porque só assim lhe seria
permittido eliminar· os nocivos effeítos do criterio estabele.,cido pelo Prefeito.

Allega o Sr. · Prefeito que, a ser mantida a resolução municipal, terão .de ser· matriculados «quasi todos os 400 càndidat.os inhabilitados:..
Não procede a allegacão, poi'quc: a) só poderão .~er considerados inhabilitados. nos termos do regulamento, os candidatos cuja somrna de pontos nas tres provas .fôr inferTõr·-a :12,
isto é, que· tiveram média geral inferior .a. ft corl'C>iponden:te,
JlOrl.anto. :í nota má (arL Hl rlo Hegulamento da Escola Normal) e não aquellas candidatas de médià ·igual ou SU[)erior
a ;,, que a resolução vetada manda mat.ricular; IJ) não attinge a 400. mas apenas a i/ lo desse numero, mais oi.l"fuenos, o·
nnmoro de cuni:lidntas a admiLtir. em vista:dn rest.riocüo contida no art. ·t" da rcsoluofio vetada
Mas ainda mesmo que se admiUisso fossem qOQ as nova~ nlumnns, e;so numorn. adclicionndo ít~ · 1!l3':l nlnmnas j:í
mal ricularlns ·na Escola. segundo informa n Sr. Prcfci t.n nii!i
razões do '/)(!to, elevaria a 2. :i32 o numero .de alumnos da Ee-
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coía Normal, inferior, sem ctuviclu, ás 3.000 matriculadas em
1919, e para as quaes houve salas, Professores e borario.
I

1

I
•

A!lega mais u Sr. Prefeito que as canilTdatas que i'orem
agora matri culudus não pociCl'ão acompanhar o CUl'SO com
efficiencia. Tam·bem não deve ser procedente a allegacão; porque, em 1·920 ci mesmo Sr. PJ.·e1'cito mandou admittir á matricula nOVUS candidatas na SEGUNDA QUINZENA DE JULHO,
· . QUANDO O CONCUHSO ;{A

1

HAVIA PHODUl.IDO TODOS .OS EFFEl'l'OS.

Quanto ao arl.. 2" da resolL1ção vetada, pal'U admittil-o
basta lembra!': 1") que a matricula deve ser feita nos termos
da Lei. e do Ilesulamento; tendo apenas em vista a classificar;ão dos candidatos, segundo a. somma das médias obtidas nas
tres provas e não pela média destas medias, como quer o Prefeito; 2°) que o arL. í• da Lei n. 2.100, de 14 de fevereiro àe
1919, detet~mina que se res•et•vern 25 ·o/o dos Jogares para os
homens, porque o quarto do quadro de cada uma das classes
de a.djunctos deve ser preenehido por homens.
·

•

.•

Ha, não ha duvida, C.."<icesso do Conselho, no tocánte ao
arL. 3", da resolução vetada; mas a liberalidade deste é admissivel: a) deante .aa semelhança ou egualdade dos progra.mmas
das matorias que teem exame final nas .escolas municipaes
(immediatamente inferiores, na seriação dos cursos, á Escola
. Normal) e os prograrúmas dos exames de admissão á inesma
Escola Normal; b l em face da liberalidade do Sr. Prefeito
confessada nas razões do véto, mandando admittir 250 candidrutos, quando o art. 3• da Lei n. L 730, de 5 de janeiro de ·
1916, fixa em 200 o immero maximo de matriculas no 1• anno.
com ·um supposto apoio LIO dispositivo do art. f5f do Hegula. mento da Escola Normal, assim redigido: .
,cabe ao Prefeito resolver sobre todos os casos em
que este Regulamento f·or omisso, especialmente baixar as determinações restrictivas da matricula, na medida das necessidades de provimento dos cargos publicas no magisterio". .
.
·
A Íiberalidade não l()abe, ,por cel'lo, na parte em que o ar.
. tigo transcripto se refere a 'determinações restrictas:~>.

.•

.•

· - . O que tudo visto e examinado e mais que nem todos oe

que -torminam o curso da Escola Normal sã·o U(}meados proCessares munioipaes, pois as nomeações são feiLas tendo em
vista a clnssificaoão pelas medias e ainda que nüo se deve
negar instrucção a quem a pede, sou de parecer que se.ia. rejeitado o vé to do Sr. Prefeito ú resolução do Conse1ho Mum. cipal que manda matricular no i• anno da Escola Not•mal os

(
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u<mdidaLos que no unimo exumo prelimiuat• alcançaram media
I[Ú'alip' ou.· suJ)e!'iOJ' liO conjuul.u das provas o dando ouLras
[JI'IJI'lcleuciás.
.
.
.
Sala da:; Commis:;õcs, 2'• de ag·osLo do '1922. -Bcwnardina

M"Hlâru, Presidente. - Eloy de Son::.a, Heliltor•. - Moniz
Marciliu da Luc111·da. - Lopes Gonçalves, com voto

Sudl'<!. -

<JJIJ SO[lUJ.'Udü.

•

VfJ'J'O

BM Sl!lPAllADU

Nus paizes de regímen dowocruUc;o·, libeJ•Los elo. jug-o DIJUtralizadur uu da vontade absoluta dos príncipes, sil.o questões
J'umlamenLaes:
·
1') 11 da lirniLução de poderes, a que se acha filiado o Pl'ÍilliÍ!JiO da iudupendencla o hat·monia dos orgãos de governo ou
do soberania;
ll) a da não l'CLJ'oaclividu,de das leiS.
.
'.l'odas ·ossas conquisLas. liberaes s~ acham assegm•adas
[Julos arts. 70, 1G o 11, u. 3 da nossa Constituição.
fsto posl.o, ú fóra de duvida que o poder legislativo não
pódc intervir no julgamento das provas de exame ou de con-.
(}L!!'So nas esc;o!as, modíl'icando, por leis posteriores, o •c.riterio
Jeg·al que tiver sido adopt&do pelas Commissões examinadoras.
No .caso occorrenle, LraLa-se· de um acto perfeito e aca- ·
i.Jado - o exame de aclm'issão para mat1'icula na Escola Normal
·- realizado e julgado de acci.lrdo com as prcscripções da lei
u. L 730, de ·5 de ,janeiro de 1916 é do respectivo Reg. numero
L UGD, elo 14 do 1'ovoroiro do mesmo .anno, para o curso lectivo
do i !J22. Esl.nmos ern face de um nela discricionario da admi·nisl.rar;üe do Dlslricto, do desdobramento de uma funccão, per~
Lincnte, exclusivamente, ao p·odet• executivo, .representado .por
membros do mugisterio, como arguintes, dos directores da Es·cola· e da Inslrucoiío Pu!Jllca, Lodos juizes, com recurso para
·o JlJ•efoito, nos tet:mos do lll'L,_ 117 do citado 1\eg. E' esta auJ.orida,de a ultima instancla sobre o ussumpto,
· PermiLtir ao Conselho, pOl' meio de uma re8oluçil.o sarodia, baixada em fins do primeü·o semestre, .unnullar o julgamento . do ex!lll1tls. prestados 'Perante commis!lão qompente, ·
apreciD.dos ~elas· autoridades administrativas e pelo chefe da
administraçuo municipal - é considerar a legislatura uma
segunda in&tancia para o caso, danqo~lhe a missão de tribunal ou assembléa <lo recurso. Ora, é, exa.ata.mente essa f!llculdado que se não encontra no regímen das leis do Districto Federal, isto é, o Consolho nilo tom competencia ·para deliberar
sobre ·O. julgamento ·definitivo dos exames. Conscguintemenl.o, não pode annt~llar o resultado dos mesmos, qualquer quo
seja o ponto de v1sLa em que se colleque.
.
_
A rosolul(ãO vcladu, portanto, representa mvasuo de podm·cs aJ.l.ribuindo-sc o Conselho o exercício. de uma compe·toncl~ ou faculdade, que :~;crlenoo o jli foi exercida pot• outro
orJ.;üo polit.ico ou do gov~rno.
.
. . .
. .
E, ussun, quebra n Jn:depcndcncJa do execuLlVO municipal o se iusut•ge. ·canlrn a harmonia que, com -o mesmo, deve
guardar c respeitar.
.
..
·
A resolução núo es~elcce regt·as paru. o futuro .. A deh~
.bel'a\\ÚO d() Conselho, mutto bam .votada poJo Prefeito, vlh~
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par-a 0 passado, tem oi'i'eito retroactivo,: collima. factos que já
se deram c n!io podem mais preocoupar o legislador.
'.l.'em offeito rotl·oa.ctivo, pOTIIJ.IO apreeia. .e annulla, sem
pat•u is~o ter o Conselho poderes, um Ju!gamento, profer·Ido
en1 fevereiro ou março deste anno, adm1t~mdo o mesmo Conselho á matricula na Escola Normal candtdatos que (orar~!- rcptovados ou. inhabilitados. Offende, pois, sem subterfugios o
pt•eoelto do .art. H n. 3, da Constituição .
E' a illegalidade das illegalirla.des, o encandalo dos esoandalos.
'
.
· ·
t't .
Bastam estes argumentos para. evidenciar a mcons 1 uownalidado do acto ou resolução do Conselho Municipal e a prooodoncía do véto.
· .
·
Não ha necessidade, por isso, de verífiéar ·o calculo do
médias ou o esforço mnthematico, ventilado, com o devido respeito, pelo eminente e illustrado Relator do parecer, quando
se houvesse mistér abordar a questão por esse'lado, evidente
ficaria a imparcialidade com que procedeu a Commissão examinadora, que se cons~ítuiu de p~ofessore~ .co~petentes, !Jonostos, dotados de justiça e respeito ás extgenctas do ensmo,
paes de família, homens d() so.cie~ade, incapazes d~ julgarem
contra as provas, certamente, mclmados á tolerancul.
A instrucção
actualmnete, o problema que mais empolga as nações civilizadas. Deve ser diffundida em todos os
gráos com a maxima intensidade e fiscalização. -E' o pão do
. espírito; e os poderes publicas devem ser sollcitos em facultai-a. a todas as classes sociaes. ·Abrir escohis é fechar prisões o· manícomios.
,
· Mas, por Isso mesmo, que a instrucção e a educçaão profissional devem ser facilitadas e distribuídas sem paroimonia,
davom. os governos e. seus pr~pagandistas, fiscalizando, exigindo provas, determmar condições para accesso aos cursos
e para conquista dos diplomas de habilitação. Tudo CJUanLo
sahir dessa norma será incentivo para a falta de applloação,
abandono dos estudos, recurso aos pistolões ou favoritisnlO,
dando fóros de cidade á ignorancia e. á indisciplina no trabalho.
A' vista disto, é de rigorosa justiça a approvaçlio do véto.
Sala das Commissões, 24 de agosto de f922. - Lopt18 Gon-

c,

çalves.

R.\ZÕES DO

«VJ!To:.

Ao Senado -Federal :
Srs. Senadores - Os exames para admissão ao to anuo
~a Escola Normal, realizaram-se, segundo as determinaçõoo
1 ogulamontaros o cercados de todos os cuidados, no intuito de
llom apurar o preparo basico indisponsavel ao inicio do curso.
Feita a classificação, por ordem do merecimento, deveriam ter
sido admittidas as :150 primeiras candidatas, do conformidade
com o art. 151 do regulamento. Attcndendo, porém, a que
250 foram habilitadas, por liberalidade da administração pcrmHti a matricula a todas çssas, embora attingido assim o limito
mnximo da .cap~cidarlo da escola. A classificação foi feita sob
o ~1esmo orüer10 corn que vem sendo realizada nos annos an.toriOros, sem provocar pr,otestos, de conformidade oom a i~~
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l.ei'!)l'Clacão dadtt ao arL :!O do regl!lamenlo, pelo director geral
da Iu~ll'tJCeiio PulJlica a :.lú de fevereiro de 1920. Levantadas
duvidas este anuo, depois ele feito o ,julgamento, por interessado que nilo logral'a classiJ'icação, foi o çaso novamente resolvido, ainda de accôrdo com o a!ludido art. 1•51, sem qualquer
proLe;to, que só apparcccu quando o resultado prejudicou int.eresscs a que outro cl'itcrio poderia aproveitar,
Qualquer concurso perde de todo o valor si, após a realiza~,:ão, poder srJr alfe1·ado o criterio preestabelecido do seu
,iulsammJlo, á menu dos interesses de quem se julgue Iesauu
por não Leio Jog·rado cxito que por essa alteração logrará, Tal
procedimento burla completamente os seus fins, e anniqui!a o
prestigio das comnüssões examinadoras. E' isto o que faz a
presente resolunão do Conselho Municipal, que não legisia
para fu l.uros coitcursos, mas retrospectivamente para o que· já
foi realizado c julgado, produzindo seus eJTeiLos com a matricula de todas' as halJililadas. 'ha ~res mezes Passados.
Do mais, assim feito, esse acto do Consolho wma caracter personalissimo do favorecer candidatas que não lograram
classifiénção, hab:anclo cada vez mais o estalão do Julgamento,
;; Lé que nelle caibam aquellcs a quem esse acto visa proteger.
E' .assim que, comecundo-se .;por mandar matricular as candidatas .que alcançaram média 4 no total das orovas, embora
reprovadas em algumas, - o que bastava ás primeiras que se
visava. proteger -, passou-se em seguida ás ·Que, «no ultimo
ooncm•so) tinham obtido média ·2 H2 c, finalmente. abrindo
c·xcepcão odiosa, mandou-se qu'e, para os rapazes, que,
inscriptos cm numero d·) 20. foram todos inhabilitados, a
média sui'ficicnte seja qualquer fraccão da unidade, só inhabili.tando a módia O (zero).
Baixando aUé esse uivei. terão de ser matriculados quas1
todos os 400 candidatos mhabi!Hados, o que constituo um excesso incomportavel na eapaéidade da Escola, já saturada com
as 1. 932 alumnas, gruptldas em 189 turmas, Que mal se podem mover nas Hi· salas elo predio. BSsa mull.idão exi,ikia a
eonsl.itu iefio de, pelo monos, mais seis turmas elo sete materias
cada uma o a nomeacão de 42 reg·entes, além do OS'PUCO e do
tempo respectivos Que n:io. mais comportam nem a casa nem
o !10rario que abrange uma média de 130 aulas por dia.
,
Incapazes de prepararem-se no o·ue resta do anno leGtivo, para obterem promoções ·por mildia ou por exames, .
laes alumnos constituirib em •1923. uma IOA'iãO de repetentes
rlo primeit•o anno. Assim, ussegurm· u. matricula a todos esses
inhabilit.ados, o Que olova a mais de seiscentos o numero dos
r.clmiLLiclos, 1i conduziJ· ao absurdo de, no unno vindouro, vedar a entrada aos competentes que o exame. L! ove selecciona.r,
.Jlreferinclo-Ihcs os reprovarias deste anno que merecem do
Consellw o fa\'or pessoal e iníquo, de effeito 'i·etrospectivo,
rois que 'Pretende regular o modo de julgar o fact.o .iá .hllgado
lcgit.imumonl.o. o do todo acabado na realizacão ·.de seus e1'feitos.
.
. · ·.
.
Po1· 1:ae:l mot,ivos, .que o Spnado apreciará na sua alta sa. becl{ll'ia. deixo de sanccionar a presente HeGoluoão.
Disf.ricto !i'oderal, 23 de ,junho de '192.2. - Cw•l()s Sam.
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O Consol-lw !\lun;cipal r0~olvc:
Ar!.. 1." Fica asscguJ-arJa dcsrJQ' o C•JL't'CJII.f! anno de J \122 ·
a nml.ricula no :!"' aJwo da Esc:nla Sonnal. ilJ'uenclddas a~ J'orJPaliclades elos arl.igos B n Jr), ·ns. 1 o 2. do de::!, 1, OlíU, •I e
l!JHi, a !.odoR os candidatos que no exame -rm~lirniuar vct•il'teado a 111, !li o 18 dr! ft!vereiro rlo cort•enlo an11u alcanJ!:arnrn
nNldia -1 nu superior no conjtmlo das provas, emhora nãu a
tonlllam con~egu.irlo C!lll alguma di!llas.
Pat'agJ·aphu •tiJlico. Não gozarit do favor desta disp•Jsícão
o candidato flUe lenha obtido il't'áo :i:orn 11a média d•! quali]uer

das rn·ovas.

.

'

Ari.. 2." Serão l.ambem rnaiJ•iculados todos o,-; candidatos
do SI)XO mnHculino que nfío Lenham oblid1J >l't':ío zet·n na média
dr; qualquer das IJI'O\'US.
Ai'l. 3." Igua!"'Yantagcm h•J•ão as candírlula~ qw• t!lll exaHHl final, prflsLadu nesta ·CatJilaJ. r•m escolas mtmicipal!:i, nlll.l'.'d·em.;n·áo.setp ou supePiot·, o 1.nnh1L 110 con.junl.n de ;provas prestadas no ult.imo conr:urso Dat·a admbsiio ao !" anno
'éla Escola Normal nblidn a miMia de dnus c meio uu tiUPct·íor.
~\rf.. -i." Revogam-se as di&posi.(.'.õcs r~rn contL·nrio. ·
:oisl.ricto Fi'del'al, 1!l de Junho de Hl22. - A.ntonio José
da· Sil·va B1'atld('io, •P<r(•Sidenl.e. - Pio Dnlm rla Rocha; 1• 8ie~.orclnrio. - Jrwintlw Alves lia Rocha.• 2" Secretario.
· A ·imprimir.
N. 175- J\12::!

·· O Prcfei lo, no presente caso. >[JOndcl'a. com mnil.o acedo:
ou o _interessado pela resolução tem direito, pOJ' lei, a qual~
quct• diJ'fereJwn dll g-ratifica~-ão on não o tem. :'ia l)rimeit·a.
hyput.hesc, sem necessidade de intervenção -Icgislat.iva, deve
rcchmun· o pagamento á autoridade administrativa, e não sen.:
do allendido, recorrer ao Podct• Jucliciarío, unico·, cx-v1: do
a !'I, I 8 da lei" completiva n. 221, de 2{11 de novembJ•o de 189<1,
cornpctcnl.o á reparação de damnos ou lesões indivicluae~, praUcartos, omissiva nu commigsívamcnte, pelos wgcntes do poder
-publico.
.
.
i\' a sogunda !Jypothesc, estamos em f'acc dw nm favor pessoal, de caracl.ct· pai'l.icularisla, ~em ,just.iricução possiv<JI, con\'indo notai' que a rn~olucão vel adn não menciona o fundalllcnl.n ou u causa, a razão ou a lei em qno se baseou ;para
aul.ol'iY.al-a.
.
E, as$illl, em vista do m·L. 2-! da Consolida(!ão n. 5.160,
de 8 rle marco tle I !10~, é a Commissão de pm·eccr soja man-

tido o.

·~léto.

Snla da,; Commissõe~. cm 2-i de ago;;lo dr. 1n22. - Bc·,•H/II'dino Jlo!lleiro, Prcsidmil.c. - Lojles Grnu,-td·,:c.~, Relalot·.-·
.llnn-i= .<iodd, ptda conclusão .. - Elou dt) Sou;;a. - ,varei/i@ do

Lacerda, VPnci do,

pO!'

se !.ralar do an lol'izacüo.
IUZÕES DO «Vbj1'0~

Ao Senndo Federal:
::;rs. Sunndot•es - :A: pt·csento J'csolnciín não pódc ser sancçionadu, Ou o bocncric.indo pclrunesma tem direito á rlifreS. - Vol.. v_r
46

t

(

122

l'l!nr;u dr. :,p·ati rir'llr.:iio a fJIIC alinde c, nes~c caso, deve recorrer
]'a"a a propl'ia anlorirladc ndministra/.iva que lhe não negará
,iriHI.i(;a, "" e,;sa graliJ'icaçiio nüo lhe é devida c corresponde a.

lilll l'nvol' pc~snnl, ilwonvcnientr. por aggravaL' entre .o funr•••.ional i~1no a TH'aLíc:a do favoril.iRmo, que ó um desestimulo
J11ll'il nrpwlles nos (jlwcs rcpUf,"'lC o expediente de andar impln/'1/lldo

hr.nro/'ioins de excepção,

l"'\i, pnl' nn/,,·n larln, HC f.t·af.a da J:eivindioar..iio rle um di.l'rJil.u. rlle/lnsealmr.lo !Pelo 1 1~Xeeul.i':n, o J?~81' a Ct!.i~s port.as

11ao ó Hmao o .Tudlllll\1'10, cm
e11,in j11izn a l'ml'oi/.1/i'a rj rlllvida c t.cm os advogados do seu

•lnvrl ha/r\1' o pi'B,Jtlflw,a{ln nuli'O
Ífl!J\T'BS!-H!.

Ni!I;O,

por isHrJ, sarwção

{t

prcseutc rusolu!)ão enviandowa

ao HPn:Hio .l?edel'al.

llisi.I'ÍtJlo

Fedem!,

Sa'mpaio.

2G

de

junho úc

J922. -

nJ~SOWÇÃD DO CONSilLiiO MUN.!CIPAL A QUE SE REFEREM O
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.
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DB 1922~ E O PARECJffi SUPRA

Carlos

cVBTo)
..

O Conselho Municipal resolve:
'
Al'l.igo 1mico. Pica o Prefeito antorizarlo a mandar {lagar
a AI'JHlldn Mnn to i I'O Alvr!s Barbosa a differoncn do gratlficnl.:lín C/IHl riP.iXoll dr. perr.rher durante o período dr. 22. de jaJI(!ÍI'n rln ·I!J>J!I a 1<1 ele maio de 1020, na qualidade de professor
adj 1111/.n i o/.m•ino: J'evngadas as disposições em contrario.
. ])is/,,•iel.o Federal, !?i de ,iunlro de 1!>22. - Antonio José
4n Sil1Ja 1J1'ffudlin, J'rflsirlenh•. ·- Pio Du.fra da Rocha, t• Se-·
ol'ef.ario. - .Taaintho Alves da Rocha, 2• Secretario • A .imprimir.
·
Rfio JwvanH•nlr lidas, vosl.as om discussih fienndo :~~dindn ·
a \'n/:u;fío pPl' falia rir: ntii11Cl'O as redaq1;õcs fioae~ .do ~l·ojc
dn rln Senado 11. 3{\, tle Hl2!?, que abre., pelo Mm1gterso da
Cll!e}'l':l, I ln! IIP1'1JH.n rir. 1 :!i00$. 1/qrn pagamento UO capitão
.to:;1, ;roaqu 1111 .l•'t·ancn rle Sr\. aux1hnr do Departamento . da
2" IJ ulw..
N. 6'7. •I e :I !!~·I, rlllll ma111ht "'ünl.,lgr•;u-, nc e~mgo do agente
l'i>cal do impn~/o tio cOJ!Slllnrl, IH'1il.a Capital, Puulo de Oliveira
Boxe, sem rlirrilo a vantagens atrazada~.
Oli])F,M DO DIA
O Sr· Presidente - N:in havendo num.ero para as vota~
çõos constantes ela nrderrn do dia, passa-se ·:i maf.eria. em discu~são.

. l•:(.lU/I'AI::IÇ:\0 Dg vgNGIMJ~N'f!fJS

Disew:~f111 unil•.a llu vélo rlo Pre.feilo elo ))isl.iclu Fcllern.I
1:. IR, orlc 1!?:2~. :í ref'ulll~'ãn do Conselho Municipal que equipara
"s vrneimcnlos rln>' a]lnnladoJ•es f.it.ulados ~.hi. Directoria de
Ohras nos da Directoria de Mattas ·O ·Jardins.
Enc.C:Il'IHia

e adiada a votacão.

,.
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MEDICOS MUNICIPAES

Discussão nnica do véto do Prefeito. do Districto F.edornt
n, 52, (jo 1922, á resolução do Conselho Municipal, equiparando, para todos os .effeitos, · os vencimentos dos medwos dos
rnstitulo;; Prol'issionaos João Alfredo e Orsina da Fonseca aos
%Hcimeulo~ dos medicos do Instituto Funeira Vianna e
J\sylo s. F'ranciseo de Assis.
·
_ Encca·ad~ e adiada a votação.
PM.lAl\IE.N'l'OS DE VENCIMllN'l\1S

Discussão unicá do vétu de P1·cfeilo do D1stricto FcderuJ,
n. l.i:l, de :19.22, :í t•esoluçiío do Conselho Muuiuipal que manda
pagur a D. Zulrriü·a Magalhães de Andradu c Silva e outras,

professoms cathedraticas, differenca d·s vencimentos por-môtivo 3uo menciona.
·
· Eucerruda c adiada a votação.
O Sr. Presidente - Nada ri1ais havendo a tratar, vou !evau tar a sessão .
·
·
Designo para ordem do dia da seguinte:
Vol.açüo, em su discussão, do pro,i'écto do Senado n. 40, de
1!122, concedendo ao 1.• tenente da Marinha Raul Alvares de
Azeredo Casti'O, aetualmeote na Inglaterra, em goso do premio .
do viagem que lho foi conferido pela Congregação da Escola
l'olytechnioa, mais um anno de licença (da Commissão de Finanças, parecer n. 157, de 192!!);

Votação, em 2' discussão, da proposição da· Camara dos
Deputados n. ·14, de 1922, que concede á viuva e filhos do engenheiro Edgard Gordilho, fallecido em serviço da Inspectoria
do Portos, ltios e Canaes: uma pensão mensal de 500(1 (com
21arecer· (avo1•a·vel da Commissão da Finanças, n .. 147, de ·19Si) ;
Votação, em 2' 'discussão, .da propostção da Camara dos
DE·pu tactos n. 37, de 1922, fixando o sulisülio do Presidente e
cto Vice-Presidento da Republica para o período éonstitucional
do 1!l22. a 1926 (com pà1•ecer da. Commissão de Finanças, otfeI'Ccetulo entenda., n. 148, ele 1922) ;
:
Votação, e;n 2' discussão, da w:oposiçíio da Gamara dos
Deputados u. 263, do 1921, que abre, pelo Ministt>rio da Fa-

Y.enda, o credito especial de 5:100$, para pagamento da diffe·renca de meio soldo devida a D. llita Mesquita Pillar, viuva
do mu_iol· Fu!Jricio Baptista do Oliveira Pillar (com parecer.
{ai:OJ''IVel da (;c.·trw,issão de Finanças, n. 145, de 1932); ·
.
Votação, em discussão unica, do vélo do Prefeito do Dislriclo Federal n. ·t7, do 1922, á resolução do Con.~elho Muuicipal tornando cxtenSi\'il á oconoma do Instituto .Ferreira
Vianna, u diaria de 3$ concedida ás inspectoras •lo mesmo estabelecimento (com pw·ccc1' cnnt1·ario da Commiullo de Cono·tiluü;üo, 11. ·133, de 1922);
·
Vota,•ão, cm discu~sito unica, do véto do Prefeito do Dla"
Lricto J!'eJeral, n. 30, do 1922, tí J•esolução do Ctmsclbo M.unlci.Qal que equipat·u os vencimentos do auxiliar rlo Gabinete
~féolf:olher·apioo da Asylo ·S. l!,rancisco.. de Assis, aos do au..

f
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xiliar Leclinieo de plmrmucia ·do mesmo asylo ·(com par•ecc~
cr.nlrurio da l.:onwlisstio de Co11stitniçiío, 'fi.. ·f(i;'i, dt! /.922);
Yoi.açfio, om cliscussiio unicu, do véto· elo P1•ofeito do DJs:.
lriel.n ~'edt•J·ai, u. Iiii, de I0:?:!, ü l'I!Soill~!ÜO do Consellw Municipal que coJwe<.ll! ~eis 111Czes rlr. licença, com lodo~ os venctl>ll!llLos, pa1·a tJ·al.anJúnl.•l t.lo :;ande, a r...ucio Leal, J)'hannaceui.Jeu rio lu~i ii.u lu .Joiin "' l l'rerlo (c•rm parecer favornvcl da. COm·111 issao de Conxlit11 i!!,río, n. !III, d1! -1922);
Vol.w,!iio, om di:;w.o;sfin unira, do v•ilo do .PreJ'eito do Dts~
I.J·ielo Hetlr•r·al. u. 84, de 1!!22, á resolução do Consclfa<'• Munteip;il r;tll.' erJ!JipaJ'a ao~ vnucimenlos da ínpectnm 1lr a~umnos

.r~;:l.'idtl J>auio de l~rontin. D. :\.lal.hilde Varella dt~ Carvalho,
tln~ inspucll!l'a" DD. Guillwt•Jnina Córrea da Silva e outras,
ill5J!i'·'~ or·as da mesma cseoia (com ptlrccCI' r.o71!t·m·io da Com-.

du
os

t'• ' l ·fnQQ'
·/6'1 , {,(!
,.,,.,...);
Yotnr;ão, rm discu~são unicn, do ·vé/.o do Pl'efcito do- DJsf.J·iel.u .Fedr•J•ttl. 11. I 8, de 1022. tí rc~olnr.iio do Cort~elha 1\Iunteipal c1u1·. equipm·a llti ,·enciJÍ1cnt.os do~· npontaclorc3 titulados
ria Dit'l.'dOI'Íll de OllJ'as aos da Dh·cetoria do ~!aLtas fJ .Jarrl!ns
. (CIJ/11 ))W'I'cer Cfi·JI(I'(Ú'ÍI) dn Comndsstío dt! ()onstitu/(:tio, n. -134.
' • l·1 C ('·
IJIU.SS{I!.J
.. U/1S ldliÇO(J, 11,

d L'i
~

.••

.

,.,~,.

li ""'""

1

Vul.a1;iío. em

di~clJ~siío

unira, do

'IJI}to

do l'refeito do Dís-

l.ricl.l' FudeJ·al. H. 52, de Hit.:l, ,·,. l'!!suln~üo .do Con~r.lho Muuicipul, eqniparandu, para todos o,; el'feilos, os vencimentos das
Jur:•dieo,; do~ ln~f.il.n!.os Pl'ofissionaf!:; .João Alfredo c Orsina da
I<'ollsec:~ ao~ Wllt'Ímentos dos mcr.licos do instituto Ferreil·u
ViaJIIHI 1.' jsrln f-:. Francisco do "\ssb (cum )ltl/'1!1:1.'1' r:ont1·ario

tia Co·1111ll.isstio de Cu11s!'it·wiçrío, n. ·122, ele ·1922) ;
·
,
Yota1;fiu. 1.'111 ;u~ctl~são uniea, do ;mJ/.o elo Prefeito do Dis..:
ü·ido .F'I!deJ•al, 11. üt. de Hl2~.. á resolu~.iio do Conselho Municipal Qllf' lllU!Hia pagar a .D. Znhuira !\Iag·alhães de Andrade c
:-;_!IYa I! oulr-a~. pro.l'essot•as callir.dral.icas, difl'Cl'eD\\a de venciJJWI!In:i JHil' mol.i\'o que mcn'üiona (t:om parecer ,fa.vo1'avel rla
CllltJ.missl7•i ri•: CI.J/1,~/ilu.ição, n. 87, de 1922);
Yot.ar;iio, 1.'111 disc11ssão unica. da ·J·edncção i'inal do pro,iecfn t.lu J!l'O,jedu du Se11ado n. :lti. di! 1.!!2:!, que abre, pelo Mini~ter·in tia lltwt'J'a, Ulll cl'l!dii.n de I :500$, pam pagamento ao
capif.iiu ,ln.••' .loaqnirn .Fmnco de Sli, auxiliar do Detlat•lamcnto da !?' Linha;
·
Ynia1:fio, l.'ill di>ii:U:>>flu unien, da reda·er:ãu, fiual do pró.iel'i.<J do :iPnadn n. !ii, d1! !!J2J, quo manda roinf.eg;rar, no cargo
1k: ag·cnlr fi~t·al dn ÍlllJlü.;;in tio comumü, nesta Capital, Paulo
dl! Oliveira Hnxo, Sl'l11 dit·eilo a vanlugen~ alrazadus;
:!" di.•en;;;::io. da ]Ji•opo:;ir:tio da Ctimrira <los DcpuLados
n. ~H, de .1\1:!~. ljl\1' :\llt•l•, j)l'lll mlli~!I!!'ÍO da Viaeão c ObraR
PubiienA. n CJ'Niilu de :!Oil :ouo~. pnl'a. a arJquisir,~ão ~de mobilial'i•l para a .\dmiui~Lraç.ão dos Correios oe Pcmamlmco (cDut
1uo·t.'CI'I' [a.t'oJ'tll'r'l. da Conunis.l'tiu tle li'inan~!O.S, n. 8-1, de -192·2);
:1• disw~,;iio. da prorw~kãn ria Gamara dos Deputados
n . .',!,, dtl W:!:!. qne ahl'l', pl'li1 l\li.nislerio da l!'nzcndu, o crcdi\.1.' fie Hl: Ili:l8i0i, pa1•a _pu.~·amenl.o ao r-api.tão. ~e .mur c
;;uerr·a, Cnrlus 11a·nw~, em v rrl.nde di' scnLença JUlhCllll'IU (com
li'll'eccl' {avorqvr:l da Com;utissao tl•J' Finan(:as, n. n;o de. ·193·2).;
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:1" ,Ji;;cussão, ela !ll'f•flO.~ií'ão da Camar·a ·dos Deputados
n. '.ü, de HlZ2, qun alH'''· pP..lo !\!ini~fl"!t'io da. J~awncla, o credito
d~ :lO': iií·ii!lii•fl. ria /'li !llli;U /l)f)fl t.n 'do que
IJ deYido lt Franeis•r:o .reronymo 1if' Allluqnel'C\lll' Mnranliiio, em. Yirtnde dfJ
sen l.eneli ,iur.lidul'ia (r·om ·luu•,·r:cJ· {ll'l.'"rrwet da Com.missr1o de
Pinnn(:os, 11. l!i2. dr: -1!122);
.
.
:l" di;w!JS:lào, da fJt'npo ..;içüo da Camnnt rJns DcpuLacloR
n .. 251\, 'l.lo :1021. que ::ltn'\'., Jl'''" Mini8tr,rin da Fawrtcla, o cre-. ·
· d ii. o ''-~pecinl r](' 7: ii2fi*S!ll, pa l'a (Hl!Wirtll!•o do· \"CIH'imcnio~ a
rr11r! l.•'lll direi/o ;rost• Cnii.Pt/• da 8ilru, me~l./'1' rJe lnnchn, da
AI t'andr!~a dn Arnaxnlta$ (com Jlll/"r.•ccr fai!OI'Ot:r•l do Com.ndsstio rJ,: Pinrmr,ws, 11. /H, de -/11;22):
l'' distiussiio. dn pi·o.ieel.o dn Senauo n. J,J. de 1921, con~·
~ldm·anüo dn ntilir.ladP fJIJblica a SIJce·dade Allinnça Commer~
eiul ·dos H1~lalltisla~. da cidad,! di! :llact•ió. Esi.a'clo de Alagôas
(r:om fJII'I'er:cr f'rworrJI.'r'/ r/11 Co111111 is,wio rle Consl i lu iqtio, n. ·I Iii,
ri" I !12!);
Discus;:üo I!Tlil'a do 1:r!to do ·Pl'C'i'eiln elo Dist.l'ictn Federal,
n. ~!l dr~ Jll:?2. <Í J•r,;olil('iiu d11 ConsPiho Municipal qne manda
pag·a1· a 'J). rtitn do Bn I'J'OS Cmw,:it;ün. YinYa -dn cx-dire.c!.or 1]0
.:'llnladoiiJ'" t!l.• \-\:mia -C1·uz. Fh,r·iann FloJ·a.rnhl'l da Ct•ncciciiO, a
por·Ct)ntn~enl d1: :J 'k. ,;o!JJ'I' a CJIIUIJ.t.ia .de :!iii.I:OOO$ [Wia venda
dr. f:'iltJ·r). \'ilCf:l/111 l(p (f/11' ·!JI'~ di.•[JIISJ{Hl'lll (I'IJ/1/ }11/I'I?CI?)' mm!J·a.riu dá Goiii'IIIÍS.VIÍII 1k (.'onstitui('IÍII ,. I'U/(J rJifl sr'Jllll'tldo tit) Sr.,
t.opt:s f)on~:ll/'t:cs. 1/.

w:;,

rir: J!122);

.

Ui,;cu.;~;in llllic:r .:ln ·or.:/o do Pl'I:J'nito tk Dislr·icln Federal,
n. :18. til• ·I !l2·t. ü J•esnliJ('iil.l elo Con:;l'lh'' !llnnicipal conel'rlen[lo
it~ in,qwdoJ'tt~ I!Xli'UIH!lllt'I'Ul'It:~ da .Esenta :\'n!'mal, qUI! ·el.lnlal't'm mai;; do ciu1~" annos de• SPI'vi~r·. os hl\'l•l'e~ da lei 11. J...í!)~
IÍI)

:l·de ,inl!w di.'HlJ8 (r:mn Jllll'r•cr:r r:oull'tll'[o da Comm.is.!·lirJ de

,.,
f'f
· •.
,,_:OJ1S
I IU~.'UU,

/·
n . ...~/ , {.(!

rfl'l")
.,,,..,,.,..

.

·

·

"15" f;ES:":;\0 E,\1 2.\i DE M<ÇlS'rO DE: I 02~
PRESWJ';>;CI;\

l)(J

illl. m:Exn

A's .-J 3 % hol'as ahre-se n

sc~süo.

lllc

'

P.llV.\

a que

cuncO!'l'Cffi

os

S1•s.: Cunha l'et.!rosa. Htn'l1111llcg·iJdo do .llor·ans. ,\(oxundt•ino

df Alcncal', J,opc8 Goni.'IIIWR, Lnuro Sorh•é. •fndio fio Bmsil,
J'osú el\wbio, Bl!ll,jamin J3Ul'l'0.90, l''ranciscll 'S:í. ElO)" de Souza,
J,oão Ly,·a. Ant.onio íllussu. Yl!ll!Hlcin .\'Pi\'a, :\lanlll.•l Bo1·ha. Euzebio tle .,\ndt·ade, Mi!:mcl rlc Cnl'valho. L11ix Alllllp.ho. Ulogurio
.F·ínl.o, Car•lo' Cavolcant i. Lalll.'n i\lüllc!', Vida! ttanros, F11! ippo
Schmir.ll, •Cal'lns Bar·llnsa c YcRpucio de Almnr (~.\).
·nt.•ixam do compaJ•r.cot·. com enusn. .iustificudu. ns SJ•s.:
·; .. AZI'I'P.I!n. :\hdin~ Xevr.s, :\tenclnnca Mat·l.in~. Silwt·in X.et·~·.
Justo Cllet·rnnnt. 'Godnl'rl•do ';iannn. Costa Bndt•i;.:tw.-. :l"clix
I nche~o. Anlonino Fr~it·e. Joiío 'J:hnm,:. 'J'ohia~ ~lnnlniJ'fl, •Gru·noiro ela Cunlm. llosa o Silva, Al'au.io Geies. Gl'acoho Gardoso,
. (!on~nln Hnllcmbel'f.l: SirttH'it'a de illOnC'~.es. Anhtnio :\ioniz,

(
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Moniz· Sodré, Ruy Barbosa, Bernardino Monteiro, Jeronymci
·Monteiro, Marcilio do Lacerda, Nilo Pecanha, Modesto Leal,
lt'iaulo de Frontin ,Sampaio Corrêa ,Irinou Machado, Raul
Soares Bernardo Monteiro. Francisco Salles. Adolpho Gordo,
Alfredo Ellis, Alvaro de Carvallho. José Murtinho, Ramos
Caiado, Generoso Marques e Soares dos Santos (38).
E' lida, posta em discl:lssão e .sem debate !liP•Provada a
·af.cn da sessão ant'iior.
·
O Sr· f• Secretario dá conta do se:,"tlinte
EXPEDIENTE
Officio do Sr. f • Secretario da Camara dos · Deputados,
rrmot.tendo a seguinte
PROPOSIÇÃO

N. 56-1922
O .Congreso Nacional decreta:

·

Artigo unico. Fica prorogada a nctual sessão legislati\ra

nl.é o dia 3 de OLJtubro de 1922.

Camara dos Deputados, 25 de agosto do 1922. - ll!rnolfo
Rodriau.es de Azevedo. Prosident.e. - José Auau.Yto Bezerra de
Jfedeiros, 1• Secretario.- Ephiaenio Ferreira de Salles,, 2• Socrot.ario interino. Fica sobre a mesa. para ser discutida
r.n .sessão scgninl.e, por ser materia ur~:ent.e.
O Sr. 3' Secretario (servindo rle ,2•) procede á JcHura. do
s~guinte ·
PARECER

N. f77 -· f922

O i•· sargento João Antonio :rosé Soares. reformado· em
1920, contando trinta e um nnnos de servioo no Exercito e com

serviços de campanlbn. pede ser nomeado 2• tenente intendente ,desde 1914. fionndo por isso sem effeito a sua reforma.
Allega varias razões basJadas em orer,edentes, nenhuma, 'Porém de lei em que lla.ia direitos feridos. Os 'Prooedentpos citados slio reaes c r)s sargentos contemplado.~ na promo'ciio n
segundos tenentes estavam. então. em circumstancias menos
:!'t·voraveis do que o pctioionario. que, de facto, tem importantes serviços de 'Paz e guerra.
·
'A sua pretençll.o estaria nas condicões de ser amparada
relo Congresso Nacional. si niio militasse contra ella o facto de
eer o supplicante hem maior de auarenta annoA de edade, o
cue · o conduziria fatslm~nt~ 'li reforma comoulsoria immediata, si fosse att.endido. red•mdan!lo o caso em uma melhoria
ele reforma, que nlio foi pedida.
·
Assim. a Commisslio é rle oarocer que nlio ,póde ser deferida a ·pret.encão d3 supplicar.to. ealvo melhor .iuizo do Senado.
· Sala das ~ess11es de. ·commi~slio de Marinha o Guerra. em
~ll de agost.o de 'i 922. -- A. lndio do Brcuil. !President.e. . Beniamin TJarrozo, RE!Iaf,or. - Carlos Cavalcanti. ,.... Laur.o
1.

Sc.dré.

I
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. E' igualmente lido, posto em discussão, que se encerra
sem debate, ficando adiada a vol.ação, por falta de numero, o
seguinte
·
·
·

••

PARECER

N. 178- 1.922

Esf.e pro.iecf.o provém de uma emenda ao oroamcnt.o vet.ado, elevando o numero do ofl'iciaes do quadt•o de commissarios da Armn.da c dando outras providencias.
Ouvidas as altas autoridades ela Marinha e uma cammissilo nomeada pelo tMinistro e· composta cJe officiaes competentes, resultou a necessiclade do augmenl.o do quadro para
corrosponder tí~ t•xi·gnneias dos Rr.rvioo~ ncf.uaes; portanto
está fóra de dnvida a que~tíio aU.inr.nte ao nngmento do quadro de commissarios. 'fal augmrmto, porém, segundo a. commisslio de officiaes, não rí. nem no numero de officiaes. nem
nos postos, o da emenda, pot· isso que a emenda fórma o seu
. quadro com, :153 officiaes, sondo o mais ·graduado um almirante,. emquanlo que a com missão dá ao sou 141 officiaes,
· sendo os mais ~rndundos dous capitães de mar c guerra.
Ante tlío sensível differenca dr. numero e mesmo de apreciação, opinou a Commissão de Finanças, por sua maioria. constUuisse proJecto om ·separado, como· .substitutivo. o. quadro
formulado por aquella commissão .de f.echnicos, devendo ser
ouvida pr,wiamente a r.:ommi~são de. Marinha e Guerra e o
Governo. Esta Commissíio, roflect.indo sobre as ra:r.ões da ,iustifica~ão da emenda e as da commissão technica. quP. não são
.paJ•a flesprozar, rntende aconselhar o.. Senado ouvir o Governo, antes de formular SPI! pnrccor,
Sala .elas sossõcs da àomm issão. 2ll de agosto de 1922. A. /ndin cln Brllsil, PresidAnfn. - Bnnjam·in Rm•J'OSO, nolnfor.
. - . (Jarlos (Javalcanti. - Lauro Sotlré. ·
. PROJ'EQTO DO SENADO N, 30, DE :!92Z (EMENDA DESTACAD,\. DO ORQAMENTO DA MARINHA) A QUE Sll REFERE O P.\RECER SUPRA

Corpo de ' Commissarios da. AJ•mada ·:.
Substitua-se o quadro nctnal:
'
:1 r.apitão do ma1• r !(UN'ra ............. .
2 capitães de fragata ...... ; ............ .
8 capitães de corveta ................... .
20 cnnitães-tcnenf,cs .................... .
40 primeiros tenentes ................. .
40 se~undos tenentes ................... .
:10 sub-commissarios .................... .

17:400$000
28 :800.~000
\H :200$000
180:000$000

2fi' (i : ooOiiltl oo
2iíi :OOil$0UO .

18:000$000

.121

827:fJ00$000

pelo ;:pguinto quadJ•o propostn:
1 contra-almirànt.e ................... .
2 capitães de mar e guerra ... , ...... .
5 capit~es de rragaf.a ...... , ............. ·
15 capitfíes de corveta ... , ................ .
30 capitües-tenent.cs , , . , .. , . , . , , ..... , . , •

22:800$000
:14:800$000
72:000$000
17"1:000$000
270:000$000

(
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10 prirnoit•os tenonles .............. , ... ..
10 sc;nmclos l.enenl.es ................... .
!!O a~piJ'unlo.-:; a eommissarins.... . .. .

..

l :i3

li'açn-so a necessa.!'ia emm1da

na

276:000$000'
~16:000$000

3ü:000$001:l

I.O!JS:G00$000
rospr.oUva Labella.

Jusli[icaçúo
Existem actualmente c<mlo c onze eommissarios que não
prc•mwhom os Jogares preeisos, sendo' a ultima reorganizacão
a de jun~il'í) de 1\lOG, just.ificando-so a falta para as ·commis. ~õr~~ e r!IJ aecesso, que desde a u!Lirna rcorganizncão ac·lla-se o
(Juarlro esl.a:;;-nmln, tendo officiacs.· com doze annos do scrvico
r. mais HrmJ uma proüwr}ão; os nctunes sub-commissarios, em
numero. dn dr.z, tarnbmn não chegam para os navios devido ao
·"'t'aJHic des~nvoJvimenl.o do servi~o, ,iusLil'icando-so o augmen1o de mai~ dez; pam completar, o contra-almirante, chefe do
e"''P"· SIJr•i'l o inspector de Fazenda c Fiscalização, um capitãr•
de rnat· e guerra o sul.l-inspr.ctol', o outro capitão. tlc mat· e
f:'tH!rra srm't cnr:art·cgado ria E~cnla Naval; elos cinco capitães
dn J't•agala. dnus ;:erfin encart·r.gados das secções d:i JnSJ)Ccloria
da .Fazenda e Fisealizar;<1o c os out.ros f.res para Jogares de
rnearrcgado dn Arsenal dt.\ Marinha, Corpo de Marinheiros
Xar:ionans e Dirodol'ia do Amwmcnto; só embarcando os cu. rdlães de cor·vota BOS navios de primeira classe c nas com. lllÍSSIÍi!S de leJ•ra, eomn sejam quatro see~:,ícs do Deposito Naval. !Batalhão Xaval c Supcl'intendfmcia de Navegacão; os capiliio.<-l.c:nenles no~ navios de segunda classe o nas demais
enmmis!'Hics do J.nna. ·~omo Escola dr. Grumetes, de Aprendize.~
~farinheiros rla Capilal; fardamento do Corpo do Marinheiros
J'iaeionac~; o~ pt•irnefrol:' tenentes nos na\'ios de terceira clasRc
r: nos Jngnt·o~ r.le encarregados do pc.ssouJ nos navios São Paulo
~~ ;lliuus r:erae.1, Corpo ele ·:\!at•inhoit•os. Escolas de Apt'cndizrs
Mm·inh•;h·ns, .Depositas Navnes ele Matl.o Grosso· o .Par::í e nas
· l'lolillms do Amazonas c :Matlo GrrJSSIJ;· os scguudos tenente~
nos navios ·de qnat•l.a l'!asse o nas Es~oJas do Aprendizes :\faJ•inheil'ns e como auxiliare~ nos navios .do primeira· classe, no
Düposilo Naval dn Jlio de .Janeiro. Supr.rintcnrlencia de Navegação '' na Insperl.oria de iFa't.enda; M aspirantes a commi~sa.
rins r.ornn uuxilim·es ou pl'aticant.es.
gala r.lns Sf:'i'SÜ~s, 'l2 de maio de 10212. - lrineu lflaclwdo.

O Senado npprovou 0 anno passado uma emonda que ficou eonRtando do nrçnn1r.nl.o velado. Por clla o «Corpo de
Colllinissnrio~ rla Arrnadn~ passava a denominar:-sc «COI·po de
· .Jni,(•Jlfirnlrs N:ll'llilS», .e se ernnporin rln srguinto flll!ldro: um
cnnlm-ahnil'll!rlo.·. dous c:npilãos rlc mar c .lrtJCJ'J'a, cinco capiUirs rio fraga lu. J 1i enpitíies ele cot•vola, 30 capitãcs-.lcncntes,
20 primpi1•os tcnrnlr.~ ..!?.O ;;r:;unclos. t.cnçntes o 10 sub-commjs-.
Mll'Jn;;, t~lo ô. O~l nffJmars cnmmi;;saJ•ros c .1 O .~uh-comnm·
l.'ios.
·

\

I
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Com esse quadro ficada o Corpo reduzido de 121 mom-

JJJ•os a 10i1, isto ô, ficaria com menos 18 ol'fieiacs.
. Aprescn ta da agora a emenda n. ü propondo nova remodelacão do Corpo con1 elevação do respectivo quadro a 153
membros, sendo um ol'ficial general, 132 offíciaos e 20 aspi-

-•
•

l'fllllús a I!O!Ilmissnrio (denominar;iío que subsLiiuo a de subeommissario da actual organilaçilo), resolveu o Relator, ante
.1cccntuacla dif.feren~a numeriea que ~o noLa entre a rcmodcia(JÍÍO constante do Ol'1;amonto YCLado o a desta emenda.• ouviL'
·a· adminisLracão superior da l\Ial'inha sobro as convenisncias
c necessidades dessa remodelação.
Das informaçur.B que colheu, chegou o rclalor a · evidencia de que o Corpo de Commissarios precisa ser ampliado
para púdm· atlcnder aos serviços que lhe s;1o affeetos e dizelll
ô(H' distl'ilbuidos por um numero bem mais elevado do que o
numero de of!'icdacs ele cru c se compõe o actual Corpo, par·a- a
hna ordem o garantia. do~ inturesses,da .l~azendn i'iaeional, eon·yirido iguafmonlr. J•cmorlr.lal-o cm sua composiçiío, ue accurdo ·
eom a natmezi\. daqucllc~ serviços .e por forma que resulte .
parn o numcr·o de offiniacs de cada' r.Jassr. do quadro urna relação que consulte melllnr as po;;si})ilidaéles de acce:'so JJO.~~~~s
da~ses.
·
·
. Para obler elementos que servissem de base ao augmDn- ·
'l.n rJ J'emodolaçikl a pJ•npor. nomeou o ministro uma commisi'iío rir officiac.> rle :\farinha que a respeito aprescntoJJ t'l!lalnrio. ~este trabalho, deixou esRa commissão evi<lenr:iado' quo
nara podr.J' aU.ender.:..se i\s diversas commissüei' de srrviços o
fazer~se a remodelação aconselhada precisaria elevar o quadr0
tiP mais 20 ofJ'i~i11r~. r,iJ H1 commissarios ao ·todo. sendo 13:1.
offieiaes r. LO ~ub-eommi~sarios. n.quelles assim distJ·ihuidos
eapil.iíe.~ dr. mar r. g-uerra dous, capitiies de frag-ata quatro, capif.iies de corvata · Hí, capitãcs-Lonr.ntes · !;0, primeiros tenentes
• .',0 c· segundos trncntr.s · 30.
.
A', vista dadivcrgencia entre o quadro que a ·emencla ·pro. ·põe e o quadro indicado pela commissilo Ci!pecial do llrini"teJ•io da M:winha, clirergcncia rruo Sfl manifesta rl~sr.le lngoo na
chefia do Corpo, que a omonrla attribue a 11m contra-almiranJ.o Mmmissat·io. que seria o in~pe·c.tor da Fazenda. o o parecor
rlaf}nclla Commissüo · ,iulga de ' maior: acerto snr um
11apit.üo de mar r. !)'Ucrra. pensa a Commissão elo Finan~,as que
'a ·nwdida constante dn: emenda deve ser mnis delnlhadamcntr;
·estudada;
,
· l]>ai·a isso aconselho no Senado (jlle approvc. coi11o suhstit.nUvo á emenda. o ouadr·o lembrado no ·onrecm· ria Commissãn
do i\linistel'io da Marinha, para· constitui!• projM.f.o r~special
al'im de ser ouvida n Oommissfio dn Marinha n Gur.J•ra e o
Governo por inf.ermeclio claquelle Ministerio.
SUBS'rl'I'U'l'IVO

~c

Ar!... l , " o quadro do Corpo de Commissarios da Armaria
comporá ele:
2 capitã~s de mar r. guel'!'a:
~~ capitíles de fragata;
Hi capitães de corvefn;
lO nap it.i'i cs-trn~Jnl P.~;
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4'0 primeiros tenentes;
30 segundo• trmentes;

1.0 sub-commíssaríos.
.ArL 2. • Revogam-se ns disposições cm eont.rarir,,

ORDEM DO DTA
O Sr. P.rcsldente - Ni10 havendo numero para as votq..
I)Óes consl.nnt.es dn ordem do rlín. passa-se á mntería em dís-

rmss1ío.

CR!rol'J'O M

200:000$

PARA OS COllREIOS DE PEllNAMBUCO

a• rliscuss1io da proposl(.'ilío da Camara dos ·Doputado!!
n. 28, de ·:1922. que abro no Mini~l.orio da Viação o otorns
.Publicas o credito de 200:00$, para nc-f}i'li~içl'ío do mnhilinrio pnrn n AdminMrncão elos Correios r!e Pnrnnrnhtwo.
Encerrada e ncllada a yof.aç.!lo.
CRJroi'rO PARA PÀOA'MENTO AO SR. CAT1.09 RAMOS

~·. rlisrn~sfío da proposicãn rln Cnmnrn rlnR Dopntaa·o~
ri. 41. do 1.922. quo abre, piJIO Minisf.erio da Fazenda, o crerlíl.o do :18:163$707, para pagamento no oapitão do mnr u

guerra, Carlos Ramos, cm virtude do sonf,enca ,indiciaria.
Enr:r.rrndn e adiada a votnciío.
t::RJJ:DITO PARA PAGAMENTO AO SR. FRANCISCO MARANHÃO

'I

!\•

1'\isr.ussl'ío da proposiQiío da. Camara dos Depuf.arlM,

n. 40, rlo Hl22, que abro, pelo Ministcrio da Fazenda, o crm:lil.o
fie 39:754$770, para nagamonto do qne ó devido a. Fran-

cisco ,JI'rom·mo do Albuquerque Mnranhlio, cm virtude de scntencn .inrllcinria.
Encerrada o adiada a votaciío.
1':1\lm!TO PARA I>AOAM'ENTO AO SR. CAJTRTÉ DA SJT,VA

::~•

-

dlscnssüa

da oroposiçllo da Camara rlos Deputados ·

n. 2liü, de 19!?.1, que abro. pelo Ministerio da Fazenda, o oreI'! i to especial de 7 :529$89!, uara paJ.l'amento de vencimentos a

tem direito Jostl Cai•teté da Silva, mestre de lancha. da
AlfanrlrJ.l'a rlo Amazona~.
Flnr.crrarla c adiada a votacão.

on~

ALL!ANÇA DOS RET.U,If!STAS D!l MAC!liÓ

2• discussão do projecto do Srmado, n. H .. de 1!ll?:I. conde utilidade publica a Sooedade Allian(}a Commer-

sidert~nílo

cial rlos Retalhistas da cidade rir. l\lacci6, Estado do Alngoas.
Encerrada e adiada a vot.a~.ão.
.

I>AOAllfENTO A D. RITA llll BARROS CONCEIÇÃO

Di~~ns.~!io unica do 11êto do Prefeito do DisLriclo ],i'cdcml,
n. 29 d;J 1922, á resolttr;.iio d'o Conselho Municipal que mand~.

\
\
\.

•.
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pagar a D. Rita de Barros Conceiç!lo. viuva do ex-director do
Matadouro de Santa Cruz, Floriano Flora.mbel da Conoeio!lo, a
porcentagem de 3 % sobre a quantia de 250:000$ pela venda·
ele gado vaccum de que era depositaria. ·
Encerrada o adiada a votacão,.

•

FAVORES A INSPECTORAS DA ESCOLA NORMAT•

Disc:ussl!o unic:a do véto do Prefeito do Distrieto Federal~
n. 38, de :1.92:1., á resolução do Conselho Municipal concedendo
ft.s inspMtoras cxtranumerarias da Escola Norma.!, que oontarcm mni~ do cinco annos de serviço, os favores da lei n. :1..492
do 3 dr .iulllo de .19:1.8.
Enr.erralla e adi ada a votal}lio.
. O Sr· Presidente - Nada mais havendo n tratar, vou levanf.ar a sessl.ío.
·
Designo para ordem do dia da seguinte.:
Discussfio unica da proposicão da Camara dos Deputados
n. 56, de 1!122, prorog-ando a nct11a1 sesslio Iegisllativa até o
dia 3 dn outubro do :1.922;
Vof.aç((o, om :J• dismisAão,' do nro!Pctn do Senado n. 40,
. rle f 022, r,onccrlondo no 1" l.cnenl.c da Marinha Raúl Alvares de
Ar.ov~rlo r.nRt.rn,nd.nnlmr.ntr. nn Tn~lnterra, em goso· do premi11
rio via~em c:ruo lhll foi confArillo nela Coni!Í-'egacão da Escola:
Pnlyl.oclhn icn, mais um nnno ·r! r. 1icem-a (da Commissão tle
Finanças,: parecer n. 4,57, de f9!2);
.
Vot.OJ.ção. om 2• diRtmssão, da prooosição da Camara dos
Deputados n . H,. do :l922. qufl concllde á viuva e . filhos do
engonhrirn Erlgnrr! Gnrdilho, fallecirlo em serviço da. Insner.torin do Port.os. Rios e Canar.s, uma vem!ío mensal de 500$,
(com pal'ecer (avoravel .da f!ommiss{!o dt? Finan(:as,

numero

147, de .f922);
Vot;acl'in. rm 2• di~cussll.n, rl11 pronnsícão da Camara dos
neput.ados n. 37. de :I !l22. ''fixando o subsidio dn Presidrmto e
do Vi ce- Pl'ilRirlenJ~ da Jlopubiica paro o pf1riodo· eonstitucionlll df\ 1!'122 a :l92ll (f!om "llll'r.rer "" Comm1'ssál'l rfP- F'inanr.as.
ofterer:enàn !?mlmrffl, n. 148, de 19!!);
'V!ot.aQão, em 2• discussão. na nroposic!io da· Cnmal'a f!oq
Depnbdos· n. 263. de lOOi, que abre. poJo Ministnrio da Fa1.tmda. o credito csnccia.J de 5: f 00$. narn pn!l'nmr.nto dn difrr>ronca ne meio so!dn dllvldn n D. Rita Mosnuif.n Pillnr. vinv:~
(lo mn.iol' Fabricio Bant.ista !ln Olivr.irn Pillnr (crim. pnrerf'i•
(n.t'0!'a1Jel da Commis.~ho dP. Ji'inan(•as. n. U!r, de ~!J~ll);
Vot.ai;!'ín, om discURRão unicn. !lo 1Hfto do 'Prrfoito do
.Oistrir.to Federal. n. 37. !lo. f922 .. á rllsolu~fio do Conselho
Munir.ipal forn:mdo fiXtAnsiva 'á enonoma do Tnstil.utci Ferreira Vinnnn, a dinrin di\ 3$ conee!llcla. IÍ~ in5pec!.ol'nR <lo mnsmo
Pstabel'ncirnr.nto (t:nm 1lflre~:P.r r:ontrnM:n da Cdmmissllo de
CnnsUtuirl!n, n. 133, rlc 1!12!):

V.of.ação, Pm diRonssilo unicn. rlo 1.'•lfo do Prt>foi!o rlo
nisi.l'ir.to Ff'df'ral. n. :10, dr. Hl22. 1\ rnsntn01ío elo C:nnReH1o
Mu·nir.innl quo rflninarn o~ vr.ncimAnt.n.q rln nuxilinr tlo Gabi:netP 'Eiectrot!Jrrnplno rln Asylo 8. Frnnr.isco de A~sis, nos rio
n·n:odlinr teclmlco de pharmaoia rlo mosmo nsylo (cont lltll'ecel'

cont1•ario

da Commissão da ConstUuiçlio,

n, lC5,

di! 19$2):

(

·.132
Ynlaefio. r.•n1 di."t~ll~s;io unicn, do ·nt.:lo do Pl't'fl'ilo do
J)is/r•if.'lo J.'PdPr·aJ n. li'S. dt• /!l.2:', •i l'l'~rdu(:iin do Conselho
Mnnieirnl qnn ennl!rtl11 sl'is mezt!s <li' lit!eJJ•;n. nnu1 /.ndos o~
rmreiml'll/n:<. par·a ·/.r•n/arnrnlo d1• saurle, a J.ucio. LPal, t11rarrnaer.mliro dn fnsl.i/úl.o .foiin Alfrr.cln (co11f. Jifll'ecr:r; f'a,ur•atJel
da Crmtmi.witío i/r• Constitlli('tio, 11. 1!!1, rh• 1.'12!!);
·
\'olnr,,fio, r.•rn diseussfio nnka. elo vt!to r.ln Prefeito do IDis~
tr·iflln fPrlrr·al. n. '8·1, de 1!1~2, ;í rcsnhlt'<ÍO elo f:'onsl!lho lllunieipal que i!lfllipal'll an:< vr•rwimunlns <la ini>peclora ([(, alumnos
ria E,;eola P;ullo dr! 'FN,nlizr, D. Matbildo Varclla rio Carvalho,
.,., rins in.~p.,r•/or·as Dn. CJrliiJHu·minn CorTrln da Kill'a o OJJt.ras,
· inspeel.n1•a,; t111 111i'Sma. ~~"e ola (f)orn Jlll/'t''NIJ' ciJJrll'llrio da Com.'111 ;,,·.wio t/(' ·cou.<lilu i('tio, n. Hil. de -1 .?22) ;
Yolaciio, Pm di,;i!us;;ão· unica, do w!to do Pi'CJ'eito do Dis;.
Ideio Y.'r!rll'l'al. n. :18. rir! I!J:!~, ü :.·e;;uhlGiío .do Con;;ollro Muni·eiflnl qr/1.' r.•quipnr·a n." Yllneimentos dos apontadores t.itnlados
da ))ir·uet.oJ'iu dC' Ohnlii ao.~ da. Dir·eclu!'ia. rlc illattns e . .T11rdins
(co·m paru1:t'1' 1'1!111/'ltl'i(J da l'om111i.I'S1io de Constllui(•lio, n. -1.14,
dr· l/1:!21:
Ynl.ar:iín, Pin disc11s~iío rmirn, dn Vi:lo ~lo PJ'efeit& do iDiii-

li'icln Ft~dt•r·al, a. :i~. de 10'22, :í l'f'~olue~o do CnnHr.iho Muni~
<"ipal. eunipar·andtl, par'il 'lnrins O>' dJ'l'ilo:<, us vnncinrPni.os dos

mudil'r'J:; do,; ln;;filulos fJJ•nfi,;sinnal•s .Tniío AIJ't•edo .~ Üi'Sina ·cta
Fnnsnea an;; vunr•.inwnlos dn,;; nwdit•o.> ·dn Jn;üil.ut.n ]cermira
Yianna n :\.~yln :s ..Frarwiseo rle :\i>;;i." (1'!'111· 1ltn'f'CI!I' oontrm·io
tia Comudss1iu dt' 'Cousliluii,'IÍ(.I, n, 122, de .l.n2);
rnt ar: fio, ' 111 rJiscussiío nn icn, do t;él n dn .ProfoiLo do iDi;;~ ·
Ir ii' h' Fl'dl•rnl. n. li I. rln HJ2:!. li l'I!.'<Oiu(;iín rio 'Cnnsr•lilo M11ni~
. Pipa! qlll) lllllJHin pngm• a 'D. 7.1llmir•a Magulhiir;; dtJ Andrade a
i' i 11"11 f.' f1llil'll.", ]1l'fii'I!SSO I'HS Ca /'hcrJra !.iras, di J' i't'I'Oll(;U fle VOlll'· illll'lllfl~ pnr· rnol ivn ·Cfllf' mcnei.<JlHl (crnn JWI'tJcer /'mJm•nv'el d(l
Gl'111./llisslio dt• ConstiluiçiJ.n, 11. Si, di! l.~f!2): · ·
·
Yula~iw. 1'111 disnllssãn unica, da rrflaet.;fio .rinal do projedo tln St>nadn n . .)li, dr• Hl:?2. Qlll! ahrr!, rwln l\linislcrio da
· Ui.ltÚ't'a, um l'rt•.:lilo rh• I :ãOO$, para pa::mmenlo an capitãn
.lni;r\ Jnnquim Jlrnnco rlf' !S<í, auxiliar· rln Dopartamrn(o da 2"
· T,inha;
·
'\'iJtac<io. nrn di;;ellssiin uniea, ela redacçiio final do pro,ie~
l'itt du Sc:narln n. Iii. dt• I!1:!1. rrue manda l'P.inl.r.~rRl'. no car~o
tln agent.e l'i.,ral •.l(, irnpn:<lo lle roJJ;;urno, Jwsla CapHnl, Poulo
dr! Oli\'t 1 irn Tloxb. SPrn diJ•eil.o n \'Unlagr.JJS alra%arlns;
Ynl <l~iio. Pm :!" tli~eus;;ão, da prnpnsiciio rln Camara dos.
l)ppuladns n. 211. tlc• l!l2~. l]lW alll'l'. prlo l\lini~l.l'rio ria Viacão ·
,,. Ohr:as Pnltlicas. ,, r·.r·odilo de :?00 :000$, pnra a ae~nisicão de
HIOililiar·io :pnrn a .\drninislr'a!,•iío riM CnrTeins dr Prmamhncn
(1!11111 JlHl'PI.'<')' {01'0)'(11'1'1 tln Com.missrin d•' ViHii."IJI,!O.~, )]. s.f, cl.~
·I IJ•);)\1 • '
..:
'
:. '

.-- .

.

Vnlrt~:fio, PJ"rl
Dr•pnlarlos n . .í!,,

:3' rliscr.l,;são. Lia propnsic.ão rlil. Camara dos
dt' '10!?2. qun nlll'r. peln :lfinisler'io rla .Fa?.ontla. n l'l't•rliln rir JR: IGB$iCii. JlUl'a pa;::amcnt.o ao capitão rlo

mm· e ;:-nnrra r.ar·lns Ramos. em \'i rtllfir elo srml nnca jndicinrin.

.,.... .

ÍN/11/. )Hii'l'tJt'r [11/'0rrn•t•l

I -~~\.
,

'

"\\d.n~ão,
Dropularlc.,~ n.

do CnmmíssiJo
de
.

Fil1nnrrt.~.

' .

n. ·liiO, de

t•m 3' ctiscu:;são. da JWOJlOsicão da Camara r:los
4.0. de J9~!?. que ·nbr~. pelo :llini:ll.or·io da Fazon-

I

I
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1la. o cr~dito rlc 3H :754$770, para pagam unto do que é devidL\
a F1·anc1seo ·!'!l'~''l)'m_a de AlhUfJUeeque MaJ•anhão, em virtude
clu se,ntent'U . .JUci_wmt•Ja (com parr:r:er {av•o,·a·t)Cl da Gommissão
de F·wanças, 11 .'':1 .12, rle' 1.922);
_ Vota,_:ão, f!JÜ 3" . discn~são, da !Jl'l)l)O'~il:fío da Camam do~
lJopulaclos n. :~!Jü, de 1!121, que abre, pelo 1\Iinisterio da J~a
zenc!~, o. CI'OÚJ[u e~pccial de 7 :520$1:191, para pagamento , de
vencmwnto~ a que tem direito .Tosé. Cai tele da Silva, mestr•e
do· lancha, \la Al l'nndcga do Amazonas (rJo·m 1Jm·ecer {avo1·at:el.
da. Commíssrío. de Pínançtt.v, u .. /H, de 1922);
. .
. Y,otn~~o. 1!111 2' dí~cus.•ão, do l[ll'Ojecl.o do Senado n. 41,- do
1.9.:!•1, COIIS!dcrunc!o de utilida!le pubí!ca· a Sociedade Alliiwça
Cl.immcrcial dr,_;; lli!lalhi:;lus, da cirlaclc de .~laceió, JTislado de
Alagôns (com pm·eeer {avm·aiJcl da Conwrissrío de Gonstittd-

. çlio, n. l 67, de I .922).;

·

·

.

-

:

Votação. em discussão uniea, do vrJto do P1·eJ'eHo do Dis11. 29, de 1922. á resolução do· Conselho Municipal C[l!l) -manda pagar a D. IlHa' de Barros Conceir~ão; viuva
do I!X-dil·cctm· do MaLadout·o de Santa· Crt1z, l"lorianÕ ·Florarnlll!l da Concmçüo, a porcentagem ele 3 % sobre a quantia de
!llíO :000$. fll!la Vi)llda de· .gado vaccum de que era depositario
(com pm·ecc1' cunlrario da Commí.I'SÜO du CollsNiu:ir;.ão .e 't.'ol'o

. tl'iclo lccderal,

<?'III.

squa·ado do Sr. Lopes Gonçalves, n. l6fi, de 1922) ;
Yóf.a,:üo. em discus:;ão unicn. do 'l)lilo do Prefeito do' Dis~

l.l·icl.o ]!'I)CJP.ral.' n. 38, do 192:1, :í resolut;ão do Conselho Münic.ipal concedendo· tts inspectoras cxtranumcl'arias da Escola
·~arma L q1w em!l.al'l!m mais de cinco anno~ ele servi co, os Ja-VÜI'n~ ria lei n. l.HJ~, de 3 de jnlho r.lu l OJS' (com pm·,J1~e1· con-.
trarío tln Commissrio de Crmst/tuição; n. 21,. de 1922);

Vof.ação. ()lll di~eussuo uuica. do rcqucr·inwnlo da Commissão de Marinha c Guer·ra. pe1lindo ínformncües ao Governq
soln·t~ o Iil'lljectn tlo Sllnado n. 30, dn 1922, rcOJ•:;anizando o
Corpo dt• Cnmrnissat·ios da Armada.
· Discus;;fio unica tlo :,!,i/o rln P1·efeil.o do District'o l"edcl'a:,
n. 55, do .HJ:~l, (I rc;;olução do Conselho :\Iuuicipal QUI? peJ'mi tlo n denuhada, nos torrenos florestaes, para o labt'JCO de
combustivcl. de maU.a;; (t~om pari!CCI' {avora·vel tlu Comtnis.~úo
da Constituiçtio, n. :148, da -/.92-1);

2" discuiis;io da propo~it;iío d:t C:imam

·

tlos · Deputados

n. 2-69, de HJ2 f. dispondo sobl'tl o plantio de arvores à murll:ito~ das ~~sl!•allas d'' I' urro (com pw·ecer tavol'liVd
Cornmisst1o du :larioultum, n. H-0, de -1!121);

;:em dos

ela

3' discussno do pro,iecto do Senado n. 33. de' 1922, que
. eoncedo ao ·81·. Senacfm· Iluy Barbo~a. sem prcjnizo do suhsidio, quo llie cabl', como l'l'eOmili!Usa nat:ional c a titulo d1Y in~
{]emnizlwfio pelos sr•rl'i('Os JH'e;;l.ados no J~rasil, o subsidio annual dfl ·(,Plll conf.\1~ tio r•\i;;, ([Lll! Jhn Sl'l'<i pa~,:-o em preslaçües
f,rimestran;; ip;uae~, cmqunnto vivtw, com reversão .inbogt•al
rmrn lfS ]li'J'deiro~ que dosig·nar 1'111 easo !IIJ morLc (tia 001!1·misstío de l<'inall('rts).

·

Lt}\'ttuta-sc a sessão tis 14 horsa.

(

ANNAES DO SEN.WO

~

7íl' SIDS't;ÃO, EM 28 DE AGOSTO DE .1922 _1
PllllSIDENCIA DO SR, BUENO DE <\'AlVA,.,PI}ESIDENTE

A's U tJ i 12 ho1•as ahre-se a sessão,, .a Que concorrem os
Sr.,, A. Azcreáu, Cunha Pet:l1•osa, Hermenegildo de Moraes,
Alexandrino do Alencar; Lopes Goncalves, Lauro Sodré, Justo
~bermon~, .Indio ·do Brasil, Josó Euzebio, AD.~nino F)l'Mre,
Benjamin Barroso Francisco Sá, Eloy de Souza, João Lyra,
iV'enwncio Neiva, Manoel Borba, !Rosa e Silva, Euzebio de .Andrade, G~·aroho Cardoso, Bernardino Monteiro,· Jeronymo Monteiro, Sampaio Corroa, Irineu •Machado, Adolpho ~ordo, Alfredo Ellis, Luiz Ado,lph(l, José' Murtinbo, ·Olegario ,Pinto,
Carlos Cavalcanti, Generoso ii\lnrques, Laura Müller, Vidal Ramos, :Feliippe Sobimidt, Carlos Barbosa e •Veapuoio de :Ab~u

,(3•5)..

.

. Deixam de comparecer cOm causa justificada os Srs• .AJ>..
dias Novas, Mendonça Martins, Silverio Nery, Godofredo. Vianlla, Costa Rodl'igues, Felix Pacheco, João 'IIhomé, Tobias Monteiro, Anlonio ~lassa, Carneiro da Cunha, Araujo Góes, Gonçalo Rollv:ni)(Jrg, Siqucira de Menezes, Antonio Moniz, Moniz
Sodt•t\, lluy Bal'!Josa, l\Iarcilio de Lacerda, Nilo Peçanha, Modesto Leal, ~Cigucl de Carvalho, Paulo de Frontin, Raul
SoaroF, Dr,rnardo Monteiro, Fra,ncisco Salles, Alvaro de Carvalho, Jlamos Caiado o Soares dos Santos (2r7·).
E' lida, posta em discusão, o sem debate, approvada a
acta da sessão an~trior. ·
O Sr. i" Secretario declara que não ha expediente.
O Sr. a• Secretario (servindo de ,2•) declara que não ba
paNcet•ee.
ORD:mM 00 DIA
PROROGAÇÃO DA SESSÃO

Dl&cussão un,cn da proposicilo da Gamara dos :Qeputados
p•orogando a actual sessão legislatiova até o
. dia :i de ou(ub:o de 1922.
Approvada; vae á pnbli('acün. ·
Vota~ão, om 3·' chscus~ílo, do projecto do Senado n .. 40,
do ·1922, concedendo. .ao. I.• .tenente da !Marinha &ui Alvares de
Azevedo 1Castro, actualmente na Inglaterra, em goso ·do premio
de viagem que ·111e foi conferido 'Pela Congrewa1:üo da Escola
Qlolylr.chnica, mais um anno de Ucenca.
·
Appro'l'n<lo: vae 1í Com missão do Redaccão.
Volacíio, em 2' discussão, da proposic;ão -da Camara dos
Deputados n. H. de 1022, que concede á viuvn o filhos. d1>
engenhlei.ro Edgard Gprdil~bo, falleoido em serviço da lnspecfol'ia d~ Porf.os, Rios e Cannes, uma pensão ·mensal de .500$ .,
Ap provada.
·: ..
O Sr. Francisco Sá (pela ordem) - Sr. Presidente, peco
.u V.1 iEx. que ~consulte a Casa sobre ~.e concede dispensa· dq
11, 56, de 1922,

'
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.íhLcrsLicio afim de íig>ut·ar na ordem do dia da proxima ses.são, para a proposição n. H, •quu acaba de ser app~ovada em
:!• discussão.
O Sr. Presidente - Os senhores que approvarn o requerimentO do l:lr. l!'rancisco Sá queiram levantar-se. (Pausa.) .
Foi appt•ovado.
• · A proposicão figul'lUá na ordem do dia da sessão de
· amanllã.
·
.
.,
Voi.acão em 2" discussão, ua pro·po.sicão da Gamara dos
Deputados n. :n, de :Hl22, fixando o subsidio- do Presidente e
do .Vice..Presidente da -Republica !PIIr:L o ;período. colUitituoio·nal do 1922 a 192().

.

·

··

·

. , Appronda.
· ·
=:.
. • E' approvada a segtunte
EMENDA

Ao ar L. i •: onde se. diz 48:000$, diga-se &O :000$, ficando
o mais como está.
·
Votação, em 2' discussão, da. IPL'()posição da· Gamara· dos
Deputados n .. 263, de 1921, que abre, pelo IMinist.erio da iFazenda, o credito especial de :5:100$, para pagam.ento da differonca de meio soldo devida a D. Rita Mesquita ,Pillar, viuva
ae: major l!,abt•icio .BapLisLa de Oliveira Pillar.
.
Approvada.
O Sr. Benjamin Barroso (pela ordem) - Sr. PresidP.nte,
requeiro a· V. Ex. que se digne consultar o Senado sobre se
conoode ·di$1ensa de interstício para esta propoalçio roJ&
acaba do ser approvada em 2• discussão,· a:Cim de que · seja
incluída na ordem do dia da sessão de a.mdlã.
·
. O Sr. Presidente- Os senhores qke a~provam .o requerimento. do· Sr. lJ3en;iamin . iBarroso ;quemam .tevlmtar-iSe ..
,(Pausa.)

·

l!'oi approvado.
tVptacão em diSôussão unica, do . véto do · <P.refeito do
l>istricto :h'ederal, n. 37, de 1922, á resolução do Conaelhci
:Municipal tornando extensiva á ooonoma do ImitiLuto Ferreira :viianna, a diaria de 3$ concedida ás inspectoras do
mesmo ,estabelecimento.
·
Rejeitado; vae ser devolvido ao Sr. Prefeilo.
Votação em discussiio unica, do véto. do , Prefeito do
·
])istricto .Federal, n. 30, de 11}2:2, á. resol·~ão do Conselho
· illlunicJpal que equipat•a os :vencimentos do auxi!ia1· do GabitJete ElecLroLhornpico do Asy!o S. Francisco de Assis, aos do
auxiliar technico de pharmacia do mesmo asylo.,
,'
•Rejeitado; vae ,ser devolvido ao Sr. Prefeito •.
· Votaoão em discussão unica, do véto do !Pre!eito do
Districto li'oderal n. OS, de 1922, á resoluoão do Conselho
Mtmicipàl que concede sois mezes dll liconca, com todos os
vencim~ntos, para .tratamento de saude, a Lucio Leal, :pbarIIUUCeutico do Instituto João Alfredp.
~ejeitado; vae ser devo.l'V·ido ao Sr. Prefeito.

(
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. Vul.n~ii.o, e!li. di~cu;;.,iio lln ira. dn ·tJrJ!r, do •PJ'efcil.o do.
ll.l:ilrielo y,.tf,•rtd, n.. lH, ,lt• J!J2:!. il l'I!SOln!:ão. do ·Gunselhu
.\lunicipul ,;ue equipal'n. uns Yendmenlos (ia inspccloda.. de
alumno~ da E~cola Paulo de PJ;oJll.i!l. D. •.\Iu't.hildc Yarella ue
CnrraJ.JJO. os da inspec:l.oras DD. G11 iilwrmina CorJ•ôa da
SilYa e uutras, in8pectoras rla IIH!:';Jlllt e:wulu.
Hc.ieil.ado; \'ilt' "''r de·wdvido ao Sr..PJ•efeil.o.
Vol.ar:5o. 1~m r.li~tlUSsão uniea. rio vi! to ·do Prefeito do·
Diol.rieln FFdl!l'al. n. 18, de 1\1~:.!, ú J'l!;;ui·JJ~ão rlo ·Gonsclllll
Jltlllicipnl (jl.lt' equipara o,; vrmcinwnl.os do,; U[JIHJI.arlorcs tJ~
luladu~ riu . DiJ·~Jcl.oria riP OlH'as ali:< da Direcl.or·ia de )laltns
c .rar.diu;; ..
Hcjeil.ado;. vno ~~·r devolvido ao S'l'. Pl'l.'i'cilo.
Vol.n•;úo, c.•m discussiw unicu, do l!éto do 1lrpfciLo do
DJ:il.ricto Fr~der:RI. 11. :'i2. de Hl2:! .. ü resoluc;iio do ,,Conselho .
:\lunicip:ll, l!'llliparando para 111dn~ os pfJIJilo~. os ·1·1'neimen~
to:; do:; medi cos rlo:i Tml ii u to:; Prq.fi ssionar.,; ,Toão Alfredo· c ·
(JJ•sina da Fonsr.ea aos vencimenlos du,; '"'~di.co" rio Inslilul.o
}\H'J'eit·a Yiuuun e Asyln S. FJ•anciseo dr.! :\"si~.
· Rr.jeil.aclo: vae ser devolvido ao 5r. PJ•rfcito .
. \'o!.aÇãu, c•.m di,t:ussão uniea, rio ·.,_,éto do Pt·el'nil.u · do
liiBII'ilo <Fedentl, n. Gl; de Hl•2:?. :í rem\u~iio do· Ct,nsrlho
1\funieipal ·qLII! mnndn pag-at' a D. Zuhnit·a Jla;::a.lhiit!S tk ,\nrlradt• t! 8ilxa e oulms. professora,; enlhedralicas. uifféJ•cnt;a
,]r! wnr:imenloií 1;or nwti·1·o que mr.nciona .
.-\•r•Pl'O\'acio; Yae sr.r · ,Jevolvido ao .Sr ..Prefeito.
\·olw;ão, ·~m tliseussão nnir:a, riu redac:~,;ão final do pt'O,i·el:l.o do Senado n. 3li, tlt• 1!l22. qu1• alJJ'.''· ]Jt~ln .\lin.is!.crio (]a
Guf!rra. nn1 credit.o de l :~00$, J.l:tl'a pwgcU!IH!J]i.O ao capitão
.Tostí Joa·quiln. :Franco dr. Sú, auxiliar !.lo IDJ•[parl.amcnl.o. da
:!" Linha.
.
AJlllJ'ovada: vae · :'t Camam .do~ DepJJt.arJD,;.
Vol.adio, e.m di~cnssiin nniea, 'la rerlnr·(:iín final do pro.iccto·.ciJ\,Senado n •. íli, {]e·1921. ·CJW> Jnanda. reinleBTUl' .no c:m·go
d·J ag·rmlr! .l'i;:eal do· imposto rlc consumo, nesta Capital, Paulo
·ele Oli'veira Hos(i, sem dil·eito a vanl.agf.'ns atrazacfus.
Approvada: YfuJ :'t Camara dos Depulados.
Yotaeão, em 8" discussã·o,, da· proposi()ão da Gamara dos
Di:pntndris, n. :!8. de .I 02.2; que abre, pelo ?lfin'isterio rla Yiacão
c Obras· Publicas, o credit.o dr. 200.:000$, para a acquisiQão de
rnobiliario p'll.ra ·a Aclminisl.rat;ão t.Jo,;· Ci)f!'eio;; rio Jlernam~
bucn.
AppJ•ovtHla;· vaP-· •:íl snrw;íio.
Vof.n~~iio, em 3" rHsen;;são, da Jll'O[Josir;ão rln {;amara rios
.Dr·!JlUI.acJ.o,; 11. H . .rlp. 1.02:!; que abre. pelo l\lini$tPrio da Faz.onda, o .lll'C(fílo de JH: Hi:3$iiJ7. para paganwntn ao capitão i.lo
u.mr;: u gurrr~l~ Carlos .Ramo;:, Nn virlurlP .t.Je sentença ·,iudicwl•JU.

,

Approvada; vac ü ·~ancção.
.
VoLar;ão, cm 3" discussão. da JH:opo,.;.it:ão da Camara rlus
\Dcpul.ados, ~~ . .w, do 102:!, que abre, ptjlo 1\lin.islerio ela Fa:wnrln, o ,crodJJ,o do :19 :754$7i0, para pag·amenLo do que é devido
a. !"J·nncJseo .leronyrno do AllnHJUOt·que l\Fawa·nhão. cm vir'luclo
de· senlcucn judiciaria.
·
Approvacla; vao ü sancciio. ·.

I

,

I

"'

I
·I

737

,,

Votacão cm 3"' discusstLo, da propcísicão. da ·Gamara dos
Deputados ri. 256, de HJ21, que abro, pelo MinisLcrio da Fazenda o credito especial de 7:529$891, para pagamento de
vencimentos a que tem direito José Caitcté da Silva, mestre
de lancha, da Alfandega elo Amazo.:1as.
Approvacla; vac :i sancuão.
. Votação, cm 2" discussão, do projecto do Senado, n ..lf, de
1921, considerand-o de· uLilidado publica a Sncicdacle Allian!!õll
Ccmmcrcial elos Retalhistas, da cii.lar.le de l\faceió, Estado rle
AlagOas.
Approvado.
O Sr. Euzebio de Andrade (pela 1>1'dem) - Se. Prcsidcnlo requeiro a V. Ex. consL!II<t~r ao Senado sohJ•o sn e.oncedc dispensa. de intersl.icio para o projecto n. H, quu acalbn rlü
ser approvallo, afim de entrar. na Hl'dem do dia de amanhã.
O Sr. Presidente - Os stmhorcs que approvnm o requerimento que acabll1 de ser feito ]leio Sr. Senador Eu:r.chiu do
Andraelc, queiram levantar-se. (Pausa.j
·
Foi approvado.
Votação, em discu~são un.ica, do véto do 'Prerfeil.o do
Dislricto Federal, n. 29, de 1.922, :i, resolução do Conselho Municipal, que manrla pagar a 1]), llita de Barro~ Conceicão, viuva
do ex-uirecl.oJ· do 1\!ataduuro do Santa Cruz, FloriantJ Florambel da Conceição, a porcentagem de 3 o/o sobre a quantia do
250:000$, pel~::. v~>nrla de gado vaccum de que qra dep.ositario,
Rejeitado; vac ser devolvido ao Sr. 1Jrefcito.
Vota~ão, cm discussão un.ica, do vrJto do Prefeito do Districlo Federal, n. 3'3, do 19;21, li resolução rio ·Conselho ?llunicipal, concedendo ás inspcctoJ•as cxtranumerarias da Bscola ·
Normal, que contarem mais de cinco annos de ~crvi(\O, u.; favores da lei n. 1.492, de 3 do julho de 1918.
Rejeitado; Yae ser devolvido ao Sr. Prefeito.
Votação, em discussão unica, elo requerimento da Commissão de Marinha o Guerra, pedindo informações ao Governo
sobre o projecto do Senado, n.. 39, ele 1922, reorganizando o
Corpo de Commissarios da Armada.
Approvaelo.
DEilllUBADA DE MATTAS

Discus$ão unica do ·vélo do Prefeito do Dislriclo Federal,
'1~·1, á resolução do Conselho Municipal, que per·mitttc a derrubada, nos terrenos fl.orestacs, para o fabrico de
combustivo! do mattns.
.
Approvado; Yao ser devolvido ao ·Prefeito.

· n.

55, díl

PLANTIO DE ,\J\VOHES

2• discussão· ela proposição da Cu mura dos Depu tactos,

n. 2G!l, de I 92,1. dispondo sobre o plantio de arv·orcs :i margem dos Jeitos das esl.raclus de ferro.
Approvudo.
SUBVE;..'i].\0

•

All

SENAJJOJ\ llliY !:1,\!WUS.\

3' discu~são do pr•ojccto do Scl~u.tlo, 11. 33, de 10.22, CJLIO
concedo uo Sr • .Sonudor Ruy Bul'b'osu, s'cll1 .prcjuizo di:l subsi~

,s. - :v'ól... Y'l
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dio, que lbe cabe, como recompensa naciona1 c a titulo de indemnização pelos serviços prestados ao Brasil, o subsidio unnual de cem conl.os de réis, que lhe sorá pago em prestações
trimestraes iguaes, emquanto viver, com reversão integral
.
para os herdeiros que designar. em caso de morte.
O Sr. lrineu Machado - Sr. Presidente, sobre o proprojecto n. 33, deste a.nno, o qual concede ao -senador Ruy
Barbosa, como recompensa naciom1! e a. titulo de indemnizacão pelos serviços prestados ao Brasil, um SlJbsidio annual de
cem contos, emquanlo viver, com reversão integral para seus
he,·deiros ·que desig·nar em caso de morte, cabe-me o dever
d~ enviar á Mesa. um subsu.tutivo e o de justificai-o em·
breves palavras .
.. O meu substitutivo é o seguinte:

.I

«E' concedida. sem prejuízo do seu subsidio, ao
Senador Rpy Barbosa, a dotação anmml de 24 cónt.os
com transmissão da metade dessa qua·ntia a sua esposa
e da outra metade á sua filha solleira emquento o fõr.
E' concedido igualmente ao mesmo Senador o premio de 300 contos como recompensa nacional pelos
serviços prestados ao paiz.~

Sr. Presdiente, antes de tudo, nos termos em que está
redigido o substitutivo da Commissã.o de Finanças, uma duvida surge diante da an.alyse que fizermos do seu texto: si
será perpetua essa pensão de cem contos. Deprehende-se que
sim, porque, si ella dura emquanto viver ·O Senador Ruy Barbosa, si é transmissível aos seus herdeiros do modo por que
elle o indicar. ,S. Ex. poderá dispor no seu testamento que a
reve·rsão cabe!1á aos herdeiros e successores, na fórma ·ria lr.gislacão em vigor. e.. assim. essa pensão será transmittida
penpctuamcnle nos filhos de seus filhos e assim por diante,
·por isso que ella seguir,á todas as regras de successão estatuidas no nosso Codigo Civil.
O SR. FRANCISCo SA' - Não apoiado. Seria precisa uma
declaráção .expressa msse sentiilo na lei.
0 SR,· IRINEU MACHADO·-· Logo, a redacção já é defeituosa, porque o Senador Ruy Barbosa póde fazer reverter os
cem contos integralmente para os seus herdeiros, depois da
sua mort.c, na l'órma da legislaç~o me vigor, isto .é, considerando a pensão como fazendo· parle do seu patrimonio, transmissível aos seus successores.
· Essa interpret.acão dada peJo honrado Senador pelo Cearánão póde ser a.cceita pelos legistas nem pelo Juiz· div1sorio ...
O Sa FRANcisco SA' .- Só si essa lei não. 'fizer parte da
!egislacão em vigor.
· ·
_
0 SR. IRINEU MACHADO - ... porque ella não derr.oga, não',
estabelece, não diz claramente "aos seus filhos:~>; elia diz: "aos
seus herdeiros:~>, o que é muito differente.
Sr. PresidPnlo, consu!Lando os precedentes, verifica-se, .
em casos capitaes, o que o Scnaao tem feito. Assim, por
exemplo, em relação aos fundadores do regímen. republicano,
em relação a Benjamin Constanl, nós vimos o que a legislação
republicana outorgou., Ainda ha bem pouco umn, pnqnena
perisão foi 'incluída no orcriri1eiito,· creio que de· 500 mil réis,i
paTa .uma d~ :sna~ i'i.lha's. E!m relação a ·c~utr? ,grande.- clrefe,

.
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director da . evolução .politica do nosso paiz, chefe proclamado
e reconhecido do Part.ido Republ,icang, que lu!,nva contra o
throno e que o derrocou,, a IC$'Jslncao rcpubl1.cana Lambem
muito pouco concedeu. E1s aquJ o texto da leJ:
'
«E' concedido á viuva, emqua.nlo o fôr de Quintino
Bocayuva, o auxilio de quinhentos mil réis mensaes,
assim como. de duzentos mil né.is a cada um dos seus
filhos menores e filhas solteiras, Edgard, .Oswaldo, Waldemar. Rosa, Ada. e Córa.; e tambem a de trezentos mil'
réis á Sra. D. Maria Amelia Bocayuva Bnlcão, durante
sua viuvez, quantia Q\le, por sua morte ou casamento,
reverterá· aos seus filhos Sarah, José, Léo e Isabel, em·quanto menores ou solteiros.»
Logo, a lei' concedeu soo mil réis mensaes á v'iuva e um
conto e dnzenlos aos filhos e filhas solteiras,- em numero de
seis, isto é. dons contos de ré is.
' .
A Oswaldo Cruz, o benenierilo scientista, que levou tão
longe. e tão alto elevou o nome e a gloria do Brasil,. à no'ssa
legislação concedeu a.penas uma dotação de dnz.entos contos
de rÃ i~. corno premio. Esta concessão está redigida nos termos
seguintes:
«Como reconhecimento a relev.U!ntes servicos pres:..
tados pelo eminente Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz, com
a extincção da febre amárella no Rio. de Janeiro e na
desempenho rlc varias e importantes commissões sclentificas. com brilho e grandes vantagens para o Brasil,
a na<;ão brasileira lhe confere a dotação· de duzentos
contos.»
.
'
'

.. ,

I

I

•Com relacão a Rio B~anco, que dis'puta, .em gloria, a primazia .a Ruy Barbosa, pois um c outro são; em nossos tempos,'
chamados, respectivamente, Ruy Barbosa o maior dos brasil'eiros vivos e Rio Branco o maior dos brasileiros mor.tos,
tanto valem e lanf a gloria .cobria a· ambos os nom'3S, tllo.
altos; tão palpaveis, visíveis foram- os serviços por ambos
prestados no nosso paiz - ·a mo Branco, a quem o proprio
Ruy B·arbosa cognominou, en'f discurso· celebre, o .Dêus tenm:inus das nossM fronteiras, a lei apenas concedeu esta homenagem:
«E' concedida ao bcneme!'ito bras i!e iro Di•. José
Maria da. Silva Paranhqs .rio Rio Branco a· dotação·
annual de 24. conlos ele J'llis, com transmissão àos seus
filhos e fi! has: cmquanf o ·viverem, c mais o premio
de trosénl.os contos ele rl)is, como recompensa nacional.
pelos relevantes serviços prestados t\s missões cspecines de arbitramento de Wnshinglon o Berna.»

Vê bem o Senado a importancia, que ·tem a ,r'edacçllo da
lei. Emquanto no pro,iocto rolal.ivo a Rio Bl'llnco $Ü oslatuiu
a reversão em favor ,dos filhos e filhas, no projecto n. 33,
r'lilal.ivo a Ruy Barbosa; se cslaf.uc. a reversão cm favor• elos
herdeiros, c hcl'deiros do um inrliv.irluo não são .sómCIJic os·
· seus fiJhos, .
·· · . · · ·
··.... · · · · · · · ..
Sr·. Pl'esiclonl.e, prtrcco-mo quG, dosdo quo · ntls 'er>ncl~
dof!]OS: ~. .R~JY BarJlQ~n, sqr1.. J.il'C.iu[r.o~ _r!Q, Sf!l! .'sn.hs i!l il:,:,a ._dota9ao annuâl de vmte c quatro CO'IllOs ele rérs, qfle rci\"~érte!:á,

(

A"NAES DO SJINADO

740

pot• sua morte; cm favor de sua espo~a e filha sollcira, tJ!llttuatllo o Jol'ell1; pat•et;c-me que, concedondu a Huy Bur.bosa,
r:umo l'iJeOil![JCilSU nacwnal a quanl.m. de LJ:csenlus contos de
r•lis peloH ~ervieos prestados uu !HliZ., ~1ós Leremos d'a_rlo uma
modesta clcmunslrar·ao. da nossa g'l'nl.tclau ao hcnemcrllo brasileiro mas Let·cmcís Jeito u que nos é possível, sem cxccdet·mos nu concessão dessa pensü.o, os limilcs Lntt~ados pelos
nossos 'pl'cccqenlus, que núnca fcu:um além d~ vinte e q.ualro
contos de l'ÓJS, c que, 1!111 tlllÜel'lll de Jlr•~mtu, ttunca 1orum.
além da itnpot•lanem de Ln!scntos conlus ele r•! is.
·
. llio Branco presluu ao Brasil os maiores survieus, não ::<IÍ
eorno advogado, não s(J pcranto u al'llif.t•u nu!'i.o-amtJI'icano,
como pcranl,c u wis~u, nas duas questões. c~pilaes aos ittlm·csscs nacwnacs- as Li o Ama)Já c das J\'ltssucs,
Rio Brancu. na sua lulllinosa lr·u.iecl.ot•ia pela chancellal'ia
rio exterior, levou a paz. a•.l espirilo rlo l.udos os c~t.adisLas
sul~americanos; fil'mou cerca de lt.•inla lralaclos .do arhiti·itgcm, csl al1elecendu, pelo seu genio, pela sua llabilidu:.Je,
pela sua auloriclacle o ausLct•i.dadc, a primazia e hcg·cmoma
mlcllccl.ual cl•> Bt:usil, A' sua bcncl'ica c gloriosa pet•manencia
no lllinislcrio das Hela~õcs J~xtcriores rlcve o Brasil a s.ua
preponderancia na Ii~litica sul-Utl:)CL'ican~ . e· os primeiros·
passos com que teve mgt:e-sso na vHJa po!JIJCa n~umltal.
·
Associaram~sc os dt.ns grandes nomes Itw Branco c
Ruy Barbosa -na rcsislcncia inolviclavel com que formaram
os preccclcnlcs da .po!'itica moderna, sustentando esses dois benemerilos brasileiros a igualdade d'o direito ele todos os povos
e o principio de igualdade na distribuição da justica por Lodos
os paizcs, fossem quaes fossem os coefl'iC'icntes e os elementos
de ·sua população, de seu poder militar,. de seu commercio, de
suas industrias, ef.c.
· Si concedemos a Rio Branco um premio de 300:000$,
concedamos UJm outro igual ao bcnemcrito wnsocio das suas
g·lorias -Huy Barbosa.
Si o IJome de Rio Branco é grato ao coração de todo<> os
hon)cns, qllo no Rrusil cultivam os scnbimentos de liberdade.
pelos scrvit~o:;, que e!lo proprio c que o seu immortal pro~
g-IJnit.m•, o visconde do Ilio Branco, prestaram á causa da
Hcclcmpcão dos captivos, qucbranclo-IJJcs os grilhões, ainda
ahi se assocüm), no passado, na obt•a humana, na obrn de
ev·glu,ção polil.ica . e .de prog.resso moral da nossa Putria, os
doJs grandes bra·sJlen·os- Ilw Branco e Huy Barbosa.
Si no rcgimcn republican~ prestaram ambos serviços·.
inolvidavcis ao puiz; si tantas vezes Huy Barbosa pleiteou a
Presidcncia da Hepublica-sem succcsso,. sem exilo, infaliz·monle para nós,- a verdade tambcm é que Rio. Branco recusou a sua candiclalura a esse cargo, candidatura ,que. lhe era
oJ'ferccida com todas as seguran(;as rle exilo,. cargo por onde
um e outro, poderiam ter passado, para· bem clcsLa terra, pará
i Iluminar as paginas da sua historJa.
Não quizcram os clcsl.inos ongrinaldal-a coin os florõcs
dr.ssçs dois g·mndcs brasileiros; não quizeram. dar t\ nossa
pntr1a essa vontma suprema. Vamos ag01a, na __ clistribuicão
rln~ recompensas, Jl.rc~land~ uma homenagem nacional, a esses
dms grandes bras:lcwos, . tgualal~o,g nos mesmos louros na
pari. ilha elos mesmos florões. .
.. ·.
'
·
Era o que cu linha a dizer. (Jluito bcrn; muito bem,)
O Sr. Fran·cisco Sá- .I!C'C·O a palu\'l'a,
o Sr. Prea'idtin(e- 'l,'em a J1l\lei>1'a o uo~l~e S~a'do!',

'
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O Sr. Francisco Sá (')-Sr. Presidente, não quiz, nem
ada tanto
estaria autorizado,. antccitlar-me ao juizo que, depois
discussão, a Commissfio de Finanças Lerá ele formular sobre

•

.'

'

'

..

as emendll!s apresentadas .
Não dcsc,io, porém, clcmorar-me cm altr,nd_cr aos reparos,
que, ao substHuLJvo apresentado p·cla Commrssao de Fmanças,
acaba de fazct• o· honrado Senador pelo Districto ]'cderal.
. O Senado viu como S. Ex., o nobre Senador, teve o
maior desvelo o maior carinho· cm procurar, •cm todos os
antecedent:es, Ó valor das pensões que Leem sido concedidas
a bcnemeritos servidores da Nação, o cuidado com que S. Ex.
estudou esse assumpto, ·para encontrar uma ,iustificacão ao
acto, que se propõe ao Sel)_ado, o que ·bem l_ll'?Stra que s. lj:x.
guarda fiel, em seu coracao c cm seu espmto, a remmJsccncia .da soNdariedade com o Sr. Ruy Barbosa, cm outros
t:cmpos, o enthusiasmo com que S. Ex. pelejou sob a direcção
. claquelle grande homem politico.
·
O ·honrado Senador, entretanto, quiz fazer confron.to.
Sr. Presidente, eu não entendo de parallelo, ·gcnero quo
s-erá claro aos Pluf.archos do futuro, c nem creio neste momento, neste Jogar seja opportuno tratar-se disso,· que este
momento seja o mais proprio para confrontar os grandes
serviços de ~uy Barbosa com, os de outro qualquer grande
nome.· ·
·
O Sn. ImNEU l\-L1CUADO- Eu não quiz fazer parallelo,
mas mostrar como o Sr. Rio· Branco lho podia ser associado
· nas s·lorias.
·. O Sn. FRANCISCO SÃ-E' isto exactamente qu.c Plutarcho
chamava parallelo. Estou repetindo a phrase romana.
Mas, Sr. Presidente. o honrarlo Senador quiz vllr no
Sl!bstitutivo da Commissão o intuito do conceder uma pensão
perpetua com que S. Ex. até jt\ •encontrou. certa analogia
dynasLica.
·
·
·
· Não ha, nem no substitutivo, hem no. projecto primit,ivo
do Sr. Felix Pacheco uma palaw:a que autorize esse conceito
de
perpetuidade, de ininterruptividade da pensão ..
1
·
Seria nccessnrio que se fizesse declaração cm casos como
este para. que se pudcsso ont.cnrlcr a lei do semcl hantc ·modo.
· O que .. o legislador quer é fazer o que se tem ~feito sempre.
con.fcm• ao Sr. Senador Ruy Barbosa o premio com· que a
~nr,ão costuma rccomp•cnsar os serviços dos seus gloriosos
frlhos, que se f.cm cónsubst.anciado cm uma pensão concedida
aos seus her•deiros. na pessôa de s"Cus succcssores.
Não diffcro disto o de qtiõ agora se trata.
Si é grande, si ó pequeno, cu não tenho, confesso no Sr.nado, uma es•cala. um metro nara medir os merecimentos do
ning.ucrn; mas S'Ci que. a vida- dr. Ruy Barbosa, a s·Ioria c os
scrvJços por cllc prestados no Brasil. não são resultantes do
um er,sodio s!l da sua oxistencia, tem sido a sua exlst•encia
comnlef.a, ininf errupf.a, .consagrada a todas as causas liberaes
do Brasil. (Muito barn: apoiado.) Em lodos os momentos, cm
que a .iusl.iça .tem periclitado, rm que a ordem civil precisou
(los seus SCJ'VJços c da sua palavru,, S. Ex. não os 1em nogado, encontrando-se a seu Indo grrLndcs elementos, como o do
honmdo Senarlor.
Mas, Sr. Presidente, pa~ecia-r.ne a mim' que não se p6do
conceder u algucm um PJ'CmJo maJOr do que uttcnuar em seq·
(') N;ío foi J'CYjsf.o pelo ·or!l.r'IO\'.·

·'
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espirita ás inquietacões pelo futuro de sua familia que todos
nós sabemos, são aquellas que mais . tristemente nublam os
. ultim·os dias da nossa existencia.
·
· · Era ess·e conforto que queriamos levar á essa velhice
.. gloriosa com o premio estabelecido nesté nrojeQw.
.
. .Nfio o . regateamos neste momento. Faça-o quem qmzer,
ou não o farei e reservo-me para, e·m momento .opporf.u"no,
emittir parecer sobre as emendas apresentadas. (Muito ·bem;
muito bem.)
·
·
Vem á ·Mesa, são lidas, apoiadas e postas em·• discussão,
,ns s!)guintes ·
·
,EMENDAS

'

.
\,

. Substitutivo
Art. 1.• E' concedida, sem prejuízo de seu subsidio, ao .
Senador Rüv :Rarhosa a rlofadio annunl. de 24 contos de réis,
com tra:n~m'issão de mrtade deRfa quantia á 'sua espqsa e da
outra mefadn á sua .filha solf·eira. emquanfo .o .fOr.
·Art.. 2.0 E' concedida i,::ualmente .ao dito Senador o premio
de· 300 contos como recompensa nacional pelos -serviços prestados ao paiz. ·
·
' . ·
·~
Art.. 3,.• Ficam r.evogadas as disposições em contrario.
S~la das sessões, 28 de agosto de HJ22. · - Irineu Ma-

chado.

Ao pra,iecto n. 33, .de 1922:
Substi·f.ua-se pelo seguinte:
O Congresso Nacional decreta:
Arf.i~ro unicO. Fica concerlirla ao Conselheiro Ruv Barhrwi. como homenalrem aos relevanf,es Rervicns pre~tnrlns á
Nnriio. o Tiremio de mil vimtos êm apoHces papel; revogadas
as disnosicões em· contrario.
·
·
:3a)a das 's·essões, 28 de . agosto
de 1922.
- A. A:ereito~
.. .
'
.
.
O Sr. P'l'eMdente- Rm virtnrln rl11s emendas apresentadas,
yoltn o nro.irct.O á CommiRsãn ·de Finnncas.
, ·
Nada m~is hàvenclo ·a t.rntnr. vou levantar a sessão.
Anfes ~e dr.qi~rnnr a orrlrm dn dia rla ses~iío se~rninte
n.• nm;orn ns Rrs. SPnarlorrR nnrn nmn se~slio secT'rln nue fArá
Jno·nr 10~ro .rlenois da publica. afim de porler o Senado t.nmar
eonhr.cJmento rlc nm nili>rcnr rln Commiasfí,n dn Dinlomn.r.in
ep -omn
sobre acfos
do Governo cm rolnGiÍP
ao. Corpo . Di.:.
ICO.
.
.
~
1 'T'rnft~r1os
'

Para ordem rln dia da scssiío pnhlir:a, rlesigno:
' .
DisctJssiio miicn rio· 11 éto rln Pprfri.tn rln: .ni~tr·i11Cn' 'F'er.lernl. f!· ll8. ele 102·1. 1i. resnlnciio elo Conselho Municipal,
que equm~ra os vencimentos do chrfc rlc rscJ'ipl.nrio dn Limf:·1a
P11b( lJCa nos dos r.hcfN~ de sccr.iio rlnR rlirectorins dn ·Pro1
.
~~a d co~. vm•ecer favorG 1vel da Com:m:i,wio de Constituição,
n · "'•• . a 1"2") ·'
·
·
D ·C on tinuncão rln 2·· rl.i~cn ssiio da pronosicil~ da Camarn dos
. 01')1 11\r1os. n. "188. rio 1 !120. qnc roor11:aniza o re,::islro nnblico
msf,Jtllldo polo Codigo Civil i'3Tasileiro para a autllo!)ticidade,

...
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segu!lanc·a e validades dos actos jurídicos·· (com emendàs da .. ·
Oomm.issão (lc Just·iça c .Leaislação, pm·ece1· n. 671, de 1920);

2• discussão da proposição da Camara dos Deputados,
n. 242, de 1921, que abre, pelo Ministerio da Guerro,, ·o credito especial correspondente a 30. 500· francos, afim de in~
demnizar o coronel José Fernandes Leite de Castro, em mis'·são na .Franoa, de dospezas por élle effectuadas em :1920 (com·

'·
.;•

parecer {avoravel da Oommissão de Finanças, numero 149,
de 1922);
·

3• rl.iscussão da proposição da Camara

do~

Deputados,

n'. :14, de :1922, que concede á vi uva e filhos do engenheiro

Edgard ·oord1lho, fallecido em serviço da Inspectoria de Portos,
Rios e Canaes, uma pensão mensal de 500$ (com parecer favoravel da Oornm·issão de Finanças, n. 147, de 1922);

· 3• discussão da proposição da Gamara dos Deputados,
n. 263, de :192:1, que abre, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 5 :WO$, para pagamento da differença de.
meio soldo devida a D. Rita Mesquita Pilar, viuva do major
J!1albricio Baptista de Oliveira Pillar (com parecer favoravel
da Cornmis.vão de Finanças, n. 145, de 1922); ·
· 3• discussão da proposição da Camara dos Deputados,
n. 41, de 1921, considerando .de utilidade publica a Sociedade
Alliança Commercial dos Retalhistas. da cidade de Macei6,
Estado de Al~goas (com pm•ecer ,favóravel da Commissão de
Constituição, n. 167, de 1922);

·

Levanta-se a sessão ás 14 horas e 45 minutos.
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A's 13 112 ·horas abre-se a sessão, a que concorrem os
Srs. .\. \~P.redo, Cnnha Pedrosa, Hermenegildo de Moraes,
Mendonça Martins, Alex~tntirino de Alencar, Justo Chermont,
Indio do Brasi!, Godo.frndo Vinnnn, Antonino · Freire, João
'.l'homé, Benjamin Barroso, Francisco Sá, Elcy de Souza, João
Lyra, Venancio Neiva, Manoel Brl'ba, Eusebio. de Andrade,
Graocho Cardoso, Bernardino Mont.eiro, Jeronymo Monteiro,
Marcilio de Lacerda, Sampaio Com~a. Irineu Machado, Ado!:. pho G()]'dO, Alfredo Ellis, Luiz Adolpho, José .Murtinho, Ole·gario Pinto, Carlos Cavalcanti. Generoso Marques, Lauro Mülle,r, Vida! Ramos, Felippo Schmidt, Carlos Barbosa e Vespucio
r! c Abreu (35).
··
Deixam de comparecer, com causa justificada. os Srs.
Abdias Neves, Silverio Nery, Lopes Gonçalves, J,auro Sodré,
José Enr.ebió, Costa Rodrignes, Fclix Pacheco, Tobias Monteiro, Antonio Massa, Carneh·o da Cunha. Rnsa e Silva, Aranjo
Góes, Gonçalo Rollembergo, Siqneira de Menezes, Antonio Moniz, Moniz Sodré, Ruy Barbosa. Nilo Pcoanha, Modesto Leal,
Mignol 'de Carvalho, Panlo ele Frnnt.in, Raul Soares, Bernardll
Honl.cirn, Francisco SaliP~. Alvaro ele Carvalho, Ramos Caiado
c, Soares dos Santos (27).
E' lida. pnsl.a cm discussão c, sorn debate, npprovada a
neta dn sessão anterior.

/
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O Sr. 1" Secretario rlü conla rio seguinte

•

Ofí'iciós:
· Do .~r. 1" Sccpolm·io da CumaJ·a <los Deputados, remef...
tcnào as scgu inlcs
.
l'HOPOS!ÇÕF.S

N. 5i -

l!l:22

O Congrc.;;,<;o Nacional resolrc:
A1·l. 1." l<'ica o .Présidcnlc ela Hcpuhlica autorizado a abrir,
pelo ·Minislerio dü :Fazenda, o credito especial de 300$, para
J'Ci'lit.nição' ela fiança prestada .pn!' D. Mal'Ül da Luz, na RcceherloJ•ia r.lo Districl.o Fedr.I·al.
·
·
Art. :2." Rcvogam-~o as ·clisp:-•siçucs em contrarlo.
Gamara dos Dcputrudos, 2!; de agnslo de 19'22. - Amolfo
l!orMgu.cs dejJ;f!l'i!do, Presidente. - José Au.ottsto .Beze1'1'a dr1.
Medei1•os. 1• SccrctaJ•io. - Costa Re{}O, 2• .~ecrotario. - A'
Commlssão do Finanças.
N. 58

\

~

J!l22

O Congrcs~o Naf<ional J·c~Ctll'e:
Al't. 1." Fica o Poder :Exccu t.ivo ::l/1 torizado a abrir, pelo
1\linislcl'in ela .JusLiçu c Ncgocios Interiores. o credito especial
rio 1 :2115$, ·para pagamcnt.o rla pensão a .ouc !em direito dona
Ignacía da Rocha Vieira, viuva do 1(uarda civil ele 3• c!àsse
I•'rancisco rle Souza Vieira, .no pcrioclo de 5 de novembro •rle
1921 a 3•1 rle clcz'embro de 1922.
Arl. 2.• Fica ainda o Poder Executivo antor1zado a abrir.
Lambem pelo l\Iinístcrio da JuBtica c NcgncioR Interiores, na
vcrlm VI, «:IIal.eJ•ial», os crcclil.os cxLraordinal'ios de 20:000.$,
para a pulllicacão das ollras O Sewf,o e os ScnadoJ•es c Quast
11.m sncui,o de poWlca. lwnsilc·i1'a, f\ o de 6:000$, pa1•a a pu.hlicar1ão do rliscu!'so do Senador Laura Müllcr, proferido na
fllibliol.hcca Nacional, cm 15 de novembro do. 10'21. dcvend(l
s~r essas quanl ias en!.t;cg~ws ú ISecrr.Lm•ia do !Senado, para suf.isl'azcr os compromi;;sos assumidos com as mesmas pub!i.,
caçõcs.
· .
AI'L 3." .Fica ainda o Poder Executivo autoriznrlo a abr11:',
pelo mesmo mínislcrio, os· CJ'Cditos cspcciacs de MO$, nara
nn~nmcnlo ao revisor rla Cnmara rios Deputados Annibti! de
Moraes Mcllo, rln grnf;i·ficnQão addicional rlc t5 %, a qua
. tem clir•eif.o, no período de 1 rlo janeiro a 31 de tdczombro dn
1!121. e de 3:000$, pura. nce.orrcr a. o pn.gamculo n .que tem
direito diversos fnnccionarioR da Secretaria da Gamara do.;
Dopu!.arlos. em virtude do subsli!.niQões 'regulamentares.
ArL l.i," · Revo,g·arn-so as disposi.ções em contrario.
flnmnra dos Dcnuln•rlos. 211 de agm•l.o de 1~22. - Arnol(o
llodl·irmes· de .4.~~'V•'do, .Presidenl.c. - José Au.Ott,sto .Bezerra de
JlledeiJ•os, 1• Sccrct.orio. _.,. Ço,vtn Rr:rro, 2" ~ecrctario. - 4'
Comn1i~~qQ

dQ

finança~,

·- :_ . .

·
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O Congr•cs~o Nacional resolve:
Art. 1.' .Fica n Exccul.ivo nntorizr,uln a abrir, pelo l'lfl, nJstcrio ôa J~azenda. n crr.tlito especial rJe· 52:308$887, para
occOJ'l'er uo pagamento do rJUC ,; devirlo a João Baplisla ;Mangini, cm virtucle de sentença ,'judiciaria.
ArL 2." Revogam-se as disposições em contrar•Io.
Cumara dos Dcputn•dos, 2.4 de agosto·dc 19'22. - A1'nol(o
l!r;(/1·irmes de Azevcüo, Presidcn t.e. - José Au.{fusto Bezérm de
il1ertei1·os, 1' Secretario. - Costa Reao, 2• :E·ecretario. - ,'\.' ·
Commi~são ele Finanoas.
·
N. 60 -

'

JD22

'

'

O Congrcs;;o Nacional resolve:
Art. f.• Fica o Poder Executivo au f.orizaclo a abrir, pelo
Minísterlo da .TusLíça f) Negocias Interiores, os creditos cs ..
peciaes de f!J :638.~3.16, 5 :278$·748 e 4 :8{HJ~. respecttvamente.
ás vérbas ·15"; 18" o 27" do art. 2" da lei n. 4.242, elo 5 de
janeiro à e 1!J2,J,
ArL 2." Revogam-se as disposições em contrariO.'
.. Camara .dos Deputado.~. 2.4 de agosto do 19·22. - Arnolfo
·Rod,·imtes de .4.:evedo, Presidente. - JosrJ Auausto Br;:e1'1•a cl~
• Jfr:dei1•os, I• Secretario. - Costa Rcao, 2• SecretariO. -. A'
Cornmissão elo Finanças.
••
N. (IJ -

1922

O Congresso Nacional .resolve:
Artigo unico. Fica o Governo autorizado a abrir, pçle:
Ministcrio •da Agricullura, Industria e Commercw, o credJtr;
especial rle 4 :200$, ouro, para pagamento elo premio do via, gem de instrucção ao estrangeiro a que tem direito o enge.
nhoiro civil c de minas .Tosé Baptista elo Oliveira, de accôrdo
com o arL Hi'3 do regulamento da Escola de Minas do Ouru .
TJrcto; revogadas ns r.lisposiç~es em contrario.
Camal'a dos DcputO:dos, 24 de agosto de 19'22. ,.- .4.1'nol[o
Rod1•iaues de Azevedo, PresidonLr.. - Jo.\'IJ Auousto Be:.cr1•a de
Medei1·os, :l" Scr.rr.t.ario, - Costa Reao, 2' :=ccrcl.ario. -- A'
Commissüo ele Finanr.ns.
N. 62 -

J!l22

O Congresso :\'acional resolve:
Art. 1. • Fica o Presidente ·da Repnblica autorizado a
abrir. ,lJtClo Minist.crio da Fazenda. o credito flspccial cte
~91: ::J07$GOO, dcsl.inaclo ao pagnmcnt.o de jmos de .lli?Olic~s,
custeados ,pela verba 4" do areamento do mesmo mmrstcrw,
vara o c:~crcicio do 1920.
Art.. 2. • Ficam equiparados :ls letras e notas promlssorias referidas 110 ar!.. 15 do decreto n. 14.635, do 21 de ja1lf.liro do 11121, os ti!u!os r)o cmprcst.ímo cont.ractadq pc)q

'
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T!ICSOIII'O com (,·Banco dn i~rnsil. em .11 de julho do corrcnl.e
onno. ·
·
· Ar/. :J. • ncvogam-so a;1 i"lis;rosiçõcs ·cm conlrario.
Cama!'a elos Deputado~. 24 ele a;;o~l.o de ·/ 922 •. - A1'1!olfo
. llodriaues de. A:cvedo, PJ•csidonlc. ·- .fosrJ luwu.sto. Be.zel'1'~
r/c Medeiros, I" Scer·c.l.af'io. -Costa lle(JO; 2" Sc~J·cla"IO. - A
Commissüo. ele li'inancas. ~
Do mesmo Sr. ·Secrel.al'io, communicando l.oi: sido adoptada a emenda elo Senado qup ant.oriza um. ompr~stJmo de
. •lOO·. 000 :DOO$ ti carlcim agricola elo. Banco do Brasil, á pror•osição que v.bro um .OI·êcli/,o de 85'fli:O~O$ par~. pagamc~to
ie premias relo enlUvo elo .nucalypiM. a anal /m J'i•mr.lfJdn
a sanccão. -. Al'cllivc-sc um dos aulographos e rffl!etta-se
,,. outró ü. Camara elo~ Depulados.
·
Do Sr. Ministro da Agl'Ícullura rr.mell.endo cloua dos auf.ogr.aphos. da resolução legislativa, sanccionucla, que abre um·
rrcdito· de 1: I 90)); para pagoamcnt.o de alur;nel rlc easn rlo porteiro ela Escola Wencesl:ío Bra?.. - Archive-se um elos aulo;;raphos c remcLI.a.--sc o outro lt Gamam elos De~ml.udos.
Do Sr. Minislro das Relariõcs Ext.c.riorcs, remou.cnctv
dous dos auto;;ruphos au resolução legislativa, sunccionada ..
crno .abro um crcdif.o de :154. :J20$7•í0 para indemnização á
fi'UnQa do que o Brasil recebeu ~ mais na liquidação dos na'
vio~ Laqe e Bene1.•ente. -· Arch1vr-•~ ''m dos at.tLogoraJ,Jhos e
l'OmcLta-sc o outro a Camara dos Deputados. .
Do'· Sr. MinisLro ela Fazenda, remeLLimdo dous dos autographos das seguinLes resoluções legislaLivas, sanccionadas,·
que:
Manda construir até 5. 000 casas para os funccionarios
publicas, civi~ c militarrs. e opomrios da União;
Separa ela de reparos e obras, ela Casa da Moeda, a secção de electricidade c d:í outras providencia~;
.
Approva as dcsrwzas ct'f'eetuuclus eom a recepção e hospedagem rJo Rei do~ Bclga,q. ... 1\1 chive-sc um dos ,autographos e remclta-se o oulro ú Camam dos Deputados.
.
Do Sr ..1finisfro da. Gnerrn, l'Cmcl.t.endo dous dos autogmphos da resolução legislativa, sanccionacla, regulando as
promoções collcclivas ao primeiro posto nos quadros das armas o nos difl'orcntes qnadros cru e compõem o Corpo de .Saude
elo Exercito. - Archivc-sc um dos aut.ographos· c remcttasc o on tro á Camara elos Depu /.udos.
Do Sr.· Ministro ela .Justiça c Negocias Interiores, remettendo dous dos aut.ographos elas seguintes rcsolncões legislativas, suncclonadus, qut.;
. Regula os vencimentos cJ[i niagisl.ral.ura federal da RcpuWJca;
·.
Ilcgula a concessão de "fórins a funccionarios da justiça;
. Ahro um crcdil.n r]c 4 :29ü$77l,, para pagamento do vonCJmcnt.os lt flermenBgllcln Melharlo .Bustos. carpitlt.eiro da
Repnrt.icãn Cenf.r·nl cln Pol leia. - Archive..:sc um dos autographos c rcmol.ln-se o outro :í Camarn dos Deputados ..
Dn Sr. Governador rln Eslnclo ele Sanla Cufharina rcmettcnrlo um c.~empl:u: da mensagt>m cnm que se clil'igiu no Congresso Reprcscnfalwo do Esl.ailn, por occnsião ela instulltwão
dos Lrahallws da li' logislaturt~, - Ao archivo,
•

••
•
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Partindo para o campo d:t llJI.a, oCondc d'Eu leve ense,ja
r! o, c: ·mo JVIorechul do Exercito BJ•asileiro, assumir. o ·commando em chefe das forças cm operaciio na Re.rmh)1ca oo Pa-·
J':!.gnuy c levar a lermo essa eampanha, -com a uJ1.1ma phnso
d('nomi11arla a· Gu,m·rtl tias Cm·diUwims, ·salientando-se, PI'i~
CJpalm(!]itc, nos ;;mndcs combates de Campo Grande e Per!bebuhy.
· .
Prinr.ípo consorte, o St•. Cond(' d'.Eu teve sempre . u.mn
linha ele proceder, a mais discreta c a mais ~ígna de encomt<JS,
.. Jamais atravcz da .sua consorte, qunndn por tres vezes exer··
~~r. li n;;~a digna Rcnhora a •Rcgencia cm 1872, cm 1'877 e em
1i!88. proeui•ou fazer com que a sua influencia pessoal ~·'
exr.rr~sse sobre a sua consorte ,para dct.crmínados fins poli-·
1icos. Tmit.ou, neste ponf.o, com brilho c realcr.. a condnch
rir. Albet·to da Inglaterra, eollocando-sc no v.~rdadeiro papo! ·.
do pJ•incipe conso!'t.e. (.4poiados.)
.
A Republica, bariinrJo a familia imperial, determinou a
Srt!Jidn rle nossa terra do Conde D'Eu, que, com n sua consorte,
o sôus descendentes, se refugiou na sua pat.ria dc·nascimento.
)fas. J:l, niio obstante as vicissitudes .(las lutas politicas o
houvr·o~em obrigado a deixar o solo brasileiro; lá, no seu easl.nllo dn Boulorme-Sur-Seine, conservou sempre nítida a "'Ccnrda~iio da patria que havia adoptado e onde, por larg-os
nnnoq, vivera. (Apoia$s; m.uito bem.)
Cé>nlam aquelles quo tiveram ensejo de privar - com c .
illust.J•c extincto que era para elle um pmzer especial quando
fính!.l rJccasião de palestrar com algum brasileiro sobre o qut:o
~e pn~sava no Brasil, referindo-se sempre nos seus VPlli os
qJmpanheiros de armas que, sob o seu commando, tinh3m
r.xpo~tn a vida na defesa da honra nacional brasileira (Muito

I

bem.)

Awcla uma

Brasil.

manifesta~ão

.desse affecto o trazia agora ao

·

.

Embora velho, alquebrado, Iutandn com grandeJ! diffículrl::tclos parn. l'Csistir a uma viagem alravez do Atlantico, não
l.rcpidnu cm fazei-a. para vil'. ainda com esse. sentimento do
urasilciro que adoptúra, parf.ilhar comnosco das nossas ,instas alegrias pela celebração do Ccntenario da nossa IndOP!mdr:ncül politica. (Apoiados.)
·
·
· .
Tratando-se, Sr. J>residenln. de um grande vnlto que fi~· Ira na nossa historia, e, que com os nossos soldados tevn
opport.unidade de augmcnl.ar os nossos louros, niio seria .dig-no
do St:.nudo Bra;:;iJeiro deixar passnr cm silencio o seu dcsa·p.
parcr;rnento-denl.rc os vivos. (Muito.bem.l
,
Pc·r esse motivo, Sr. Presidente, requeiro a V. Ex. qn3
r,nnsnl~.r o Senado Robt•o so cousentr cm ·que, p·or intcrmdio rln
:Ilesa, se,ia transmiU.ido á família do illust.ro extincto, um teICg-J•ammn de :profundas condolondns, e que,. om Jiomenagem
R"S gr·andes scrvicos qne pr~st.ou ú palria brasileirn, o illusirt'
Son)wr Conde D'En, sc,ja levantada a sessão. (lflulto bern;

mm I" bem. . ) ·

O Sr. Presidente -

·

·

O Sonudo conhece os ter .nos c](, re-

qucrim~nto verbal formulado pelo

Sr. Senador Vespucio do
Abl'l\U, em homenagem no Sr .. conde tl'E·u, •Imutem 1'nllocido.
Ç>s. s~nhores. que ·dão o seu nsscntimcnto ao 111e~mo l'Cquorl ~l!illto. qucn·am levan(lll', ( Pm1 sa.)
1.• 01

npprovnrlo,
'
,,

'

'-

.. ... -·~
,

'I
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Em .. virLuJe do voto do Senado, vou levantar a sessã,o,
dosignimdo para a amanhã a mesina ordem do dia do hoje,
isto é:
Discussão unica do vr'to do PrBfcif.o do Disl.ricLo Fccloral, n. 68, do i!J:!i, rj, resolução ·do ·Consólho l\lunicitpal que
equipara os vencimunlos do chefe de c.sc~iptorio da !>rqf~i
tura (com pw·ecer {avorave! da Cornrntssao de CunsltiU.tf.ao,
n. 22, de -1922);
.
Cont.inuar,ão da 2~ (Jiscussão da !ll'Oposição da Gamara do3
Deputad-os n. • 188, de i 920, que reorganiza o registro publico
insUtuido pelo Cocl!go Civil Brasileiro para a authcnt.Jcidade,
segurança c Yalidades dos ados jurídicos (r:orn emendas da
Corn.rnissão de ht.stiça e Le(fislaçãu, JJUrrJcer n. 67·1, de J 92l) .:
z• discus~ão da proposir;ão rla Camara dos Deputados,
n, 242, do 1021, que abre, pelo ·!'Yiinisterio da Guerra, o credito especial. cot'J'!!~[londcnl.e a ::lO. 500 francos, afim de ín-:
demuiz.ar o coronel José Femandes Leite <le Castro. em ·
missão na Franca, de rlcspczas mror ellri cffectuf!das cm i92ü
(com pareces favora·vd da Comrnis.1·ãu de Finanças, n. 14~,
de ·1.922);
3n discussrw da propo;;ição da Camni'a dos Deputados,
n. 14, de 1022, que concedo á viuva o filho~ do cngenheir·n
Edgnr·d Gordilho, fallccilio cm sr!rviço da Insp·c·ctoria do Por. tos, Hi os e Cana os. uma pensão mensàl de 500$ ( corn pa1'ccer
{avm•avel da .Cmwm:i.ssf!o de Fin.an~as, n. .f47, ele .J 922);
'
3•' discussão da. proposicão da Camara dos ·Deputados,
n. 263, de 1921. que abr·e, pelo Mini>'lr.J•io da FawnrJa. o crcciil.o especial tlc 5:100$, para pagamcnLo da diffcrcnoa de
meio soldo devida a D. Rita !:Vl<csquita Pillar, vmva oo majot·
FabriCio Baptista rle Oliveira Pillai' (co1n pm•eccr {avoravcl
da Commissao de Finanças, n . .J.'tfi.• , ele ·1922);
.S" discussão r! a proposieão. da Gamara do;; Deputados,
n. !i1, d·o 1921. consi.dcrandn dr. utilidade pub'ica a Socic:lnde
Alliança Commercial dos Retalhistas, da cidade d.9 Maceió,
Estado de Alagôas (com par1WJ1' {avoravcl da Coin.múslio ele
Constituição, n. ·I 67, de .J .922).
.
Levanta-se a sessão ás 14 •horas.

.
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A's is· c 112 hora~ abre-se~ a sessão, a que concorrem oq
Srs. A. Aznrr.cio, Cunha Podrosa, Abdias Nevos, Hermcne.,.
gilclo de Morar.s, Mendonça Martins. Alexandrino de Alencar,
L<lPCS Gonçn lves, Lamu Sorh·é. .Tnsto Cl:wrmont, Godofredc,
Vinnna. J:osé Euzohio;' Costa Hoclrigucs, Antonino l•'rcire1
João 'rhomr\, Bt•n.inmin. Barroso, Elny de Sou.>.a, .Toão Lyra. ,
Vcnancio Noiva, Rosa o Silva. Euzebin do Andrade, Araujo
Góes, SamplliO Cm·J'&a, :\dolpho Gordo, Alfredo. El!is, Olcgnrio Pint.o. Carlns Cavalcant.i. Generoso Marques, Laura
ll!iillcr, Folippc Schmidt, CurloH Barbosa o VosiJUoio de
Abreu (31).
·

.,
I
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Deixam de comparecer com ca.usa justificada ~~ Sr,'l:
Silvcrio Ncry, Indio cto. Brasil, Fcl1x P.ac!Joco, FJ•ancJsco Su,
'J'obias Monteiro, Ant.omo Massa, CameH·o da Cunha, .Manoel
Borba, Graccllo · CaJ·rlílsú, Gonçalo Rollcmborg, SiqllCII'U de
Menezes, Antonio Moniz, Moniz ~orlré, !luy. ~urbosa, Bcmardino Monteiro,· Jcronymo M•mlmro, lllarcllw do ·Lacerda,.
l'iilo .Pc~aniiU, .M.odesto Leal, .Miguel do Carvalho, Paulo de
I<'ronLin Irineu 1\lachado, Raul .Soares, Bernardo Monl.olro,
Fmncis~o Salles, Alvaro do Carvalho, Luiz Adoi\PhO, · José
M1ll'l.inho, Ramos Caiado, Vida\ Ramos c Soares dos Santos

I
I

(:Ji) .

E' lida, posta cm discussão o, sem debate, upprovada .a
nela da sessão anterior.
O Sr. 1" Secretario dá conta. do seguinte
EXPEDIENTE
'l'clcgramma do Sr. Ministro do Exterior:
«.Exmo: SI'. Presidente do Senado - !li o - •renho I'
!Jrinra de convidar o Senado p:::1·a designar ·uma commissão
ou um ropresonl.anl.e, como cnle'nder, par·a r·ceebe.t· llresiclento
eloilo da Argentina Dr. AlveaJ', dia 31 cnL!·c O c 1'0 horas
manhã cúcs AI'SCHal Marinha. clescm!Jarcundo vapor ~lassilia:
como hospede do GoveJ'IlO brasileiro. - Azevedo fl!a1'qucs. ~
O Sr. 2". Secretario procedo ú leitura dos seguintes
PAHEECmtES

•

N. 180· - ' 1022
\'.

'

i.

Ao j)i·oJcclo da. Camara do~ Deputados n. 686, concedendo uutoriza1;ão ao Pw.Ier Executivo, pam contar pelo dobroo tempo cm que $Cl'Viu na divisão de occupa1;ão da Rcput lica do Pa1·aguay o tcnenle-coJ•oncl, graduado, Antonio Pie-. dado de ~lall.ot<, l'oi apr·cscnluda uma emenda tornando este favor ex! ensivo a oul.ro official nas mesmas condições. Ou-.
vida a Commissão tlc Financas daquella Cama1·a, pronunri•,u-so no sentido de srr a emenda dcstucaua do proJecto
pura consli lu ir pJ•ojecl.o separado.
.
·
Está, pnrlanlo, vcril'iracln que ha out.ros officiaes nas
meRmus condições do tencnl.c-coronel Piedade e que, concedido agom a csl.c o favor r·e.querido, ficam elles desigualmcnt c recompen;;ados por servi cos iguaes prestados á Nacão, o que não é de ,iustiç.a eqnitutiva. Nestas condições a
Cqmmissão de Marinha e GucrJ'a pede vcnia para aconselhar an Cnncrrc~~n. 1' 0 fll'rinlml'n 1r nn SPnarin. tomar nmn medida gcncrica, _estendendo desde logo os effeitos bemfazejos. -~
de~ ta· ~utoJ'l~acHn a qunnlo~. e,;f.e,Jum e1n ·:;1Luucão
JdcuLwa; ·
rompct.mdo ao Poder Executivo o exame de cada caso.
. Assim, a Cnm~liS~ão .ai11'~Senfa, com,n emenda, o seguinte
pnragrapho ao ariJ(;Il prJmrJro do prn,Jecto:
-'
Pnragrn.phn umcn. Tgunl · antorizacão é extensiva aos·
officiacs, prae.as c grarinarlnR em idenf icas. condições .
. Sala rln~ sr,;,õe~ da Com missão, 29 de ag-nMo de 1922 ..
-:- A. !Jltlin ''" fl,·n•:fl, Prr"if!enl.e. - R•·n.inm-in Ral'l'n<fl, 11r•luLor. - Carlos Cavalcanti. - A' Commissão de Finanças.'
.
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Ao exame da Commissüo de M::n·inha c GucrJ•a, foi suJeita a propo.~ição da Camar:i rios Deputados pormiU.indo n
reengajamcnl,e' de sarg-entos elo Exercito, embora t~n!mm al.tingido o limite ela ielarle legal. A mesma pro.po~nçao assegura. aos sar·gcntos o suh-oJ'ficiaes do Exercito c da Armaria,
que· contarem mais ele· 2!3 annos .de serviço sem interrupção.
o ·direito á reforma no posto ·de segundos-tenentes, com o
soldo .respectivo" ·. ·.
'
E! bem de ver que o projr.d.o de lei a que o outro ramo
rlo' Poder Le((islalivo dru voto favor~vel visa dar a toda
uma classr. dos que consagram longos annos de vida ao serviço da Pati•in, ·nas fileiras do Exercil.n ou da Armada, ga. rantias, que, valendo pela merecida paga de tranalhos penosos em que consomem M dias, serão um·· estimulo <Piira
.que os prestem ainda com mais zelo e dedicação, vendo assegnrado o seu fn t.uro pelo amparo que essa. lei lhe.s darü
a elles e aos sr.ns .· ·
·
·
Grato é ao Relator deste parecer pôi' á mostra, qu'.l,
não de hoje, ambas atraz, pleteia essa caúsa, defendendo
as npiniõos, em que r.lla· csr.nrla em papeis officiaes, · e
dizonrlo dessa clnsR'e de scrvidor~s do paiz o que ella é,
o papel, qne lhe cabe e as. furiccões. que desempenha no
seio das corporacões armadas, em que milita. Era assim que,
ar.,; 13 de nnl.nbro de Hl15. em parecer dano n11 Sr.nado como
memhro da Commissão de Marinha e Guerra. dizia o Relator
àll as-ora:
«L'ossatu:re de l'armée: essa palavra é de Léon
Gambetta. Assim foi que o f'minente esf.adisfa francez
·chamou aos officia-es. inferinres. Em derredor de,~a
phrase bordava conceit.os 11m illnstre general, que ~
tamhem um brilllant.e escl'ipl/l!': <:.A .influrncia de!Jeq é
mnito prnndo. exerc!'ndo uma acção continua no meio
dos soldados rom · ns rrnnr• ~nnv;vnm. S:ãn n• nfficines
inferiOJ'eS'. que em guarnicão ensinam aos soldados todos os detalhes do nfficio preparando-os para o. quo
terão dr. fazrr na ,guorra. ·
F.m campanha, f'm f'nn.•tnnf r rnntncf.n r.nm ns homens, que dirigem, partilham das mesmas fadigas, das
mesmas privacões, correndo o~ mesmos flCrir:os. Cah••lhes levantar-lhes o moral, ~i. em dado momento, chegam a perdei-o.
A 6lles é que incumbe a grave missão de secundar
directamente e corajosamente os officiaes, impulsionaMo para u frente n's que estão sob· suas ordens, p:>r
mais que sibilem M balas e ?nnhnm explodir os obuses.
Sãn, em todas as circumslancms os modelos para us
soldados: da h i a necessidade de possui rem uma for li,•
educação technica r. morah
. Certo e ,insto. Nem vne em ta<O.~ palaYras exng,::er•'l.
E' o tm:tem~:nho 11 o iuizo de nncm viveu em consfanf.e
lidar. dênl.ro do Exrrr.ilo. vr.ncln anrlnr r.~~o cnmplir.nc!n
mecanfsmo, conhecendo todos os coofficientes .praticas,
que não noclem srrripre sr.r levados· em conta pelos que
. elaboram as lei~.
.
.
.
.. : , O ~uc ,sfil) OB snrr:r.nl.os rrn nm Exorcif.o .o o fTLlP
·alies; .valem' definia-o· born 1t· cnpitãn Victor .Duruy no
•

o

~

•

•

•

'

•

•

(

. ' ANlÜES

DO

i:ié:NM>i)

seu livro - La sous o{{icie1' dans l'a1'm6e moderne. Ci··
tando as palavras do I!Cncral 'J'rochu em suas Oeuv1'e.l
· postlmmas, que dizia que· o mandato dos officiaes inl'eriorcd é hoje muito mais rlifficil e mais importante
do que outr'ora, e mostrando· como devido âs condicõu~
dos novos armamentos o combate· moderno tende cad11.
Vf:Z mr.in a 8C. wdívidualizar, accrosccnta aquelle escriptor: «0 papel do official inforior no combate augm·enta,
pois, do importancia; sua anUga missão de subordinado,'
de cen·a-{ila, se transforma na de um verdadeiro chefe ..
E' uma noção, quo importa põt• cm luz, pot•quc no ponto
de vista tcchnico ell:i ·exige ~orno consequencia uma mstrucção mais completa, sob:•ctuclo umo, educação mai.;
forte, pl'incipalmente do reengajado, cuja experiencia o
·<Ju,io saber serão nos priméiros combates um precioq11
soccorro para os ,jovens· sargentos não recngajados ou ·
para os· officiaes inferiores chamados da reserva ... E ';
-o pa:p.el dos inferiores augmcnf.a de imporlancia em
tempo de guerra, a missão delles .na instrucção dos re~
crulas cm tempo de paz torna-se mais delicada.))
As licücs da ultima gucrJ'a, cm qm a Russia se cm"'
penhou contra o .Japão, e na qual os officiaes infcrwJ'Cs ja'pnnezes revelaram qualidades excepcionacs l.endo,
no dizer de um critico, exet•eido sobre os homens sob
o seu commando essa autoridade natural, que vem elo
cspir.it.:;, do óaber e "do caracter, essas lições pr:uduzir•am
no grande impcrio moscovita a nova cot•rente do idéas,
que apparecill synLhcLJzada nBsl.as palavras ua ~ircula:•
do gcnr.ral commo,ndante da circumscripcão de Varsn··
,+ia: «O official inferior é o primeiro auxi!io,r e o su!J ..
stilti!.n rio nfJ'iciaJ: é preciso lcvanlal-o por sua instru"'
ccüo acima do nível da tropa c approximal-o nesse sentido o mais possível do official. E' nccessario da!Sucnc
atlenção especial ao desenvolvimento do seu espiriL,,
c do seu caracter ...
Deve-se antes de tudo habitual-às a não ter medo
das responsabilidades,) .
Nã:> é outra a. opinião dominante no imperio alie~
mão. em cujo· Parlamento, em data pouco afastada, dizia
o Ministro da Guerra, general von E inem. o seguinte:
«Para o soldado como para o instructor, não basta mais
hoje que seja proferida uma stmples voz de commando;
ó necessario que um o outro estejam bem penetrados
do objectivo a attingir o .dos meios a empregar po.rn
isso; que saibam bem o que lhes incumbe fazer rpm·n
que se,iam perfeitos na exccu()iio. O official inferior deve
ser hoje, em uma certa medida, uma persol)alidade ca-,
paz de guiar o llomem na direcção da ~ua propria vontade».
E sabe-se quo proveito· '"fi guerra cOntra a AustriflHungria, a Prussia tirou dos bons,e antigos sargentos.
que contavam nas fileiras do seu aguerrido e disciplinado exerci w.~>
·
· ..

. As palav!'as, que ahi ficam ll8Pl'oduzidus. 'valenl para explicar o voto favo l'avol da Gommissíio aconsalhando ao Senado
1jtte a!lc:~t'e a Jlrtlposil)'ãó da Oo.mura :cros lJC!P\li'a'dos, d.óntl'i-
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huindo para que mclhot·cm ns r:ondições ntomes daH l\lasse.,
armadas do v~h no momen l.o que ns~n •l a !H'~Qccupação de
quanto:; ,;e intere,;~at•l pelos ,;eus cleslin·os e Lt·atam de o,;
aeauLolat·.
Senado FedeJ•al, ;!8 de agu,;Lo tlu ·. J !l:2:!. -:- ;t. Indio tlo
Brasil, l)rusidt~IJle. -. Lltn·ro Sodré, Relu lo r. - Bcnja·m:in BarI'Oo·o.
PHOPOSIQÁ.O DA CA:.\f,\RA· DOS J)J;PU'J'AUOS N, ií-l,
IUlf'ERg O· PA!ti.ICI;H SUPI\,\

de 102:!,

A

QUE l:lE

O Congresso t::'lilal\ional resol•.:e:
Ar L. '·1 u. Poderão :.oeongajar-se, ;;nUsl'uzendo :i..; condit;ões
·du boa conduct.a civil c n1ilitaJ', os saJ•g-cnLos do Exercito que,
embora Lendo atLingido ao limite .da idade legal. po;;suirem a
uecessat•ia robusLez phy~icia, wrificada 'cm in~pcet;ão de saude,
pam o dosemvcn!Jo das ·fnnccões, que lhes competirem.
Ar L._ 2•. Os sargenLos e sub-of'J'iciae~ do Exercito e da
Armada. que •eonl arem ma i.~ ele 25 annos de seJ:vioo, sem in...
· tcrrupção, poderão ser reformados no poslo de ,;t:Jgundos tenentes com o soldo respectivo. ·
·
.
Art. 3b. Revogam-se as disposi~ões ellt conLrar io.
Camara dos Depulados, 17 olc agosto dtJ 1022. - .4[/'<lflSO
.1tvc.l' de Camaruo, ·Presidente em exerci cio .. - Jos.iJ Auou.sto
Bezer1•a de ,lfedeiros, 1" Secretario.· - Coo·ta lleuo, 2" Secretario. ·
·
·
·
· A imprimir.
N. dü2 -

• 1922'

Em petição dirigida ao Senado .Fecleral, duas cotnpaLrioias, as ·Senhoras DD. l\faJ•ia Sophiu dos Rob e Amclia dos
Reis !\Jaggessi,- i'ilhas uuicas e hcrdeit•as do coL·onél João Daniel Dumaso dos Heis, que du 1837 a 1802 .seJ•viu nas l'ileiras
do Exercito allegam as condições penoSU!S em q1,w vivem o.
pedem a rlecrctaçfto de uma lei, que lhes melhore a pensiio dQ
monl.epio, qu o act.unlementc pot·ccbem.
Nessa peticão dizem as peticionarias dó~ servieos de seu
finado JJatJ c ;juntam um documento officia.l, que· comprova
essas a!'firmações,
A' Gommissão rle Marinha e Guerra, parçcc que são pura
set·tml tomados cm bóa conta os scrvirJos, que li patría. p~es:tou
aquclle militar durante longo~ annos, embora rossll conve-·
nient.e que ·müros docnmenl.os viessem ,ittnlo~ iL pcLição, permil.ti-ndo ~obre ella mais ~eg'l.lro Juizo.
T!'u.Lando-;;e, como se trata, do unt favor quo impuJ•[a,
accrescer a sonnna tlo auxilio que dtt o '.l.'hel'!nuro •tb requerentes como paga· ilos st!!'VÍ\.'Os que ú1 nn~rw P!'Csl.on . o ;;eu pao,
parece Itect!.SStU'Jfl fJUC sobre ·U assumpto iWJll ouYJda a Commissão de Finanaas.
Senado .Fedc!'UI, 28 do ·u,g-osl.o de IH~2 .. - ..L lindio rlrJ
Bru.1i/, .Prcsidenlt! .. - Lauro Sodré, Relal.ot'. - Jlenja.utin
Barroso. - A' C.otttlllissão de Finn·TIIJIIô.
· O Sr. Presidente - Foi lido dut·anlc o t.!Xpcdicnto o vou
l'üleJ: ao Senaclu o conyij.e que nos l'oi dirig·icto pelQ .Sr. Mi8. - :vul. VI'
48
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nistro das Relacõos Exteriores, conc()biclo nos soguintes ter'
mos:
"Exmo. Sr. Presido-nl.c do Senado - 'l'onho a honra do
wnviüa.t· o Souado pura designar \tma Commissãq ou um l:ep'rescnLanlo, como enLcnclcr, oara receber o PresJdcnLe elci~o
da Argentina, Dr. Aivcar, dia 31, cnlre D o 10 horas da manhã, cliics Arsenal l\l.arinha, desembarcando vapor Jllassilir;.,
00n10 hospede elo Govcmo Ht•a,sileiro. Azevedo Jllarques
S.i não houver da parLe do Senado qualquer impugnação,
twtnuat·ci a Oomrnissão ele que Lral.a o convite do Sr. Ministro
tias Hela~õcs ExtcJ•iores. (Pausa;)
·
·
.
·iu:::m virtude do asscntitncnl.o do Scndao nomeio para essa
Cornmissão os Srs. Lauro Müller, Vcspuci-o ·do Abreu o AleX1llndriuo de Alencar.
·
Continúu á hora do expediente. (Pausa.)
Não havendo mais quem queira usar da palavt·a, passa-se á ordem do dia. (Pausa.).
.

OBIDEM DO DIA
EQU!l>All:AÇ.ii.O DE VENCIMEN'!'OS

Discussão unica uo ·vélo do Prefeito do Dístrido l''edcraJ,· n. 68, de Hl21, á r·esolucão do Conselho Municipal
que equipara os vencimentos do clloi'o de escl'iplorio da Limvcza Publica aos dos chefes de' secoão das· diJelitorias da llrel'eitura,.
Encerr:ada o ac(iada a yabar;ãa •.
RElGIS'!'RO PUBLICO CREADO l'E!JO CODIGO O!VIL

· · Continuacão da 2• discussão da Pl·oposicão .da ·aarnara dos
Deputados, n .. 188, do '1920, que I'eOl'g:aniza a registro publico
instituído pelo Codigo Civil Br•asilciro para a autllent10idade,
sogLH'ant\a e validade dos actos jurídicos,,
Encerradà adiada a votação.

c

PAGAMEN'!'O AO COHONEL Lll!TE Dll CAS'l'ltO

2' discussão da n.roposicúo da Camara. dos Deputados,

.u.....21>2, .do .1921, que abre, pelo Ministerio da Guerra, o cre-

dito especial COJ'l'ospondenlo a 30. 500 . francos, afim de indemniz-ar o coro.ncl José .Fernandes Leite de Castro, em missão na I<'rancn, de dospezas por eJio. effecLuadas em 11020.
Encerrada c adiada a votação.
l'1'NS.:0:0 .~OS l:IEHDEII\OS DO DH. Jni>OAJU) OOllDILIIO

3' clisscussão

11.

u·~~

proposkáo da Canmru. t.lus Dcpulauos,

H, de 1020, que concede a l'iuva ·e .filhos do engeneheiro

:l!!dgard Gordilho, í'al!ecido cm sorvico da lnspcetoria cio Portos, Rios e Cana os, uma pensão mensal de 500$000 .
. . \ Encerrada e adiada a votacão.

\

\

\

v
:)

,·,

'

CRE1liTO PÃRA PAGAMENTO A D. RITA: PILLAR

a• disscussão· d!li proposição da Camara dos Depu ta dos,
n. 263, de 1921, que abre, pelo Minisberio da Fa.zendl1., o. credito especial d_e 5:100$, _para· pag~men~o- da .differença _de
· meio soldo dev1da a D.. R1ta Mesquita. P1Uar, VlUva. do maJor
Fabricio Baptista. de Oliveira ·Pillar •.
·
Encerrada e adjada .a votação.
AE!SOàrAQÃO COMMERÇIAL DE RETALHISTAS

· ·. a•

disscüssão d1ll proposição da Cámara .dos Dép,u tados,
p~blioa a SooiéQI!.~O
_
Alllanca Commerc1al dos Retalhistas, da 01dade de Mace16) .
· Estado de Alagôas.
·
.
· .
· ·
Encerrada T3 adiada a vota cão.
·
'
, O Sr. Presidente - Nada mais havendo a trata, vou. le-vantar a.sessão. . ... . .
.·
·
· • ·.
.
. Peco aos Srs.· Senadores· conservarem-se no r-ecinto para
ter Jogar a sessão secreta convóoada Ilara .boje.
.
.· ·
Para ordem do dia da seguinte resíS'Ílo :
Votacão, em discussão imica, do véto do Prefeito 'd·ô Districto Federal, n. 68, de 19211; á resolução do Conselho Mu• nicipa! que equipara ·OS vencimentos do chefe de .escriptorio
da Limpeza Pub!idfJJ aos dos chefes de secção das directorias -·
da Prefeitura (com. pa1·ecer favoravel ela Corn.rn.issáo de Conn ..4H, (te 1921, cop.sidei:ando ·de 1;1tílidade

'

stituição,

n. 22,

de 1722) ;

.

·

.

· .

·

VotaQão;· em ·s• discussão --da proposição da- Camara dos .
Deputados, n. 188 de 1920, que reorganiza o registro publico instituído pelo Codigo Civil Bvaosileiro;- para a authen,ticidade, seguranca e validades dos actos ;jurídicos (com. emen-.
das da Corn.,missão de Justiça

'1921);

e Legislação,
.

.

parecer

.

n. 761, de
.. .

· · · Votação, em ·2·. discussão, da proposição da Camara dos .
Deputla,dos, n. 242, de 1921, que abre, pelo · .M.inisterio da
Guerra, ··o éredito especiaL correspondente a 30. 500 francos,
. afim de indemnizar o coronel José Fei;nandes Leite· de Castro, em missão na Franca, de despezas por elle effectuadas
em 1·920 (com parece'!'. tavorave~ da Commissáo de Finanças,

n.,

149, de 1922);

·

Votação, em a• discussão da proposição da Gamara dos
Deputados, IJl, i4, de 1922, que com~ede á víuva. e filhos do
engenheiro Edgard Gordilho, i'allecido em serviço da· Inspeotroia de Portos, Rios e Canaes, uma pensão mensal de 500$

·,{com pm•eçe1• tavoravel da Commisslio de iFn,anças, n., 147J
~ !9~);

' .

Votação, em a• discussão da proposição da Gamara dos
Deputados, n. 2&3, de 1921, .que a.bre, pelo Ministerio.da Faienda, o credito especial de 5: i OO$bpara pagamento da differenca de meio· soldo devida a . Rifllli Mesquita Pillar,
viuva do major Fabricio Baptista de Oliveira Pillar (com.

parece!' favoravel da Corn~~nissáo de Finanças, n. 445, de'

,1922;

'

.

Votação, em 3" discussão da proposição da Gamara dos
Deputados J1. 41, de •1921, considerando de utilidade ptrlll!c~

'.

j'

I
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a Sociedade Alliança Commercial dos Hel.alhislas, da cidade
'de J\laceiú, <Eslarln do Ala;;óas (com. Jlar•Jcc:J· (ttt'oJ'avcl tCit
Couunis.1liu ti c Cunslilu.i(:ÜtJ, n, Ui7, de I!122,1 ;
,1' discu.,;;ãu da .)H'IIJJOSição du Camara dos Deputado:;,
11 ••:!8, de HJ:?·:?. que alJre, pll!o MinisLcrio da Via~·ã.o, um credil.o de :!00 :000$, para a.cqniskão· de mo]Jiliario ]IUI'll a Administrul'ãu do:; Ctll'I'Oios de ·PeJ·namhucu (com parece~· favo·ra1Jcl dr/ Cum:mis.wjl, de, Fi-ttfl)l.(:ás, '11. 84, de.·/!122);
Discussão unica do 'Vélo do Prefeito Ílo Di.1tricto l•'ederul,
n. 73, de 19:!2, ;í resolucão do Conselho Municipal, que concede unr anno de licenca, · com todos os vencimentos, para
l.rat:a,mcnto de saude,· lr D. Djanira Pinto, coatljuvante de ensino (com pw·ece·r (a·oortwel da Co.mm.issão de Constittâ(:ão,
, . '11. S!l, de 1!122);
.
Discussão unica do vélo do Prefeito riu Distrieto Pederal,
n. IJ!), 'de 1!l22, mi rc:>olu11ão do Conselho Muuicipal que aut.o.riza a reirüeb'l'UCÜO de· Edgard ·Gomes ela .Silva no cargo de
guarda municipal, scut dil'cito ·a, vantagens atruzadus (wm.
pw·ecer favora'VI:l da Comudssão ilc Cunstüuir:iio 11. I:J7 de
1922) , .

.

.

'

•

I
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A';; la c 1/:l horas abre-se a sessão, a que concorJ•ern
os Srs. A.. ,\ze!'edu, Abdias '..'\:eves, Hermene.gildo de :Mol'aes, .\lemlonça 1~hn·tins, Lopes Gonçalves, Lauro Sodró,
;Ju;;to ClwrmonL. lndio do Brasil, .Tosé :l!:uzcbio, Costa llodrig·ucs, Antonhio Preirc, .BcnjamJn Barroso, ·.Eloy de Souza,
João Lyra, Yenancio •l.'í•eiva, l\lanocl Borba./ Rosa e SiJV;)
ArauJo Gcíes, i\Vmiz Sodré, Bcl'!lardino i\lonleiro, Marcilio dé
Luce!':la, Sarupaio CorJ•ua, lrineu Machado, 'Ado!pho Gordf,;
AlJ'rr!do Ellis, AIYtu·o do Ctirvalho, Luir. Adol:p;ho, Josr! l\lur
t inho, Olcg·ario Pinto, ,Cai· los Cavalcnnli, Ooneroso .JJarq:ue~,
J-am·o Müller. Felippe SchmidL, Carlos Barbosa e Vcspucüo
de Abreu (34) . ·
Deixulll de cont[Hli'Ocer com causa .iusl.ificnda os Srs.
t;unha Pedrnsr1, Ail•xandrino .do All!t.Jcar, Silvcrio Nery, Go.;lofredo Vianrw. Fel ix Pac,hecu, ,João 'flromú, Francisco Sü,
(L'oilins ~lonLcir·n, Antonio :'llas>"a, Cnl'!tciro ·ela Cunha, Eusebio
o.lc Antl!'aciP, Gracclro Cai·clo;;o, G·on~.alu .llollorn!Jer·g, SiCJueim
L!1J · ~lrm,~ze,; Anioniu M.oniz, lluy Barbosa Jcronymo i\fonleiJ::o.
Xiln · t>er;nnlla, Mocle;;l.o Leal, i\liguol de Cnrvalho. Paulo de
]<ronLin, Raul Soares, Bc!'i\nrrlo :'llnnl.cii'O, Francisco Sanes.
Rarnns, Caiado, Xavier da Silva, Yidal !lamas c Soares dos
Sanlos (28).
·
E' lida, po:;l.a cm discussão e 01.~111 debate upprovuua ~
~ola .di.'\ sc~süo an.t.erior •.

.
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O Sr. 2"

Secre~ari<i (.w?l'1Ji11rlo

de J•) d1í cont.n do ~cgninte

EXP]õil)liffi~'l'E

Offiein do ::;,., 'i" Sccí·r.lario da As~cn1hlt:a Lrgi~Jnt.ivn dn,,
fl.io dn .Tancit·o, conlnHmicnncln fJUe, cm scR~!io do ·20. de·
ngost.o, foram rrcon hr.cidns e procJamnd~~ l~rc~uJr,nf" e VwePt•r.sirl~nf~ rio· E~l.adn. nn p1~1·io•lo cnn;;l.ilnctOnal. t.lr. Hl2:J a
·1026. o~ S1•;;, Dr~ .. Raul P<•rmuules P Arl.hm· Lr•allfkn do·
Acnu.io r:osln, rrspr•clivnnwntc. - Inl.rirad!'l.
O Sr. 3' Sepretario (s~1'1Ji1lllo de 2') lê c fi apprnvado .'l
ilOg'UÍllfr.

PARECEil

"'l
N . I.o.

: . ·:,

- ' ·! \)9"
. ...,_.

A Commissão do ·Marinha e G1;flrra, a quem foi presente
a 1JI'Oposiçüo dn Cnmara dos Deputados n. 32, de 1922, per-.
mittindo a rcpctícão de exames na Escola Naval, precisa que,
sobre ·o assumpto, se.ia ouvido o Governo por intermedio da

. '

..

a::Jministra~.ão da Marinha.
Ne~t.as concli()Ões, requer

an Senado essa providencia
afim de que posa ficar habilitada a cmil.lir o ~eo parecei'.
Sala da Commis~ão do Marinha c Guerra, 30 de agosto
de 1922. ·- .1. IntUo do B1·a~a. Presidente. - Ben;irm1.in· JJarI'OSo, Relator. Lwtru Sod1·é. - Cm·lns Cm:alr:auli. ·
I~" i,gwtllllt!JÜ() lid11, apoiado c l'(•Jmf.tirln {I Cnmn1i~.<ün rlc

Con;;l il.ui!:fio n ~m;uintc

.

....

·

PRO,T.ECTO
·",
J,,

.'1(',

·-

1"
·L "'
4:1.;.--

O Cougt•csso Naeiornu.t decreta:
Art. 1." São !'OC\)nlwciàos .como de e:tr;wler ot'ficial, om
todo o f.OJ'l'ilcJ•ío rla União. para todo.; o;; el'feitos lcgaos, o,:;
dir,lomas eonl'ül'iLIM pela Esr.ola rle Agriculi.!il'a 1l Vot.el'imll'ia
Bapt.is!a Novat!,;, dt•. Ji!!JoUcubal, E5tad'.l dr ~. Panlo, n pela
]!]~cola P1•af.i~a dr; lDnformoira" da Gru;~ Vet'llll.'llia H1·a~ilcil·a.
PurugrapfiO unico. Pára entrar· no gosr.. de taes J'uvoJ•es
u9uellas I!Sc.olas t>lllrarão em rela~ões com ·) · Con:.;eiiJtl .SupeI·•or de Ensmo, subnwl.l.m!do-se ü meiHfHt vJ;.:iJancia dú :t'isculi~:a~üo, pot' e!Je excJ'cídns ~ob;~o o~ inslitutn; o.l'J'ioiacs ele cn:3ino, subordi•wdos ú. sua espbern cln nc~ão; .
Art.. ::!.• nevogam-sr: as diRposicücs cm r.oritru1·io.
Sala das sessões, 31 rlr: agosto ele ·I ll:l2. - Ju,l·to Clwrmrmt.

Justificação

..

''·.·

i

..

·~

'
''

.~ Escola de Agt•ieultura' o Velrrinnria B~pt.isla NovaA~.
rreodn pela lei municipal de Jubol icabnl dr. ·15 de n:;n;;t.o dó

1021, ~uncoionn roa-ularmento, soguin 1lo o Jl!'OgrmnnÍtl
essa lr.1 lho trocou.

..

.

que

.

I

•

~AES DO SENADO

O programma dos cursos para o exame do admissão á es~
cola exige portusuez, francez, inglez, arit.hmctica, geometria,
~eographia especialmente do Brasil e historia do Brasil.
O programma do curso para à escola exige:
. .
-No primeiro aimo: i • cadeira; revisão do mathennlticas;
2• cadeira, desenho geometl'ico; a• cadeira, geologia agrícola;
4• cadeira, ·physica ·e meteorologia agricoln; · 5" cadeira, chi-·
mica incrganico. e analyse chimica.
.
No segundo anno: 1• cadeira, zoologia; 2' cadeira, botanica e agricultura; a• cadeira, chimica orgaoba e technologia ·
agrícola;. 4• cadeira, mecanica agrícola; !i' cadeira, ·desenho de
machinas agrícolas .. ·
. .
.
No terceiro anno: i' cadeira, zootechnia u!l'icola; 2' ca:deira, agricultura. especial; 3• cadeira, chimira agrícola ·e chimica industrial agrícola.;. ·í' cadciro., construccões rurac~ e topographia; 5" cadeira; legislação e economia rural.
· A Escola Pratica de Enfermeiras ila Cruz Vermelha Brasileira funcciona desde 19i6 com o seguintt> programma:

•.

·.,

'

'

PUIMEIRA PAR'I'D

'.,

· I _; Considerações geraes sobre o papel ria enfermeira Noções de· hygiene _individual e collectiva.
.
·
II -Noções geraes de anatomia e physiologia humanas.
III- Thermometria, pulso,. rcspiracão e exame de. urina;
estudo pratico. · .
·
IV -· .Material cirurgico, instrumentos rle uso na pratica
medico-cirurgica -· Relação dos casos cirurgicos. mais ·
communs.
V - Esterilizacão, desinfecção e nnesthesia.
VI - Curativos e· aparelhos em geral . .;. . Sala de operações.
·
· ·
SEGUNDA PARTE

I - Noções sobre administração hospitalar - Hospitaes .
e casas de saudo.- Rolaoão das moles Lias mflàicas mais commun~.
.
II - Injecoões hypodermicas, intra-musculares e endo\'Onosns - Banho~ em gorai e massagem.
.
rrr - Execução das prescripções mcdir!as em geral; medicamentos e regimen. ·
· ·
.·
IV - Soccorros de. urgencia aos ~nfermeiros feridos o'u
não - Morte apparento c real, meios de. verificação.
·
· V - Deveres da enfermeira, antes .. durantP e depois das
operações em ~torai e do parto - Cuidndns aos rccem-nnscidos. · .
VI - Cuidarfos nspociaes dn enfermeira nos do.cntes do
molestias nervosas o mentaes.
·
As duns institúições merecem o fayor official quo a vroposição dcma'nda. - Justo Chermont.
O Congresso· Nacional docrr:lta:
O Sr. A. A:i:eredo (•) - Sr. Presidente, a Mesa da Gamara dos Deputado!> lembrou a V. Ex. o a quem, ncsle mo(•) Não foi revisto pelo orador •.
....
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mehto, occupa a· allenção do Senado, a necessidade de se·r
nomeada por esta. Casa uma Commissilo ·que, ligada ú da outra Cnmara, ,iá nomeada, promova uma recepção condigna
· nos Srs. Senadores c Depu taclos d:ts diversas nacões que as. siin se fazem representar. l\Ihitos desses lcgislâclores ,iú se
· acha)ll ont.rc nós c outms,. embora ainda em viagem, cm hre. ves clins aportarão :Is nossas plagns ..
O outro ramo do •P'oder Legislativo j:í nomeou uma Com!nif!sfío para esf.c. fim. Pm· isso venho' requerer it V. Ex.
· que consulte o Si:mado si, como acabei de dizer, eleve ou não
. o Senado .acompanhar :\. Gamara nr.stc gesto noiJJrc.
· Essa Commissiio, si o Senado concordar com o meu requerimento, podc.J•:í sm· conrsf.iLu ida. de tantos Senacloi•CS'
-quantos entender V. Ex. ·
O Sli. T1trNEU lHMJrr.~oo - Deve ser consf.ituidit rle nu:..
mero igunL
··.
O sn: A. Azmm:no - Ó nobre Senador pelo 'Dilltricto
·F~deral lrmhl'a a conveniencia de ser essa comnosfa .do igual
nnmoro do Senadores. Err:hora a lembrança de S. Ex. so
has.eie nos prer.cdrn[cs, V. Ex .. ·sr. Presidente,. cnmo o Senado ·se compõe de·· menor numero de membroos comparativamente ao da Cam~ra, r,oclerá dcsig·nar que a Commissão
do Senado seja cnmposf.n. rle numero menor clD Senadores que
o. de Deputados desig·nnrlo.s pela ontra Casn elo Parlamento.
· Era o qnc eu tinha a diZIYI'. (Jlnito bem.: mu.ito l~em.l.

• O Sr. Írineu Machado - Sr. Presidcntn, cm arldit.amcn..:
to á pl'opost.a' do rmincnfc Sr. Vice-Prcsid()nf.c clrsla Casa,
cu lembraria ao Senado. a convrminncin de ser a surt Commissão c.ompo5ta do numero ignal. ti designada nela Camara.
Embora sr..inmos ·npena$ Gil Scnarlores c contenha a Camara
2f2 Dcpuf.aclos. fnç'o rstr. ndclr.ndo ao requerimento dr..
S. E~., pela circumsl;nncia de não convir qne estnhcleçamOR
o precndr.nf.c de ter psf,a Casa. nas . Commis,:;ões qnc rlcsig-no, ·
numero. de membros inferior nos das nomeadas pela Camarn.
· ·o· Sr. Presidente ~ O Sr. R'cnndo~· Azered~ indica que
o Senado nomrie uma Conimissãn qun, de acoôrdo com a
nomcndn nela Cnmara. se oncarreg-nrtí dá. réccpçfío dog ~ena
dores n Deputados elo outros paizes, qtie orn nos visitam.
O Sr. ·SPnador Jl'in011 ~rncharlo. ~m adclitamonf.o>, nrnpõn qnc n immero. de .Srnndorr.~ qne rlcycrfio fazr•r pnrf.n de~~n
liommissfin", so.í;1 ig-ual no rln Camm•n.
0~1 srnlJ Ol'rs qn r appJ'Ovan' rsf.rs roqn rrimon IM, qunirnm rlm• n 'rn. n.ssP•lLimrnto. (Pnusn.)
Foram approvaclos.
Em virludr rln J•rsnlurno rlo Srnncln. nomrio nn1·n fnz~'·
rem Dnrf.n ela Cornmissiin os SrB. Srnnclol'rR Alr~nnd,•irrn d~
Alcnca!', .Tmtn Chrrnwnf .. .Tos>~' Rmcbio. Hen.iamin nnrPn•~,
'T'ohias ·Mnnf.rirn. !~r.rnrlonrn.. 1\Tn~t.ins. Mnni:-. Sorh••l. · Mn~r·il ii)
de Lncm'rla. Snmnnin f:orr~n. Trinrn Mnclínrlo, Alf,od" F,llis.
J.,nmo Müllrr; Vnspncin rlc Ahrrn o Hrl'llll'ncgilrlo de Mornos.
· f:ont:imíl:t n l!Ol'll do oxpNlienf.l'.
O Sr. 'Abdias Neves - Peço a pnln,vra.
O Sr. Presidente -

~I.' cm ::1

palnYt'a o nobt•c Senmlot',

J

.
.

'•

'

'"

,,
760

(

•

'

o Sr.

Abdias' Nens -- Sl'. l'r·csiclentc, vou nprcsimfnr á
ennsirlrr·aefio ela Casa um pr·ojreto qtw. cstoll erl'to, contará.
cum loda a sympathia r enm a absoli11fl ~oJidaricrludc dos meu~
l•onrado~ collogus.
·
.lusUJ'ico-r. do ~··gTtintc morlo:
J~m abril rir ·1822. a Tnglal.er.•t•a s~nccionou a primeira lei
dr! JH'oleeçiío àns nuinmr~ eom a appr·ovn~iío de um proje.cLc;
aprt•~enlado pr•t· Hichard MarUn, um dos membros esclat•eci<los
do Pal'lamcn f,o bri IUllll ieo.
A princiiiin, f1,1i esse projecto.recebido mnl, par•ecc~ndo um'l
cx!.ravagnnr.h~ cogilul' alb'ncm dr tal JWOI.cel)ão. Em Jaco, por•;m, das razões apresentadas pelo :.wíor, cujos argumentos não
rvlmit!iam coutest.acfio, foi approvadb, sanccinnaclo e convertido cm lo i.
De fôrma que, nn unno em r{l.lC o Brasil commomora o
r:enl l!nario ela sua emancipação politica, festejam os amigos
clr.;; unimacs nr. Jn~rlalerra o eentcnario da primcit•u lei de pro.t.neciin obtida.
·
.
EssrJ gesto .iú havla sido tentado :11 annos antes, alli, pelo ·
Lord J~~·~kine, com a aprcsentacão rl'.! nm pl'Ojl~cto semelhante. ·
,'iãn t.ovn andameni.o, mas a scmcnle ficou laneadn.
Em seguida, •Jutros p.aizos cgi1.arum do assumpto c in::.ti~
tuimm leis ;;emelhnnLP~. náscrmuo então a correnl!! zoophila
Pu,ir1s pp,1gre~~o~ s" ar!ontn:un 1nai~ ·e n1ai~. E o. Brn~il nã0
.,,,,,!<lpou ít eot•t•enlc' · JH'ngrnA~isla, lauto a;;sirn que cm 2 do
mat·~·'l rk .I !lOi 'formava o Dt•. Car,ln;; Co~l.a, medico notawl, a
Sr.,~ieciarlc Brasiloil·a Pr·otectora dos Animar.s. nuclco 'de abnegados que, agitando a qtw~tiín, eOU'H'I:l'llin lris tnuúicipae~ opll''t'i.um.t~, 011Lr·e aR qunr.s a' <la pt•ohibicão das touradas L' das
lH'igas. dn :;allns. :lias. l!s~as ](•i:; são ainda limitadas 1'111 relaf:<in ao qurJ nutr1,1S paizP~ .iít instituíram; sfin de oaracLcr Joeal, ar< passo que r.a Mgcntina e no Uruguay, para cilar dous
paizr~ visinhM 1'. amigos. as lois de protecção aos animac~ são
tnxal i vas c am pia~; as ~or.icdacles wnlecl.oras cl0s mesmos ugrm
l!>~m autoridane hem amparadas P:~la pt:otecc'ão, ~nlidariedad•)
1• s,rmpnl.ltia •la opinião. Dahi a just.ifica~ão das medidas pró"
posl.as.
Ynm ;í lllc~a. ,1 lido, apoiado e vnc á Commis8üo de Co!iolilnieão o seguinte
1'1\0,Jl::ClTO

N. 47 -

1022

O Co?grcsso Nacional decreta:
Art. 1." .J?icam expressamente prohibidas, r.m todo o ter-.

l'it•win da Repuhliea, as Jour:Hlas de qualquer cspecie, as bri~as i.l<:> gallos e de eunnrios, o tiJ'O aos pombos e quaesquer oull'os çliverLimcnLo8 que cimsen1 soffrimcnto aos animaes.
· :ArL 2.• Será punido com n 'll1Ulta de 500$, elevada ao dohrn na reincidoncia; on ·15 dias de prisão. todo o individuo que
1'1):· encontrado cm rinhas rl1: gn!ln;;, bt•igas de ·Cnnarios, atimmlri' nos pombos ou cucumlo fúra das época;; e lagares permil lidos em lei, .assim como os que explorarem nu via public:\
ns instinclos c hnhilidados de quae.~qncr animnes para divct'l it•
o publico.

I•
•

•

I
--
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Art. 3.• A eliminarão de crtos só poderá ser feita de
accôrdo com oq processos modernos, por meio da eleetricidadrJ
r.n gazes nsvhyxiantcs, sob a dircC(IÍÍO de pessoa competente
c em Jogar a isso destinado pelas municipalidades.
Art. 4.• Soffrerá a pena de 200$ de multa, elevada ao dobro na rcincic!encia, todo o individuo qu~ ferir ou maltratar
ll.nimaes de qualquer cspecie, pena que subirá a 500$ com 15
dias de prisãu cellular, quando de tal procedimento resulte a
morte dos mesmos animaes.
•
Art. 5.• As sociedades prolect.oras de animaes, que forern
!'econhecidas de utilidade publica poderão intervir, nos casos
de infracção dos artigos precedentes, cm harmonia com as
:mtoridadcs locaes; devendo ser ouvidas todas as vezes qile !õr
"nlicítada qualquer licença para funceionamento de diversões
cm que se,iam empregados animaes de qualquer especie.
Art. G.• llevogadaa as disposições em contrario .

•
·

0

.

•

:a~:.d~:ns::s!::h:~0d~a::~t;r::idie~~:: a~a:a~~~:1~e~;::

Dopul.ados nomeou uma commissão para acompanhar o en8'
~-:lf'l't'O do maroehal CondiJ d'Eu. Venhrl fazer no Senado Federal
ç .
. Pgual J•cqnnrimonto para qnr,' ~e· r~Jie annuir ao meu· pedido,
..~
.
sül' por V. Ex. nomeada 11ma commissiio afim de cumprirmos
r!sso· clover, prestando n Senado da Rcpuhlica essa homenagem
·
··
·
ao príncipe qur. no~ campo8 de l.lalnlha prestou ao Brasil os
mais assignalados scrl'iços o, depois. no cxilio, soube sempre
gT/IIrdm· a mais clisct•ela condu ela, patenteanrlo os scn timent.os
''" nl'l'ü('to Yil'o que o ligava á nossa terra.
O Cnndr rfEu. pr•la sua condu da attentos os sr.us scrYiços ás
:wmas brasileiJ•as " ;í sua conducta posterior, na hora do inl'ortunio, bem merece du Brasil c do Senado tn·asileiro uma homenagem qur.· .~er:í. a al.l.esl.açiio da muita estima c carinhosa
saudade com qnn o Exm•cito Bra;;iloit·n se inclina deant.e do
rum ulo elo g·rando morto.
·
O 8n. Pm~SIDI~N'I'E - .Os scn lÚlJ'c~ qu iJ appmvam o requerimonto que ucaLu ele ser !'cito pelo Sr. Senador Irineu Machado,
qn~iram dar" :Jc•u a~srml.imento, (Pau..~ct.,)
Foi 11 nan illltl!lllHll.o appron1dn. .
Nonlt'in par~1 fazrt· parle desta Commissão M Srs. Jrineu
Maehado, José ?llurtinho e Venancio Xciva.

OflDEM DO DTA
E' tllllllllwinda a vota1;ão, cm discussão unica do vétâ de(
Prdeit.o do Disfl'icLo l!'Niornl. n. MI, de Hl21, á l'eso:ução elo
l:on~nlho. Municipal qtH'. t)quipara os \"tJJteim(:nl.os ·do ch_\!fO de
n:;criplOI~IIl da Lnnpr!;~a J>u!Jiwa aos dos cllclcs rlc socçun das
rlil'ectoJ•ias dn Pt•o!'eitura.
·
Yr!rn (t ntrsa, t'• Jid11, apoiado, pnsfo r.m discussão r approYado, o seg·ninle
.
Hl~QUI!HJ :\iES~'O

llcqnoiro r]un o l't\lo n. ti8, clt~ Hl21, Yollc :l Commissão ele
Consl.il.u içüo.
Saln dtls sessões, 31 ela U!l;osto do 19::!2. - Marcilio df! La-

het•da.

..

...

'

.ANNAJJ:S DO SENADO

'

O Sr; Presidente - Em virLude do voto do Senado, volta á
Commissão o .véto n. 68, de 1922.
Votação, em 3' discussão, da :proposição da Camara dos
Deputados; n. tSS, de 1920; que reor!l:aniza o registro pu:.
hlico insULuido pelo Codigo Civil Brasileiro, para a authent.icidaclo, segumnça e valiclacle dos actos jurídicos.
São· appi·ovnclas ns.seguintes
•'.

· EMENDAS

·N.

r

. Ao nrt. 1°:
Substitua-se' pelo seguinte:
.
«Os '·regJsl.ros publicas ínstil.uiclos para a. autbenticidadc,
segurança. o ·validarle 'dos actos jüridicos, comprehcndcm):

•

N.•. 2

. Ai:i art.• f•:
Intc:rcale-se entre a alínea II e a III a seguinte:
<iO registro dê' títulos e documentos).
.

.

N., 3·
:Ao art. 2'.:

Substitua-se. a a.linea. III pela. seguinte:
«Dos iriterdictos e meno1•es).

•>

N., 4

~

:Ao art~ · 2•:
• ' ." •u, , \.' '
•
L-\cct•esaente-se a seguinte alinea:
«Averbação das sentenças que· decidirem a nu!lidade ou
a. annnllacão do casamento, ou divorcio e o restabelecimento da
sociedade conjugab.
'

N. 5
. :Ao nrt·. 2•: · ··
IA.cci·esêente~sc a ·seguin~c ·alínea:
· «A ·nverbnr.ão de sentenças que julgarem~ illegitimos os fi-

lhos concebidos na constancia do casamento (Codigo Civil, ar.tigo 344). o dns quo provarem a. filiação legitünn (arL. 350)».
N•.G .

:Ao

2• : ..•' .·
Aocrescon~e:..se á seguinte a.linea:
«A àvcrbàÇiio-dos iJasámonLos 'do que resultt\'rém legiLimnnão rlc filhos havidos ou concebidos nnlm•iorment.c
(Cod_igo Ci•
.
;vil, arL. 353)»,
.
.
•'

'

Ul't.

.

.

\

\

\'

.

•
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N. 7

Ao art. 2':
Accrescenlc-sc a seguinte alinea:
«A averllucão dos uct.os .i uddiaes ou e.'\':tra-.iudiciaes de re·
r,onhocimontos' de filhos illegitirnos (Codigo Civil, .urts. 355

o 3()3) ~

'.

N. 8

.Àrh. 2•;
!Accresll'Onte-so:
«IX, averbaQão' das escripturas do· adopção e· dós actos
que n dissolve.rem , (arts .. 375 a 374) .•.». ....

N. 9
Art. 2•: ··
Distribuam-se as a! incas deste artigo por dotis incisos:·
a) inscripoão o 1J) averbação.
N.

to·

Art. · 3c:
Supprima,m-sc as alineas III a VIII.
N. H.
.

ha:

·.

após o s•, o ·seguinte·:
3-A. No registro de títulos e .documentos, f'ar-se·

Accresc-ente~sà
~rt.

.

·

transcripcão:
T, dos insl.rument.ns part,icu1areR P.ara :pro'va i:las obr!•
g-nç.ões convencionaes de mmlqner. valor: bem como da· cessllo
de ~rnãit.os 11 de out.ros. dircH.ns por elles ·crcados. pnra •valer
r.ont.ra tcrceirns o do lJDfl'nment.n' com subrognção (Codi.go
Civil. art.s. 135. 1. 067, L 078 e 987);
rr. elo ponhor commum sobrfl cousas moveis, feito por
i]1st.r11 r11ento part.icular (Corlip;o ·Civil. art. 771 l ;
· TJT, r! a ennoiio ·de :utulos de cre:àito :nesso'al e rla divida
publico. f1?doral, cstarlnal ou munici.pal, ou de bolsa, ao
port.arlnr;
IV. do conf,rac,f.n. por insf,rumento particnlar, de penhor'
de nnimacs. não ~onmrchondido' nas disposições do art. 181,
n. 5. do Codig-o Civil: .
.
. '· y, do con(.rnot.o. nor inst,rnmento par!.icular. de parcen~
ria ncrricola 011 peeunrin (Código Civil, n'ft.s. 'L H4 o f. ~23):
VI, fncnlt.ntiva elo documentos para n conservação' dos
mesmos;
a)

r

.
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b) an!l'ltaçiin rl•• P'''''·'nga()i'i.o rio crm~racto
rwnhor de animar;; (Colii):.'o Civil, ar!,~ 78f!).

'

partir,ular do
'

. ParligT:rphn unicn. O .regisl·ro que não' for alt.riliuiclo expi•es;;nrnrnlr• n. nlil·t·o r•fJieio; pcrt.eJlccrú a esLo.

~<\rt.. ~·:

'

Substif.uam-sc na. 11.\inea r a~ palavras ·«inscripção> . e
·dnsl.t'lllllCnto» no r «f.J•anscri·pç~iio·:r.. ~ «escril[ll.ura», respectiva!ll enl.o.
'

..

.' .

/

N. 1:3

Ar'!.. "·" :

Snhst.itna-sr a alinra IT pr.Ja scgni•nte:
dT. av·rr·bar;:io eR;JlMinlizarla das con\'lmçCíos ante-nupciries
cm 1'rl~•:fio aris hmnorei~ r•xislrmtr;; on po~toriorment.o ad·
qu irido.~. [(I H' f'm•ern ali in;;·irlos pelas clausnlns exolusiyas do
t•rg:ímer~ lPgal (:u'l. 2<H) .»

N. 14
:\r!.. ·I":
:'illhi<l illla-;:;e' n alinra

nr

por: .

TJT. av;•rhnciio nsprcializnria rias senl.cn;:.ns d~ riesquitos,
nullirlarlr• nu annullac:iío .rir.. l'asanwnlo r!m. rfJlnouo ao;; imlilorris r1n cliJ•roitos rPar>< r~OilifWüllrmlidos na purtillln (art. 207,
11~.

2

P

3, t• f:'Ok),.»
N. 15

Art.. .1•:
Ruh~tii.IHt-sr

a nlinra IY .pela

srgnini.P.:
«IV, awl'ha~fin r,;;ppeiali7.arln da srnl.rnca rir srpnraçíío
rl•\ dnl1.' r• rio .i11l;.:-arlo snht'l' o l'e~l.ah.elrwimr.nto da ~oeiedade

J:nn,il!gal rom rnlai:fin ao,; immn1·rio
(a.r!s. :lOO e :~2:1) .»

porrr.nt.ura
·

exii'lent.es

N. l6
Arf.. •1
~r.

41
:

Snppl'iniam-sil na al·inra YI n;; rialnwas. «rxt.incç.ão» e

!lRO,

~

·.1.'» ..

N. 17
'A1'L J,n:

Em vez rio «rlivis~o». na nlinen VII, diga-8t>: «i·ndivi-

~i'to»,

\

•.
567
Art. 4":
JlfJdi,ia-~f! a~sim

a a1inea XIX:
~~~ iuscri!lf,~âo da l1~1JOL1lctm mariLimu (Co'digo Chii!,
go tHO, n. VII).». .
.

arti~

N. 19 ·

Art. 4"':
a ali1wa XX pela seguinte:
. «a inscrip~'iíti do de:~cobt•im-ento de minas (clccreLo ·numero 4.2ü5, de l5 de jarnciJ'O de 1021, arL 12 e pa.ragraplw :.
unico) ».
Su1lstilua-~e

N. 20
~\rt.. 4":

·Xcc.redccnLe-se:
.ca

tran~~~· i pção

da antic.hrese (art. 808) :r>.
N. 21

~-\r L.

4•:

l<\.ccrescente-s'IJ:
«[J; avcrhar;ilo da D!austtla do inalienabilidade imposta a

immoveis

·peJo:~

'testadores a doadores»· ..
N. 22-

•'.

~\.rt.

.f•l :

.\ccresccnte-se:
«avm·but'üo por · can\l()lJaJÚento da extin~Ji.lüo dos direi-

tos reaes,,

.

N. 23

ar L

'

4":

Accrcscente-se:
oriuserip~ües po1· ompt•esLimos por obrig·acões ao portador· (lei n. 177 A. de 1893)»,

\'

.:·.-

N. 24
Art.. !t":
Accrescenlc-se·:
«a· ins<:rip<;iio das penhoras, nl't'e.slos

lnunoveis».

.

o sequestros di!

:,'

. ',.__

r
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N.• 25

•I

.. 7

Art. q_•: ·
Accrcscentc-se :
«:1 inscripção da citação do ~ccõos roaes ou pessoaes,
repcrsecutorias, relativas a immove1s:. .
. N. 213'
.
.
4•: .
I
Accrescenf.e-sc:
. «A ínséripção .cspocializàda da . hypotheca judicial sobro
1mmóveis do. executado, cm ·virtude do sentença ·passada
, ·~uJ.gadó (Codigo Civil, art: 824). ·
·

:Art.

'

.

Art. 4•:

I

\

Distribuam-se. as alíneas desse artigo pelos seguintes
incisos:
«a) ínscripcão;
b) transcripcão; e
c) averbação:..

•

..

INl. 21?

Art. 4":
Substitua-se a, alínea XI por esta:
<A transcripção da sentença declaratorin da. posse .inconiesta:la e continua de uma ser;vidão apparenLo, por dez ou
·vinte annos, nos termos do a~t. 551, do •Codigo Civil, .para
.servir de titulo acquisitivo (Codigo Civil, art. 698) •
. ·.
N. 29
Art. 4•:
Supprima-sc a alínea XIII •
.

•

'

..

:N. 30

.,

Art. 4•:

SuPIP1'ima-so da alínea XIV as palavras ·«não
rentes),

appa~

N. 31·

Art; s•.:.

Substitua-se pelo ·seguinte:
«Os registras consLanLos das alineus I, II e 1[1 do art. 1•,
ficarão a cargo de ofJ'iciaes j)rivativos.. c· vHalicios, providos na fórma estabelecida pelas leis de organizacão ,judiciaria. E o da alinca IV seJ•á foHo na Bibliotheila. NaciODilt,
no Insl.ituto Nacional d'e Musica ou na Escola ·.Nacional de
Bcllns-Artes,· conforme. a natureza predominante . na pro~

'ducQão,,

\

\\

·• ·

,,

.·

.

•

N. 32

AccrosccnLe-so depois do art. 5• ·o seguinte:
~ArL
:N·o Dislriclo Federal c no '.rerritorio do Acro,
os ·rogistros competirão:
a) aos officiaos do registro civil, os. constantes do art. 2•,
menos o da alínea m;
. .
. . • .. · b) aos escrivães de orphüos; o. 'constante da aliriea lU do
ar L. 2•, os qilaes o e.•ercerão a titulo provisorio, durante um
anno, cada um fPOr sua vez,, .o se succederão na ordem de
antiguidade; ..
·
.
.
.. ·
c) aos o!ficiaes do registro de ULulas e documentos (lei
n. 073, de 1903), os mencionados no art. 3';
.. ·
. d) aos officiaos do registro .geral (<lecreto n. 169' A, do
. 1800), os de que trata o art. 4•,,,.

N. 33
Accrescente-se
o. seguinte:
.
. .
.
'
'. ·<(Art.
Serão averbadas na Caixa de Amortização o nas
'repartições estaduaes o municipae~· competentes .. as cauções
do títulos nomizüitivps da divida' ,publica (Codigo, ar·ts. 780
e 707) e nas sédes das sociedades emissoras as de. ac~õ,es
nominaLivas de socieda:les anonymas (decreto n, 434, de
18lH, arLs. 23 e 3'7 e Cod. 797).
'

N. 34
.

:Art. s.•
Supprlma-so.

'!

N. 3ti

·,
~··
...

Art. !l·~
Supprima-so.
N. 36·

'·!

..
AccrescenLe-so o seguinte:
· «ArL. · Os livros findos do rcglsLro civil ficarão sob a
guarda dos respectivos officiacs.
Para.grapho unico. As camaras municlpaes. entregarão
<~quellcs serventuarioa os livros dessa. natureza que tiverem ·
em seu pojer.

'·

'

N. · 37

'

·,-,'

,.~

•,·'

........;

.,,

,, .... ,,
~

\,

Ar L. 10:

Supprima-so n inc. /J,
E' appr,ova::ia a Pl'Oposioão, qrue .vae á Commissão do
Redaccüo.
··

•'
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•

Vuluçüo, cm 2" tliseu:;são. da pt·oposi~ãu da .c~ina1:a dos
Deputado~, ii, :?.\.:!, di' Hl:!1, que allre, pelo llfmJsle,rw da
féiltel'J'il, O CJ'I)(/jl.o L'Special COI'I'('Spülldenl.e a 30.5.00 l!'aiiCu·;,
afim ele imlelllni~ur o coronel José :~'el'nandcs I.mle dtl Gnlltn•, r.m nrissão na Fl'ant;a, de dcspezns Il'Ol' ollo effocLuada~
t•m Hl:!O ..
Approva~lu.

Yot.lu;ãu, t:m 3• ilí~cussão, da proposi(;ão üa Camara dos
Doputadns, n. 111, de 1922, (Jllrl concedo ;i viuva c .filhos do
•·n~cnhoil·o Edgarrl Gor"dilh.o. fal!ccido ()11'1 serviço da Jnspccf,oria . ue Por! os. Rios e Cnnacs, uma pen~ão lllensal do
500$000 .
.Approvucla; vae ti .~auccão.
Yiltw:ão, P.m 3• discussão, da proposição da Camarn. dosDeputados, n. 2ü:J, de Jfl21, que abre,· pnlo Minisl,r.J'io da Pa-.
%eu da, o CI'edito r.spr.cial de G: :LOO$, pan pagamento· da díf1'el'cnr•a {}(• 111ein soldo clrwicla a D. Jl.it.a llfcHquil.a Pillur,
.viura" do ma.int• .Fabricio Hi:tpl:isla de Oliveira .Pillar.
;\Jpprovnfla; vae á snnccão.
Yol.ação. em 3" di~;·cussão, projecto n. 41, de 192:1, considerando flo utilidade publica a Sociedade· Allianca Com-'
mm·cial rlos netall!istas, da cidade de· ·l\Iance•i6, Estado: ·de
Alagoas.
·
Approvudu; vae. á · Commiss~o de Redacção,
J,l(JEN,ÇA .A D, .D,TAN!llA PIJIITO

Discu~~ãn mi.ica 'do vélo do Prcfeit.o.·do Disl.t'íclo FedQral,
n. 73, ,]e '1922, ;\ rcRolncfío do Conselho Munit:.ipal quo conCt!dc um nnno <lc IicPnen, com t.odos os vencimentos, pnr:1
I.J•alalllenlo ele saurlc, ti D. Djanira Pinto, coadjuvante de r•nsino.
Approvado: \'tHJ ser dcvolyido ao Sr. Prefeito.
l\EINTIWllAf)ÃO IJO SH. EI>6All0 DA SJT.VA

Diseu~ãn mlica rlu vt!/ri ~to Prefeito rlo Dislricl.o Féduml,
G9, de· Hl22. 11 resoltH:ão dn Conselho Municipal que autoI'ila n T'o:inl.r!gTaciio. dr. EllgaT·d Gome~ da Silva no cargo de
guarda municipal, sem direito a vantagens utrni.adas .
. Ap]Jl'LWndo; var! ser devolvido ao Sr. Prefeito.
11.

O Sr. Presidente - Nada ma is havendo a f.l'UI.Ill', vou levantar a ses;~~io.
.
·
Pe1:o Ililõ SJ·s. Senadorns cunservarom-su no J'Ccinf.o, afim
·
. de realizar-se a sessão scm·et.a convoeád.a.
Designo para ordem do dia 'da seguinte:
· Discussão .unica do parecer da Commissiír.1 do i\lar·inl!u o
Guerra, n. 177, de 1922. opinando que seja indeferido o l'Oquerimento em que n Sr. ;roão Antonio .r'osé Soares, 1" sar.gentq l'ei'ormado do Exercito, pede ser npl'Ovcilado no 'cargo
cJc, 2" tcnento intendente;
.
Discus.,ão unko do ·véto uo Prefeito do Dist.t·ieto. Pedcral,
n. G7, de 1!1:32, :\ resolucão do Conselho 1\funicipal. que ooneodo
aposonlndoria a .Toüo Montenegro Cordeiro, p!f0t.ogra]'lho d~

.\

\

.,

')

o

,
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5" sub-divisão da Directoria de Obras da Prefeitura (com pd1'eCe1' {avo1'avel da Corwmiss{ío de .Constituição, n. J:U, de

,I 922) ;

D'iscussão un,ica do véto do Prel'ciLo do DisLricLq Federal,
n. 82, .de 1922, ·á. rcsolu1)ão do Gom\elho Municipal, que concede
aos sacias do Centro de Prqfessorcs c Goadjuvant.cs das· Escolas·
Nocturnas permissão pa~a consignarem em folha as respccti- ·
v,as n~cn~~lJdat.lcd· ~c!)m '2Jad:ec.e1· {iWrJr.avel dtt Cornrnissão . de
Constttltt(.nO, n. 16.., de 19,.2), . . . , . ..
·
. . . .
· 3' discussão, da. pr.opqsicão da Camara· dos Deputados,
n, .23, de. 1022, i·econhcccnrlo de ut,ilidadc publica o· Jockey
Club do Rio' de Jane'iro c ·a Faculdade de Medicina .Veterinaria
de •.Púuso. Alcgt:e, no Estado de Minas (com pm•ece1• {avo1'avcl
. dc; Cornmissão 'de.Jústiça ff Leoislação, n. 77, de 1922);
3' discussão, da. proposição da Gamaras dos Deputados,
n. 37, de W22, j'ixando o subsidio do Presidente e do Ville.l>rcsidente' da Republica para o periodo constitucional de f9•22
a 1926 (com. pm·eeer da Comrnissão de Finanras, já app1·ovada,
emenda n. o/.18; de 1922);
.
. .
·
,,
3' discussão, da proposicüQ' da Gamara dos Deputados,
n. HJ2, de 1921, que abre, pelo Ministerio da Marinha, o credito de 2110:650$336, para pagat'nento de -differenca de vencimentos a que tor.m .direito as guar·nições de navios da Armada
que desempenharam commissões no . Exterior (com. parcc!J·r.
.. , .· [avoravel da Comrnisstio:de Finanças, n., /.1-2, de 1922), ... _:
Levanta-se· à sessão lls 14 horas e •20 minutos.
.
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