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SENADO FEDERAL
·Terooira sessão da dooima primeira legislatura do CA!ngrooso Nacional

·13·5" SESS:\.0 EM 19 DE DEZEMBRO DE 1023
PRESIDENC!A DO SI\. ESTAC!O CO!MBnA, PRES!DENT!I

A,s 13 c meia horas acham-se presentes os Srs. Olcgario
Pinto, Cunha Machado, José Eusebio, Costa Rodrigues, Joãn
Lyra, Oclacilio de Albuquerque,. Manocl Borba; Rosa l'. Silva,
Eusebio de Andrade, Araujo Góes, Pereira Lobo, Bernardino
Monteiro, Jeronymo Monteiro, Nilo Pecanha, Modc.slo Leal,
Paulo de Frontin, Bucno de Paiva, BcrnaJ·d~ Monteiro, Adolpho Gordo, Alvaro de CarvaJillo, Luiz Ado!pho, Ramos Caiado,
Hermenegildo de M~raes, Fc.!ippe Schmidt, Soares dos Santos,
Carlos Barbosa e Vcspucio de Abreu (26).
O Sr. Presidente - · Com a presenca de 20 Srs. Senadores, está aberta a sessão.
Vac sor lida a acta da sc.ssão anterior.
O Sr. Bernardino Monteiro (servindo de 2' Secretario)
procede tí leitura rla acta da sessão anterior, que, posta em
discussão, é fiJlprovncla, sem reclamacão,
S. -
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lNNAEs oo SmNAbo
O Sr. 2' Secretario (servindo de 1") dá conta do seguinte
Expediente

Officios:
Do Sr. 1• Secretario da Gamara dos Deputado:;, J•emcLtcn-

do as seguintes

PROPOSIÇÕES
N. 134- 1923

O Congres5o Nacional resolve:
Ar ligo unico. Fica inslituido o dia 12 d<J outubro para
ter lagar cm todo o territorio nacional a Fesla da Creanca;
rcvos.aQI\S ~& ~i~po~ioõ,p~ em aontr!lrio.
Gamara dos Deputados, 17 de dezembro de Hl23. Arnol{o Rodriaues de Azevedo, Presidente. - Huao Carneil•o,
1' Secretario interino. - Waldom·iro Baptista de Maoalkães,
2• Secretario, interino. - A' Commissão de Justica e Legislacão.
.. . .
N. 134 -

1923

O Congresso Nacional resolve: ·
Art. 1.' Fica o Presidente da Republica autorizado a
abrir, pelo ·Ministerio da Guerra, o credito de 175 :!lH$01~
supplomcntar á consignação - Mis~ão Militar de Instrucçãoda verba 4•, do oroamento qa despeza do mesmo flli~is~erio,
que vigorou em ~!l23.
.
Art. 2. • Revogam-se as disposições em contrario,
Çamara dos Deputados, 17 de dezembro de 1923, ,11•nol{o Rodrioues da Azevedo, Presidente. -- Huao Carneim,
1• Secretario interino. -· Waldomiro Baptista de Magalhães,
2' Secretario interino . ....:... A' Commissãa de Financns.
N. 136- 10·23

O Congresso N-acional resolve:
ArL. 1.• Fica o Poder Execul.ivo aulorizadn a abril•, pcln
Ministerio da Juslica e NOA'Ocios Interiores: n credito cs_pccial
do 960:121$692. pa-ra altcnder, nn anno do 1923, ao pn.gamcnto
do nccrescimo dcfinil.ivo (!e vonçimentos que compele nos emvregados das repartições dependentes do mesmo ministerio,

•
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comprchcn<didos nas ditiposicüc~ do § 1• do arl. 150, da lei
u. 4.. 555 de '10 de agosto de iU22, e que se reJ'ere ás verbas
segumtes:

.

Jtistica Federal . . ....................... .
Juslica do Districto Federal . . ............. .
Policia do Districto l•'ederal . . ............ .
Casa de DeLeucão . . ..................... .
Casa de Corrcccfiu . ............. ~ ........ .
Archivo Nacional . . . . ................... .
Assistencia a Alienado~ . . ...•...........
Departamento Nacional de Saude Publica .... .
Conselho Superiot• de Ensino . . ........... .
Universidade do Hio de Janeiro . . ......... .
Escola Nacional à e Bellas Arte~ • . .......... .
Instituto Nacional de .Musica . . ............ .
Instituto Benjamin Constant . • ........... .
Instituto Nacional de Surdos-Mudos . . ..... .
Bibliothcca Nacional . . . . ...............•
c Justiça do 'l'errilo!'io do ABre
Instituto Oswaldo Cruz . . ................ .
1nstituto Medico Legal . . . .. ............ ..
Gabinete de. Identificação e Eslatistica ..... .
Escola Jlremnunitoria 15 de Novcmbro . . ... .

8:400$000
31 :320$00\JI
109 :859$1190
13:20'0$024
13:685$028
4:551$04()
B11 :382$21:l
6Hi :617$675
600$000
360$000
3:000$000
2:880$000
8:7ii0$000
2:670$00<0
14:262$000
360$000
3 :90<JI'!i000
7 :920$00V
960$048
13:020$000
20:814$168

.

9691:121$69·2

Obras . . . . ............................ .
Administra~'ão

1

..'

Art. 2.• Poderá o Poder Executivo, para os referidos pagamentos, fazer ope.raoões do credito; ficando revog·adas as
disposições em contrario.
Gamara dos Deputados, 17 de dezembro de 1923. -

A1"1l0l{o Rod1"ioues de Azevedo, Presidente. -

t• Secretario intcrin.o. -

Huoo Carne'i1•u

Waldnmi1'0 Baptista de Maaalllães:
2• Secretario intarino. - A' Commissão de Finanças.
Do Sr. Ministro da .Justiça e Ncgocios Interiores remottendo os autographos das J'csoluoões legislativas sobre as
quaes o Sr. Presidente da Republica não se manifestou no dccendio constitucional, que:
Considera de utilidade publica a Sociedade Beneficente
Unitiva, com séde na Capital Federal;
Determina o numero de praLicos de pharmacia da Policia
.Militar do Districto Federal c clú outras providencias.
A' Secretaria para o expediente ela promulgação.
Do Sr. Prefeito do Districlo Federal, remettendo as
l'nzõos dos v6tos que oppoz tís seguintes resoluções do Conselho
1\Iuuicipal, que:
Reintegra no ca!'go de sub-commiils:irlo do Hygien.c c As·
sistencia Publica o Dr. Nicolau Fnrani;

4
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Equipara os vencimentos .cJos votcrin:ll·ios das repartições
municipaes m1s ·dos sub-commi::~sul'ios de Assislencia do Departamento Municipal ele AssisLcncia Publica;
PJ•ornovc a director ela Scct·ctaria elo Conselho, ficando a
l!sLa addido, u actual sub-di!·cctor Eleabfio Biltcncourt.
A' Comm issãu ue Constilui1;ão.
O Sr. Bernardino Monteiro, servindo de 2• Secretario, procede á leitura do seg-uinte
PARECER

N. 422 -

1923

Redacção (inal da crnendct rio Senado â proposu;ao da Carnm·a dos Deputados n. 100, de 1923, que abre um C!'edito de 59 :50i$500, para liqnidação de despe::as com os
{uneraes e exequias do Senador Jluy Bctl'bosa

Ao arL.

"7Q :157$500".

i• -

Onde

se

lê

"59 :501$500",

diga-se:

Sala ela Commissfio de Redacção, 18 de dezembro de
José Eusebio, Presidente. - lllanoe ~ Borba, Relator.
Comparnceram mais us f:!J•s. :
1923. -

A. AzerNlo. PirPs 11ehcllu. Barbosa Lima, Lopes GoniCalves, Laura Sodré, Indio do Brasil, Abdias Ne•ves., João
'nwmé, Antonio !\lassa. Pedro Lago; MarcHio de )Lacerda.
Miguel de Carvalho, Trincu Machado, Bernardo Monteiro, ·
Alvaro de Carvalho, .C:u·lo$ CavalcanLi, Generoso Marque8,•
Affonso de Camargo, Lauro Muller, (19).
Deixaram de ~omparcccr, com causa justificada, os S1·s.:
Mendonça ~ial'l'ins, SilvcJ'io Nery, Justo Chcrmont, Antonino Jfrcirc, Br.njamin Barl'o~o, Eloy de Souza, Ferreira.
Chaves, Ycnancio Neiva, Cerneira da Cunha, Goucalo Rol ..
Jembcrg, Siqueim de Menezes, Antonio Moniz, Moniz Sodró; ·
Sampaio Conêa; F•·ancisco · Sallcs. Alfredo Ettis, Jos!Y MuJ'..
tinha, Vida! Ramos. (18).
E' novamente lida. posta em discussão e approvada a
seguinte reclaccão final do pl·ojcclo do Senado n .. '12, r.Jr.
1923, emendado pela Camara dos Deputados, autor1zando o
Governo a fazcJ' a acquisicão da casa que pertenceu ao Senador Buy Barbosa, com 'o mobiliario, !Jibliotheca, archivo
c os mann.~c•·ipl.os c obras inodiLas deixadas por aqnolle bra. sileiro.
O Sr. Presidente -.A rllsolw:tlo vae á sanccfio.
O Sr. PI esidente - Eslú J.crminadn a leitura do expediente. Tem a paltWJ'a o Sr. Octacilio de Alhuqucrqu~ préviamonte inscripto.

I
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O Sr. Octacilio de Albuquertjue -- Sr. Presidente, recelH
honlem rio ill'nsidenli• ria Associação •Commrrcial da P:mthyba o lrle;rramma qnc pr.r.·o liePnça ao Senado para lêr:
Gr·ral. Wcsi.cll'n ·Srm al.tcnder
l'anrltyba, requisila quasi todo
o malcrtal rorlanl.e pam a secção lrtecil'c deixando at···
mazcm fechado cheio mcr·caclorias destinactas interior.
Apczar ·reclarna1;ão não . ;·csponde telegraJilma •reincluindo mesma medida. Commcrcio privado omharque
pede S. Ex. providencias urg-entes. Saudacões. .:.,_,
fsitlrn Go'fi/C8, prrsidrnl<:! k~sociaçf~o 'Commercial.
· <tSIIJlrl·inlrnrll~ncia.
nl)ccssirl~de comlnr.t'l!io

Sr. Prcsiclcnl.e, sirvo-me ria lr·ibuna rio Senado para trazer a reclama(:üo qu c acaba de enviar-me o illusl.re prcsidcn lc da As·;; ociação Commercial rla ·Parahyba, Dt·. 'Jsidro
Gomes, para qn e tenha a repcrcucão que merece.
Encaminho esse l,elegr·amma ao honmdo e eminente SI'.
ministro da Viação, ficando certo de que S. Ex., que costuma c'tnclar os assumptos snbmotticlos á sua criteriosa
npreciar)ão com imparcialidade c paLt·iotismo, rcsolver.á com
presteza eslr• caso qur. tão rlu pcrl.o diz r.om os interesses
, oconomir.o.s ria IPI'l'a qur lr>nl!tl a honra de mprrsrnl.at• nesta
all a corporacão.
Aproveito a oppor·tllnirladc de achar·-mc 11a l.l'ibnna pal'a
fazei' alg·urnaR consirlcraçücs sobm uma t•mmuJa que aprcsentarl'i ao or~nmcn~o .da gucrr·a, tnmbem assignadll pelo
meu iIlustre compall'hnir·o de bancada Sr. Antonio Massa,
A emenda est:'L iloncebirla 110s seguintes termos:
«0 Governo di~pcntlerá a rruanl.ia necessaria, até
a imporf.ancia ele ~00 conl.os, para installação dos serviços de ag-ua, luz r.lect:rica, esgotos c mais trabalhos
accossorios no quarl.ol reccm-construido na Capital
da Parahyba e clcslinado ü força federal.»
'
Sr. Presidente, percorri, ha ponco t.cmpo,
em companhia rlo illnsl.re r.ng-enheh·o militar. coronel Olto Kuhn. a
quem foi entregue à direcção dos serviços daquelle predio,
o quartel destinado á força federal no meu Estado.
E' uma construccão elegante que se subdivide em quatro
bellos pavilhões, amplos, arejados, com todas as accommodações necessarias para o alojamento dos sorteados do nosso
Exercito, com relativo bem estar e conforto.
Por essa occasião o quartel, já podia considerar-se prompto, faltando apenas o trabalho de installacão da luz electrica e da agua, que naturalmente custará mais caro do que
o commum desses servicos, porque os existentes na Parahyba
não offerecem as garantias necessarias para mantel-os sem as
intcrrtlpcões tão desastrosas para um edifício da nntm•czn
desse de que me venho occupando, destinado a uma habitação
conectiva. A Empreza de Luz e força da Parahyba não satisfaz absolutamente ás necessidades da Capital, de maneira que,
uma vez por outt•a está a cidade ás escuras e fica o transito
de bondes completamente pnrnlizado. Apezar do Governo do
Estado, por mais de uma vez, ter intervindo ,iunt.o á Companhia para dar uma solução úquella situaoüo que tantos pre-
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,juizos tem acarretado ,:i população da Pnrahybn, a Emprezli
ainda não poude resolver o assnmpto rle moldo n evitar continuas irregularidades, , ,
De fórmn que o quartel tem necessidade de. um serviço
proprio, particular, drpcndcnrlo de um compartimento especial, motor, etc., etc.
Por outro Indo visil.ei lambem, cm companhia do commandante c da sua' brilhante officinlirlade, o edifício cm que
osllt instnllndo nctunlmrmt~ n 22" Batalhão rlc Cnçnrlm•cs. Prrt.once elle no Govm·no do Estado pura o nlo.lnmento ela Policia c foi cedido por emprcst.imo no Governo Ferlerul. São
simplesmente dcplornvcis as con~içõcs cm qu~ ~Ile ~c . encontra. Su,io, acanhado, com serv1ço. de .agua dJffwu!tJSSJmo,
sem imtallnr.ões sanit.arins, sem dormJtorJO com cubaA"cm snfficiente amielln visita fez-me lembrar a r.elcbro phrase rio
grande professor Francisco elo Castro, quando ironizava sobre
os nossos processos de hygleao ao tempo cm que exercia a sun
grande clínica: é o pittorcsco da porcaria encartado no coração da cidndc, sob o disfarce de um pl'oblematico arremMo
de hygiene collecliva. O commando do batalhão. a sua ofricinlidade, todos teem empcnhnrlo com o maior esforc.o o dedicação parn melhorar a situae.ão daquelle quartel, que, por
i~restnvel, vae de mal a peor.
A Nacão não tem o direito de fazer economia á custn dn
saudc rlaquellcs a quem o\wign n seu ~ervico. Von l~r a entrevista que foi conccrlida nor um official do 22" de Cacadores, o digno capit.iin Costa Mcsanit.n. a qual me veio ás mãos
lm poucos dias, publicadn no dia 1 de dezembro do corrente
anno no brilhante matutino que se publica na Capital do men
Estado, O Jornal. Chamo a attenção do Senado para os trechos
dessa ·entrevista, quo melhor que as minhas palavras dizem
da situação em que se encontra a intrepida mocidade. da Parnhyba, alo.iada numn cnfúa rotuladn com o nome de qunrtel.
"Posso nffirmar, respondeu-nos o cnpltão Mesquita, que é de extrema necessidade e do toda possibilidade a alludida mudança."
O 'capitão Mesquita se refere no novo edifício para o
quartel, em que só faltam as installaoões a que mo referi, nn
emenda.
"Parn robustecm· a primeira afflrmutiva passo a
nnalysm· rlcUrlnmenfc ns enndir:ües ncl.nnes de aquarte-·
lamento do mosmo batalhão. O effoctlvo do corpo ntf.ingo a <\Gi homens, que, por deveres t•egulamentnres,
são obrigados :í pcrmnnenciu continua dentro do quar~1."
.
VeJa bem o Senado: ao passo que o effecLivo é de ~61 homens, o capitão Mesquitn diz que o quartel ela Parahybn só
tom capacidade para alojar um quarto desse effectivo.
"Esse só tom cnpncidndo para· alojm• um quarto do
cffcclivo, não snlisfnzcndo aindn assim, us mnis rudimentares oxigencins. A. defficlencin do nlojnmonto
obriga os pobres conscriptos a pernoitarem nt.é nos
corredores e nos assoalhos, com insufflcicncia de UI' c
luz .. "
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Abro um parenthesis, Sr. Presidente. Acerca de seis mczes venho me interessando ,iunto ás autoridades par•a que
doem uma solução definitiva a situaciio angustiosa em que se
m1contrnm os sorteados do Exercito na Purnhybn, situação quo
desappareceria com a remessa de uina quantia que talvez nllo
attin.ia a r.~sn. qnc JH'oponho na cmnndn c sempre mn i'nllnm
em falta de dinheiro; mas, Sr. Presidente, se para fazer economias é necessario chegar-se á situação descriptn. pelo enpitão Mesquita, então seria melhor fazer uma eoonomia mais
radical que, desilludido, proporia : - fica desde já suspenso
o sorteio militar no Brasil.
Contlnúo, Sr. Presidente, a fazer a leitura da entrevista
do capitllo Mesquita: (M)
,
"A deficienciia de alojamentos obriga os pobres
consériptos a pernoitarem até nos corredores e nos assoalhos, com insufficiencia rle ar n luz .. A falf.a rln agua
constitilé lim dos maiores males, forçando o batnlhf\o a
despezns superiores c mesmo assim, não pr.rmif.l.indo o
banho; a agua adquirida é destinada no servir;o rlo
rancho.
Grande parte da instrucção é sacrificada em virtude da falta de compartimentos, niio sendo passivei
expor impiedosamente os homens em formatura no patco interno, batido durante todo o dia pelo sol e onde Re
sentem as exhalações retidas vindas das sentinas vizinhas, que, anozar dos maiores cuidados, constituem
sério perigo.; O ensino de. analphabetos, que em todos
os corpos é cu!d11do carinhosamente e com real vantagem para o paiz, é quasi inteiramente sacrifiendo.
O servico de esgoto, antiquado 11 forçado a um trabalho superior áquelle para que foi construido: .esl.:i
continuadamente CibRt.rnlclo e arrebentado. nx1gmdo
continuas reparos feitos pelos proprios soldados, qne
'ficam expostos n males facilmente imaginaveis.
Nós que vivemos na caserna e qlie observamos diariamente, já nos dias de calor e já em dias chuvosos o
amontoado de centenns rle homens cm estrnit.os espaços sem o miniino conforto, não podemos rleixar de
julgar de extrema neCilRSidndn n mndanQn. Não .11. prP.eiso dizer que a disciplina .é grandemente suc!·rfwada,
quasi sempre pela tolerancu a que nos obt•Jt(am os
motivos acima nssignalados., Aos qu0 vivem afastados
dos labores da caserna parece poss1vel protelar r.ssn
situa.clto; entretanto, se vhissem observar rle vi.w. ns
condições expostas sem oxagero, estou certo, mudarrnm
inteiramente de pensar.
Passo agora a fallar sobre a possibilidade dn mudança para o novo quartel, abordando a questão sob
o triplice aspecto da - agua, luz e esgoto.
Eis, Sr. Presidente, n situuçíio descripta pelo illustro official. em relar,ão no edificio em que está aquartelado o
22' Batalhão de Caçadores na Pnrahyba.
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E' um crime, 1í um verdadeiro crime, deixar na situação
om que se acham, centenas de rapazes qne ucorl'em ao serviço pesado das armas, expostos, pm· fult.a ele aloJamentos, a
um abatimento organico que lhes poderá se1• fatal, ninrla
mesmo depois de deixarem a caserna.
0 SR.. GENEROSO MARQUES -E' até uma impiedade.
0 SR.. 0CTACIL'JO DE ALBUQUERQUE - E' até uma impiedade, como bem diz o nobre Senador.
Acredito, Sr. Presidente, que as succintas considerações
que acabo de fazer, hão de calar no espírito da Commissão de
Finanças e no do illustre Relator, cujo nome declino com o
maior respeito, o meu particular amigo, Sr. Sampaio Corrê a;
acredito que estas considerações hão de calar no seu espírito
e S. Ex. certamente será favoravel á emenda que tenho a
honra de submetter á consideração do Senado, não só para
evitar que o edifício completamente prompto. faltando apenas
trabalhos complementares, venha, com a continuação, "a damnificar-se, a tornar-se imprestavel, abandonado, como ainda
para que não perdure a vcrgonhn de ficm·em os servirlores da
Patria mettidos em um pardieiro infecto, com grave damno
para a sua saude, pardieiro de onde vão desappareccnrlo as
mais rudimentares noções .de hygiene .. .(Muito /Jern; muito
bem.)

O Sr. Presidente -

Continúa a hora do expediente.

O Sr. João Lyra- Peço a palavra.

Õ .Sr. Presidente -

Tem a palavra o nobre Senador.

O Sr. João Lyra - .Sr. Presidente, estando encerrada a
discussão do orçamrnt.o da Fazenda, que dever:!. ser votado
hoje, venho fazer algumas declarações, para esclarecimento
do Senado e da Commissão de Redacção.
1\'n cmrnrla n. ~8. rla Commiss~o. cm vr,z rlc "poNciro",
conforme foi publicado, deve ler-se - porteiros - pois na
verba relativa ao Thesouro Nacional está mencionado tambem
o porteiro do Miníst.erio da Fazenda, e a emenda allude n ambos, isto é, ao porteiro do Thesouro e ao porteiro daquelle ministerio.
Nn emenda n. 39, tari:Íbem da Commissão, let.t.ra a, do
artigo, depois das palavras - terça parte das remunerarões
- estão omittidas as seguintes: "isto é, dos vencimentos,
mrmsnlirlnrJes, diarias ou ,iornaes". Esta nxplicaQiio fi inrlisprnsnvrl pnl'n a mmcl.a intm·prntnção do rlisposít.ivo.

Quanto á emenda" n. 32, apresentada em plennrio, o pal'rCAl' da Commissãn ri cnniJ·nrio, nm VI'Z rir l'nvoravcl. como
foi publicado.
Prço n V. Ex., rm nnmn ela Commissão de Finnnçns. mandar fnzer opporf.unamente as correcçõe~ n quo nir referi.
O Sr. Presidente - Continún a llm•n do expediente. Se
nenhum on f.rn Rrnnrlor rrn Pl' usnr ria palnvl'a, pnssn-se á ordem
do dia.
·

SESfi.~O EM

19

DE Dll?.EMBRO DE

1923

9

ORDEM DO DIA
Compareceram :17 Srs. Senadnt'r!s. ]~slão. ptm:•m, no recinto 29. Não hu numero para se proceder ás volat•ües. Passa-se á materia em discussão.
•
ORÇAMENTO DA GUERRA PARA 1921
3" discussão da proposicão da Camara dos Deputados,
.n. 108, 'de 1923, que fixa a despesa do Minislcl'io da Guerra
Jlat'a o uxet·cicio de 1924.
São lidas, apoiadas c postas cm discussão, as seguintes
EMENDAS

N. 1

Accrescente-se onde convier :
Art. O consultor jurídico do Gabinete do ministro da
Guerra, a que se refere o decreto n. 11.853 A, do 31 de dexemllro rJe 1!!15, pnssadt a Let· a denominn~.ão de consultor
jurídico do Ministerio da Guerra, com os mesmos onus e vantagens do da Marinha O referido cargo será pt·ovido efl'eclivamente por um auditor ou promotor de .Justir;a Militar, dE•
livre escolha do Presidente da Repui)Jica - Carlos Ca:val-

ca.nti. -

Pedro Lago.

'

Justi{icaçãQ

Dispõe o decreto n. 11.853 A (Regulamento do Gabinete
do Ministro e Directoria do Expediente), que servirá no GahiJwt~ rio Ministro, enr cornJnis,;ün, um dos aurlilm·eH de
Guerra, que dará 'pareceres sobre assumpto de sua competencia. Exerce temporariamente as funcçÕIJS de consultor jurídico do ministerio, porque é elle quem dá pareceres sobre
todas as questões de direito.
O afastamento de um auditor do exercício de suas funções dá logar a que urn supplenle rmtre cm exorcicio, com os
mesmos vencimentos do substituído, e este, além dos seus
vencimentos integraes de auditor, percebe ainda uma gratificação mensal de 500$, a titulo de representação.
Si o audilot• escolhido J'ô1.' de 2" entrancia terá lodos os
seus vencimentos (1 :000$) c mais a gratificação referida,
despendendo o Governo, nesta hypothese, quantia superior :i
que despenderíl com a creação do novo cargo.
Si, JlOI't!m, fui' escollliclo uril audilor de 1" entrancia, que
vence 1 :250.~ mensaes, com a exclusão da graLii'icaç.ão, seria
dn fiO$ 1.1 augnwnlo ele clcspcsn.
Ora, a presente emenda, não trazendo .augmento de clespn;;a, ,:, tlt' evidente uLiliclatlo pal'll a arlminisl.r•açãn. porque
conserva no mesmo cargo um funccionario que ·se especializará por assumptos inherentes ás suas f'unc~.ões.
No Ministerio da Marinha foi ha pouco crendo iclentico
cargo, o que é mais um fundamento para a adopção ela
emenda.
Sala elas sessões, em ·17 de dezcmbt•o de 1923.- Ca.·rlo.~
Cavalcanti.
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N. 2
Corrija-se a verba Justiça Militar' para aLLender ao pagamento de mais um escrivão na 6• CJrcumscripcão, creado
pelo decreto n. 15.635, de 26 do agosto de 1922 e já em exercício desde 2 de setembro do referido anno.
•

Justificação

A presente emenda tem por fim dar cumprimento ao dispositivo expresso do decreto n. 15.635, de 1922.
Saiu das sessões, em 19 d:1 dezembro do 1923.- lrineu
Macltado.

N. 3
t\ccrescente-se onde 1convier:
Fica o Governo autorizado a abrir o credito rtecessnrio
para pagar os vencimentos do 3" escrivão da 6•. Circumsoripcão
.Tudicinria Militar, em exercício desde 2 de setembro de 1922,
correspondente ao anno de 1923, que por engano· não figurou
na tabella orçamentaria.
J usti{icação

Trata-se de medida .iusta e necessaria para dar cumprimento a disposição legal.
Sala das ses~ões, em ·19 de dezembro de 1923. - Irineu
Macltado.

N. 4
Art. O quadro da. officina de. chapas. e .cinturões, freioS;
esporas e estribos do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro, é
constituído do modo abaixo e fica, por esse modo incorporado
ás officinas do mesmo Arsenal, climinuida de 1 :793$ a respectiva dotação orçamentaria:
OFF!CINAS DE CHAPAS 11: CINTURliE8 1 ETC.

Quantidade -

Categoria -

Vencimentos nnntiaes

1 operar lo ................................ .

5:475$000
9:8558000
4 ditos de 2• clO.ssé ............... ; ........ . 11:680$000
6 ditos de a• classe ................•...•... :15:330$000
7 ditos de 4' classe ....................... .. :15:8508000
10 ditos de 5• classe ........................ . :17:250$000
14 ditos de 5• classe ....................•.... 20 :H0$000
Aprendiz:
i de f • classe ..................... , .. , ...... . :1:0958000
803$000
f dito de 2a classe .......................... .
58UOOO
1 Oito de 3 classe ......................... .
365$000
2 ditos de 4• classe ......................... .
3 ditos de i' classe ....................... .

11

98:207$000

,

SESSÃO EM 19 DE DEZEMBRO DE 1923

Justificação

A dotac;ão

orça~entaria

11
... ,. '· ·

para esta officina é de réis

100:000$000.

A emenda diminuo n desposa, pois fixou cm....

08:207$000

Ha, pois, uma differenoa para menos de. . . . . . . .

1 :793$000

Resolve-se a situação anomnla dos operarias dessa officinn, rlcsapparecendo assim os chamados ·•empreiteiros".
Sala das sessões, em 10 do dezembro de 1023.-ll'ineu Mae/lado.

N. 5

Art. O Poder Executivo mandará matricular na Escola
Militar do Realengo, os ex-alumnos que tenham sido rins! igados, ou excluídos, da mesma Escola cm 1922, devenrlo-IIIPR
ser• extensivas todas as concessões feitas aos acLuaes alurnnos,
e, bem assim, cancelladas, para todos os effeitos, as notas rlc
desligamento ou exclusão que acaso tenham.
Sala das sessões, 19 de dezembro de 1923.
J usti{icação

A medida proposta contém uma providencia de ab~olut.a
justiça e de alta conveniencia social.
Sala rlus sessões, 1!l de dezembro rlc 1923.-h·inru. Macitado.

N. 6
Onde convier :
Art.
E' o Poder Exec11.tivo autorizado a relevar a prescripção em que incorreram as praças reformadas do Exercito. 1• sargento Jeronymo Fernandes de Carvalho, musico ele
2' classe Francisco Rodrigues de Carvalho a o cabo de esquadJ·~
Manoel Pedro do Nascimento, para reclamarem o premio dr.
um conto de réis (1 :000$) a que têm direito ex-v·i dn lei
n. 2.556, de 26 de setembro de 1874. abrindo para isso o nccossarlo credito na importnncia total de 3:000$000.
Justificação

Os proprios termos da emenda a ,justificam.
Trata-se de um caso liquido e simples.
O Senado fará a neoessaria justiça.
Sulu das sessões, 1!1 de dezembro de 1923. - 11'frwu. ilfachado.
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N. 7
Onde convi er :
ArL.
Na vigencia da pPesente lei será nomeado 2" tenente pura o quadro de contadores o 1" sargento Oscar 1~ones
das Chagas, do 21• batalhão de caçadores.
Sn ln elas sessões, 1D ele dezembro ele 1923.
Justificação

A nomeação proposta não prejudica interesses de outros

n nem acat'J'f'ia nenhnm nngmento rlc despesas, visto achar-se

o quadro de contadores desfalcado de officiaes dos primeiros
ppsl.os, especialmente de segundos-tenentes, o que perdurará
ainda por alguns annos, e para cujos postos existe verba na
respectiva consignação orçamentaria.
O sargento em questão foi prejudicado nas ultimas nomeações de segundos-tenentes intendentes, effectuadas em
1920, em conscqucncia do ter o Estado-Maior do Exercito chamado á prova oral 105 candidatos e não 64, conforme a doutrina do art. s• do decreto n. 11.459, de 27 de ,janeiro de 1915.
Trata-se, portanto, da pratica de um acto de justiça para
com um inferior, cheio de serviços presf.ados á Pat.ria e possuidor de uma cert,iclüo repleta rlc elogios honrosos o que con- ·
!.ando actualmente 31 annos. ele edade não póde mai.s concorrer com seus collegas ao concurso ele admissão ao cur~o ele
contadores.
Sala das sessões. 19 ele dezembro ele 19·23. - b•ineu Machado

N. 8
Fica o Poder Executivo autorizado a preencher as vagas
existentes no effectivo de paz do quadro de officiaes da arma
de infanteria, organizado pelo decreto n. 15.235, de 31 de dezembro de 1921.
.
As promocües decorrentes serão feitas de accôrdo com rl
decreto n. 1. 351, de 7 de fevereiro de 1891, servindo-se elo
saldo da verba votada para pagamento a 572 segundos-tenentes,
visto só existir 281, conforme B·~ v~ na Justificação rla presente emenda.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1923. - Prmlo de
F'1·ontin.
Existe uma grande desproporção entre as promoções dos
capitães c primeiro;:-tenenles ela infanteria o as das demais
armas e serviços, yois. emquanl.o esses envelhecem no.s postos
com suas aspiraçoes limitadas a mais dous. occessos, talvez,
veom a carreira rapida de muitos de seus antigos alumnos,
qur nscrnrlem ao poslo rl1• capilüo em menos de seis annos,
nas armas e até com dous nos serviços.
O.s companheiros desses officiaes qurJ deixaram a arma
pelo professorado são tenentes-coroneis; os que procura rarn
o quadro de intendentes de guet•t•a f'oram lodos promovidos,
ehegnndo muitos n eoronr.is, em t.res nnnos,

SESSÃO EM f9 DE DEZEMBRO DE :1923
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Estão sendo promovidos a capilãcs na infanteria os primeiros aspirantes da turma de 1!HO, na arLilharia os da turma
de :1919 o na engenharia os da turma de 1921.
A' infanteria tom eabido a parto mais pesada na rnanuf.encão da ordem no terriLorio nacional e na defesa da Republica; é indiscutivel.
Do seu quadro de capitães, mais de melado já passou
pelos cursos rigorosos da Missão l!'ranceza; entretanto, nos
scrvi()OS os cut·sus da M i~são dei'<' III Ioga L' a !H'ollJOI}Ões succcssivas e até pra(ias de proL, que Liram os em•sos de ferradores,
te em accesso; sem que o Governo disponha de recursos para
applica~ igual criterio á inl'anteria.
A comparação não póde deixat• de inl'lnir no moral do
olificial que procura se aperfeiçoar na sua arma, em um curso
que se torna mais penoso por sct· feito depois dos quarenta
annos, quando o physico comporta apenas um moderado treinamento.
E esta influencia se rel'lecle na disciplina, abalando seus
alicerce-s.
Não é justo que permaneça este estado de coisas, quanrlo
ha disposição de lei que póde sanar, com vantagens para o
serviço, e o orçamento comporta a despesa respectiva.
Os oJ'J'iciaes promovidos permitlirão augmcntar o numero dos que frequentam as Escola.s de Estado-Maior c de
A1)erfeicoamento, para mais rapidamente se generalizarem os
novos ensinamentos, sem prejuizo da instrucção da tropa,
como actualmente.
O orçamento consigna verba para quinhentos e setenta c
dous segundos tenentes.
Segundo dados fidedignos, existem actualmente neste
posto os seguintes officiaes:

Infantaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cavallaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70
15

Engenharia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.Pharmucet!t.icos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veterinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
· Dentistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Administração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Picadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
58
53
36
7
36
7

Artilharia ...........................................

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

2

2Sf

Nos quadros de eontadores e intendentes não ha segundos tenentes.
Ficam, poi·Lanto, dUZL.'Ill.o, c noventa o umn vaga~ put·a
c.ujo preenchimcnlo, cm 1!)~4. u Escola 1\lililnr vue dar 21 aspirantes cm todas as armas, e HS de Intcuclencia deram 49
aspirantes contadores, oH qunes só podoriio ~ct• promovidos,
t~ segundos tenentes, em mar1;o, no minirno.
· Considerando apenas as duzentas e vinlc c uma vagas restantes, o àrçamcnlo da guerra aprcscnla um saldo de réis
L 723 :SOO$ nos segundos tenentes.
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As pt·omo~~õos, do accôrdo com a emenda, dotE J•miQnl'UO
seguinte despeza:

1

DEMONS'l'MÇÃO

Vencimentos mcnsacs Vencimentos liquides
Diffcrcnou de vencimento em cada posto - Differenca 1!quida
:1:600$
1:400$
1:200$
1:000$

5 coroneis. . . . . . ..
5 tenentes-coroneis. .
8 majores . . . . . . . .
68 capitães ........ .
70 2'~ linenles ...... .
2'" tenentes. . . . . .

775$
6.50$

200$
200$
200$
225$
125$

120$
7:200$
130$
7:800$
140$ 13:440$
175$ 180:600$
8\l$. 72:000$

'l'otul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28:1 :49041

Monot• que o saluo existe~Jle no orcan1cnlo de 1'01:; •••••
1.4 42:310$000.
A despesa a effectuur com pagamento dos vencimentos liquidas do 5 o/o dos actuues scgundotl tenentes é de 5:17 :751J$;
ticando, portanto, da verba votada para os segundos tenente!!
um saldo de 924 : 560$000.
Por outro lado, essas promoções acarretarão a diminuição
dos primeiros tenentes por não !lavor quasi segundos tenentes
na arma, corno vimos atraz; donde maior saldo no fim do r.xcrci~.

:

Desta fórma, dentro das disposições vigentes e sem ausmetll::\r a;; despesas publicas, póde ser levado um atti'IÜO á
infantaria.
·
;'

N. 9

Art.
Fica annullada a transferencia do 1• tenente rc..,
:formado ·Albm·lo Alvim Chaves da arma. de cavallnria para a
de infantaria, ficando o mesmo considerado roJ'onnuclo no I)IJ~(o
(JUe lhe competia, si não houvesse sido transferido de arma.

Justificação
A presen~e emenda vem reparar uma grave injustioa do
uue vem sondo victima o 1' tenente reformado Alberto. Alvim

Chaves.

·

1

E' assim que o referido orficial na vigencia da lei n. 350,
de dezembro de 1895, pediu transferencia da arma de cavt~lla
ria para a do infantaria, sendo, porém, julgada inconstitucional a lei n. 550 c revogada pelo decreto n. 981, de janeiro. do
·1903. solicitem o tenente Chaves da mesma sorte que seu coilega José Pereira de Vusconcellos, annullação de sua trunsferencia.
Ouvido o Supremo Tribunal Militar a respeito, opinou este
pela annU!lação da transfcrencia, sendo então annullnda a ·
transferencia do alferes José Pereira de Vasconcellos.

sl'lssÂo
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O tenente Chaves, em perfeita igualdac!e de condição, lendo
feiLo igual pedido, não logL·ou, entretanto, defel'imenLo, nüp
lendo o ministro sequer ouvido o Supremo 'fribunal Militar
u que de facto não é obrigado.
· ··
Vê-se, pois, a desigualdade existente no modo de resolver casos iguaes, o que justifica a presente emenda, reparadora de uma injustica.
Fazem certas as allegaoões aqui articuladas a certidão
qq J)çpartl\~~~to qa, ç;u~rra e o . accórdão do Suprelllo Tribunal Militar. - Perewa Lobo.
"Publica-fórma - Certifico, em cumprimento ao dcsP!\Cl!O QO senhor Ministro da Guerra, exarado em trese a,: novembro do corrente anno do mil novecentos e vinte e dois, que,
com relacão ao ob,iecLo requerido pelo peticionario, primeiro
tenente reformado Alberto Alvim Chaves, consta sómente o
seguin~e: Que o priineiro tenente reformado Alberto Alvim
Chaves, quan(lo alferes de cavallaria, pediu transferencia pa:·a
a arma de infantaria, em condições identicas ao alferes de
infantaria José Pereira de Vasconcellos, que solicitou tran~fc
tencia para a arma de cavallaria; que· o alferes José llel'oil·a
cie Vasconcellos pediu annullaçiio de sua lransferencia P'il'fl a
nrma de cnvnllaria, sendo dcfel'ido seu pedido á vista do
pat·ecet· do Suprl•mo '1'1·ibunal Militar e annullada sua t.ransfe~
renciu por decreto de seis do agosto de mil novecentos e
kese, conforme bplotim do Exercito numero duzentos e noventa e dous, de dez do referido mez e unno; e que o pedido
do alferes Alberto Alvim Chaves, solicitando, igualmente, annullação de sua transferencia para a arma de infantaria, foi
indeferido, conforme boletim do Exercito numero oitocentos e setenta e nove, de mil novecentos e quinze, digo boletim numero quatrocentos e trinta e um de dez de junho de
mil novecentos o quinze. Em firmeza do que se passou a presente, que vuo nssignndn o sellarln na fórma da lei. E eu, Eugenio Josó lcorroi1·a, capiLão l'oformado, archivistn do Departamento Central da Guerra, a subscrevi e nssis·no. Rio de
Jnnei'ro, cinco de dezembro do mil novecentos e vinte o dous.
Cinco-doze-novecentos e vinte e dous. -Eugenio José Ferreira
Baptista, cap.itão reformado archivista. Estavam colladas e devidamente inutilizadas quatro estampilhas federnos, do valor
total de seis mil e oitocentos ré is. A' margem estavam os set;·uintes dizeres: Busca - dous mil réis. - Haza - quatro mil
e duzentos réis. - Sello fixo, seiscentos réis. Réis mil e
·.oitocentos réis. Ao alto da certidão supra erectro transoripta
achava-se um carimbo com os seguintes dizeres: Ministerio
cia Guerra. Arcllivo do Departamento Central. Trinta do novembro de mil novecentos e vinte e dous. Rio de Janeiro."
Era o que se continha em uma certidão passada em um requerimento dirigido no Ministro da Guerra pelo primeiro ter>onte reformado do Exercito Alberto Alvim Chaves, cuja peticão so achava devidamente despachada, que me foi npt·e~cntndn pnra ser reproduzida por cópia legal e n:uthentica e
n qunl me reporto, tendo da mesma bem e fielmente feito
cxi.t'nhir a presento publioa-fórma pelo meu ajudante jm·amentado Joaquim Gusmão Junior, conferi e achei certa, cotl-
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formo o orig·inal, subsct·cvo c assig·no em publico e raso, erltrcganilo-a HO JlOI'Lndot• junl.llllii!JLto eoJLl aquelle dilo original,
cm o mnu c:u·torio, nesta ciclaclc do llio de Jarwit·o, Capital Federal da ltepublica dos Estados Unidos do Brasil, aos dozesoLe dias do mez de dezembro du anno de mil o novecentos o
vinte o Lt·es. - E eu, Ilu.asca1' GuiuwrúJ:s, ta!Jelliãu, intol'ir.o, que subscrevo e assig·nu eu1 publico e raso. Em testemunho (estava o signal publico) da vel'dnde. - Iiltascm· Gu:i1narães.
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pelo Supremo Tt•ibunal Militar como tempo de serviço o
prazo de H annos, havendo, portanto, nessa contagem prejuízo
pura o peLicional'io, conforme se verifica da nova apostilla
· da patente que entregou t't Contabiliclucle da Guerra, feita
pelo mesmo ·Supremo 'l'ribunal Militar, em data de 25 de
JUlho de 1912 ... •
Segundo a ultima computação, que é a constante da referida apostilla de 25 de julho ele 1912, o tempo de serviço do
requerente, que devet·a ler sido computado pat·a a· sua reforma era de 1ü annos (; 10 mezes, ou de 7 annos, considerancio-sc, como é de norma praticar, aquella fracção de 10 mezes
r:ot· anuo.
Parece, pois, que eJ'l'ecLivamenLe foi prejudicado o reclamante pela especificação que se fez em 1890, na sua patente,
de ser-lhe devido annualmente o pagamento de 1ü quotas,
contadas a parlit' dos 30 annus de serviço, quando lhe cabiam
22, porque, sendo coronel ao lempo de sua reforma, se as de~
veria l.et• cunl:ado depois de 25 annos de seu tempo de ser'viço.
E como nos dizeres da mesma patente houvesse omissão
da declarur;ão neccssu!'ia da comlnlLa0ão feita de seu tempo
de servi~o, quer o interessado, quet· a Contadoria da Guerra
desse lempo ficaram convencidos de que aquella computação
era de 41 annos, porquanto, cot·rcsponrJendo cada quota a um
[•Uno e o seu numero contando-se para os oi'ficiaes superiores no aclo ele sua reforma, depois ele 25 annos de· serviço, se
devia inl'erit· clahi que o tempo total apm·aclo para a reforma
do pel.icionario era de H annos,
.
Nessa occasião (m:u•r;o de 1890) não se aproveitavam as
fracções nutiot·es de seis mezes por um anuO completo, pelo
que a secretaria deste tribunal desprer.ou então os 10 mezes
que excediam dos Hi nnnos completos de servir.\O,
Foi sômente depois da resolur;ão llt'csidencial de 6 de
novembro de 1890 que se observou aquelle aproveitamento,
J'azndo-se então as necessal'ias roclil'icacões cm Lodos os casos
anteriores de reformas que disso careciam, o que ·não se
fez com o reclamante, pot· não haver roque!' ielo.
Portanto, o pel.icionario Linha direito a 22 quotas de· oJ'ficial superior (de 120$) e consequentemente soi'freu annualmonto o prejuízo da quantia ele GO$, até o mez ele jullw de
'1905, em que, pm• um acto de l'avor do Poder Legislativo,
passou· a set• considerado J'ui'oJ.'llltHJo no posto de general de
divisão, com a graduac.ão de marechal, Lendo sido até .então
són1enle gcncJ·al de bl'ig·acla rel'ormaclo·,
.
Depois disso não se sabe, onlrcLunLo, 1 quanto passou a receber a titulo do addicionaes, sendo certo, todavia, que mes-
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mo tle então em diante, isto é, do ,julho do 1905 al.1í :H do
dezembro. de 1!Hq, _se llw dcv_oria tct· )lago scm 1n·c, a ULulo
uos ro.terJdos addwwnues, ~:w:;; por mo~.
Como ,iú ficou dil.u, depois de 13 de dezembro de 1010,
uquclle engano relativo ás quotas adclicionucs J'oi clevidu.mcn te cort· ig·ido.
A reclamação do pelicionario Lel'ia, poi:;, LQdU o fundamento pelas difl'erenças que não recebeu entre niat'!!O de 1890
e dezembro de 1910, cm consequcncia do que se lhe pagou
em cada mcz, cm l.odo aquello periodo, abaixo de 220$, a que
tinha direito como addicional ao seu soldo de reforma .
. Em face, por1ím, da prcscripção em que incorreu, a sua
reclamação não póde sct· tomada em consideração.
A ultima apurac;ão feita sobre o tempo de serviço do pelicionario verificou a legalidade da computação desse tempo
r.o processo ela sua reforma, e u sua exactidão no total de
annos o 10 mezes, ou lt7 annos completos, segundo a citada
resolução presidencial de !i ele setembro de 1890; e por isso
os tres annos que se addicionaram àquelles 47, na apostilla
de 25 ele julho ele 1912, nftu podel'ão ser considcl'Udos como reclil'icacão claquclla pl'imoira compular;ão, visto como se originaram de vantagens poslel'iormcnle apuradas por equidade
., que, com lodo o fund:uíwnLo, serviram ao pclicionario ele
garantia para en Lt·m· na posse elo direito novo, que a lei numero 2.290, ele 13 de de~cmbro de .1010, conferm aos reformados que contavam mn is de 50 annos de serviço, ao tempo
de sua reforma.
Em vista do exposto, este Ll'ilmnal é ele pat·cccr que seja
mdeferido o t•cqucrimcnlo do marechal graduado reformado
Francisco José Cur·closo .T uniot•, ·por ter incorrido cm prescripc;ão o prc,iuizo de que se queixa.
/
.
Ilio 'de .Janeiro, 23 ele junho de 1913. -.r. P. 1'eixei·l'a
Jun'io7'. - .r . .!. de Pr·oença. - Cm·los Bu(fcnio. - L. Me·dei1·os. - OlumlJiO Fonseca. - Jul-io A.lme'ida.
Resolução - Como parece. Rio ele Janeiro, 23 ele julho
no 1fl13. - Jlermes R. rJa Fonseca.- Vcspasiano Gonçalves
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rlc Albuqucl'(fUC c Silva.

Minislerio da Guerra -

Rio elo .Taneit·o, 7 de agosto de

·!!l13- N. 614.

Sr. chefe elo Departamento da Gnorr·a - ~l'endo o 2" l.cnente do 5" regimento do cavallaria José Pereira rle Vasconeellos pedido que a sua collocncrtO no nlmnnack do Minislcrio
da Guerra fosso feita no Jogar que lhe compol.ia, ,;c•s·mH.lo a
data de sua praça ou n nnnullac;iio elo sua Lt·ansl'crcncia da
inl'antm·ia pura aquclln nrmu, vos dcclm·o que o Rt•. Prc~i
r.lcnte ela Rcpublicn. confot•manrlo-se com o parecct' do Supremo Trilmnal lllilittu·, exnraclo cm consuHa do 7 ele ,iulho
.findo, resolveu, cm 30 do mesmo moz, que fosse annullada a
trunsfe~encia elo alludirlo 2" tenente para a arma do cavnllnria, devendo oceupm• na inl'antm·ia o logm· que lhe eompclil',
por isso que l'oi ellc commissionado no posto de alferes n 17
S. - Vol. XI
2

li
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ào julho de 1891! c promovido :í. ci'feeti\'irlallc dose1c posto a
:! de novcmbt·o elo diLo anno para a infantal'ia.
Suucle c frutcrnicladc. - Vespasinnv Gonçrllves tlc :\limqucJ•quc e Silva,
CONSUUJ'A A QU!l SE HJW!lltll O AVISO

SUPHA

St•, Presidente da Jlcpublica - Pot• vossa ordem, transmiLLida cm aviso do Minisl.erio ela Guct·m n. 81, do H rle
,iunho do corrente anno, vciu ;:t este tribunal, para consu!Lar,
r; requerimento cm que o 2" tenente elo 5" regimento rle caval!aria José Pereira de Vasconcellos pede a suu collocaeão
no almanack, no Jogar que occupava scg·ündo a data da ~ua
praou, ou annullaoão de sua transferencia ela infantaria para
a urma cm que se acha.
Allcga o requerente:
Que, promovido a a!Iercs em 3 de novembro de 18!11, por
scrvi()os de guerra, foi classificado na infanlat·iu, onde ficou
mal co!locado, quando a lei n. 350, de 1895, mandou d islJ'ibuir no ulmanack, segundo a clatu ela respectiva commissão, os
'subu!Lernos promovidos naquella data;
Que, cm virtude desse unico mol.ivo, pediu e ol.li.evo
transl'erencia pura a cavallaria, onde ficou consiclet•;ulo mais
moderno que os outros ofi'iciaes do mesmo posto, como é
de lei;
Que o decreto legislativo n. 98·1, de 1003, mandando t·cgular a antiguidade dos subalternos pela data de pral)a, fezlhe perder a vantagem que pretendera obter, mediante a
transferenciu de arma.
O tenente-coronel chefe da G 3 julga dever ser annul!arla a Lransferenciu, tc'ndo cm consideração que o requerente
foi immcnsamente prejuclicaclo, sem que pura isso concorresse, com a mudança de criLcrio adoptado na clistribuir·.ão no
Dlmanack dos alferes promovidos a :3 ele novembro de "1891,
O auditor de guerra do Departamento da Guerra concm·clu com essa informação,
·
O chefe da 2• secção elo mesmo Departamento ,iulga · faltar ao Poder Executivo competencin, quer para annullar a
l.ransferencia, que!' para mandar conl.ar ao requerente uma
antiguidade que a lei lhe nega.
Com essa informação declara-se de accôt•do o geno:·n!
chefe do Departamento da Guel'!'a.
O peticionaria J'oi commissionaclo no posto da alferes a
17 de ,julho ele 189.;. o promovido {L cffccLividacle desse posto
.t 3 ele novembro ele 18911 pat·a a infantaria.
A lei n. 350, ele 9 ele dezembro de 189fí, mnnc!anclo con[;n·
r.nl.ig·uidade dos alferes promovidos cni 3 elo novembro ele
·JSOit da data cm que foram commissiomtr.los, levou o l.euenl.o
Vasconcellos a pedir transJ'crcncia pm•a a caYnllaria, onrJo
ficou sendo o mais moderno elos ol't'iciaes do sou poslo. . .
A citada lei, pot•ém, foi clcclal'lHla ilwonsl.ilucional pC!lo
Supremo 'l'rilmnul Federal o revogada [leio decrolo legislativo
;~:. 981, do 7 de janeiro do 190~.

S!lSô,\ü Kl\l
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Ent vít•ludu dosso dcct·clo J'ot·nm pt·omovidos pat•a a ca·,,:dlal'ia v:ll·ins all'et•es gradttadus du inl'anLat·ia, que J'm·nm
Jicat• collocado~ aeim:t d11 l'<'fll!t't'enl.o, po!' linveL' oslc perdido
aatiguirlarlc, em CII!L~"quc•ncia ria ·;ata Lt•:tnsi;!)L'<.'ncia pedida
nu regímen ria lei j;í enl.iiu 1'<!\'ogarla; o qtw não aconLcccl'ia
si Livessn sido J'ovisla a clw;sil'ic:u·iio J'eitu clll obscrvancia
<Í lei n. 350.
"
:\.' visLa do r:xvosl.u, parecu de equidade a este tt•ibunal
que seja annnllarla a lt•nnsl'e!'lmcia p;u·a a cuvnllat•ia do 2" tenente José Pcreit·a de V:.wconccllos, indo ol!c occupm· na int'anlaria o Jogar que ll!c compelia,
llio rlc .Janeiro, 7 do julho de 1!H3. - F. A1'aollo,
Julio de N01·onha. - Carlos !Eugenio. -- L, Meclai1·os, Olympio Ponseca. Julio Alm.cida.

Foi voto vencido o ministro almit·anle João Jusl.ino de
Proenoa.
llcsolUI.'ÜO - Comu parece. Hio de Janeiro, 30 ele julho
de 1Di3. -· Ilermes n. da Ponsecrr. - Vr:spasiann Gonçalves
de Albuequc·J•quc c Silva.
Ministerio da Guet'l'a -

Rio rlc .JanciJ'O, 9 de agosto ele

1913. -- N. ü20.

Sl'. clwJ'e elo Deput'l.nnwnl.n da C:uerea - •rendo o 1" tenente Oct:wiano Cavalcanlo pedido que a anl.iguidadc de seu
llOSI.a fosse contada ele 15 dn novembro i.lc 1807, allcgando
actos do bt•avm·a ]JL•al.icarlos uas opoL'U0Ões do Canudos, o
Sr. Presidente da llcpublica, conl'onnnndo-sc com o parecer
do Supremo •rrihunal Militar, exatoarlo em consulta do mesmo
tribllllil de 20 de juli·o ullimo, resolveu, cm 23 de ,jull1o ·seguinte, não atlendcr á allur.lida solicitação, porquanto o requerente apena~ tomou pal'l.e no~ cotnlmtcs de 1" de outubro de
:.8!l7, do qual se reliron !'r!t'irlo, não figurando o seu nome nas
;·clacões dos officiue~ que mui;; se distinguiram; o que vos
declaro, para os rins convenientes.
Saude e fl'Uternidnde. - Vespasiano Gonçalves de Albuquerque e Silva.
CONSULTA A QUg SE REFERE O AVISO SUPRA

Sr, Presidente da flcpublica - Por aviso do Minisl.crio
rJa Guet·ru, rle 8 de i'cvet·cit·o ultimo, mnnclnsl.cs sulmwttcr ú
cnnsirlei'Ucão rlesle l.l'ibunnl o rcquet·imcnlo cm que o 1" tenente Octaviano Cavalcante pede contagem de antiguidade de
poslo por actos ele bravura,
N. i O

Onde convier:

,

···:

Fien o Poc!er Executivo nul.m·ixnrlo n pl'ecnclict• ns vngas
e::dslcntcs no ol'l'ccl.ivo ele 11nr. rio qnar!J·o rlc ol'ficiaos da
t11'!11a do inl'antal'ia, organir.nclo JWlo dem·clo n. 15.235, ele 31
de dezembro de 1921.

:lo

•
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A~ proniOi;ões decol'l'entcs serão J'uiLu:; du awtlrdo com o
decreto u. 1.351, de 7 ele foyerciro ele 1801, servindo-se do
saldo da vel'ha valada para pagamento a 572 segundos tenentes, vislo sú cxisLircm 251, conforme se vê na ,imlifica,;ão
da presenlc emenda.
clezclllbro ele 1023. - Mm·cilio de
Sala elas scssücs,

Lacm·da.

.I us l i{icação

Existe gmncle despropn1'1;iin enlt•e as Pl'.omooucs clqs
capitães e primeiros tenentes ela infantaria c as das demais
armas e servil;os, poi~. mnquanlo esses envelhecem nos poslos,
com suas aspit'tH;úes limilaclas a mais dous accessos, talvez,
veem a carreira rapida de muitos de seus antigos alurnnos,
que ascendem no posto de capitão cm menos de seis armos, ·
nas armas e aLI) com dow.; nos sm·vil;os.
Os cornpanhcit•os desses· oi'J'iciues que deixaram a arma
pelo professorado :;fto Lencnl.cH-COl'Qneis, os que pl'ocuravam
o quadro de inlcndenlcs de guerra l'oram lodos promovidos,
chegando muitos a cot•oneis, em lres ;mnos.
Estão sendo promovidos a capitães na inl'anlal'ia os pl'imciros aspirantes ela turma ele 101 O, na arlilharia os da turma
de 1!l19, c na engenharia os ·ela tlll'ma de 1921.
A' infanlaria tem cabido a parte mais pesada na manutenr;ão da ordem no lerriLm·io nacional e na del'esa da Ilepuhlica; é incliscuLivel.
Do seu quadro de capitães, mais de metade já passou
pelos cursos da missão i'l·anceza; cntt·cl.anlo, nos servil;os, os
cursos ela missão deram lognt· a pt•omoc.ões successivas c atú
pl'ltçn::; de prol, que liram os cursos de forradores, tccm ace;esso; sem que o Governo disponha de recursos para npplicar igual cril.erio á infantaria.
A compnt•ação não pócle dnixaJ• de inJ'lnir no moral do
oi'ficial que procura se apcrfoiçom· na sua arma, em um curso
que se torna mais penoso por se J'eilo depois dos 40 annos,
quando o phisico comporta apenas um moderado treinamento.
E esta in1'luencia so J•el'lccle na disciplina, abalando
:;;cus alicerces.
Não rí ,insto que permaneça esle estado de coisas, quando
lm disposi1;ão de lei que póde sannr, com vantagens pm•a o
serviço, c o Ol'r;amenlo comporta a clcspeza respectiva.
Os oft'iciaes promovidos pcrmiLLirii.o augmentar o nurnet·o dos que l'l'l)rp.wnlam as Escolas elo Esl.aclo-Maior o ele
Apet'J'oiçoamcnlo, para mais rapidamcnlo se gcnm·ali~arem os
novos ensinamcnLos, som prc,iuizo da instrucção da l.ropa,
como actualmente.
·
O· 01'1;amonlo consigna vcl'im para quinlwnlos c setenta e
dous seg·undos I enrmtcs.
Sogunclo chulos ficlcclig·nos, cxlslcm . nctuulmeule neste
r•osl.o os seguintes ol'ficiaes:
Jnfantal'iu
Cnvallnria
Artilharia

o

O

O

O

O

I

O

o

O

0

O

O

••••••••• o.'

o

O

•

••••••••

O

o

O

O

o

o

•••••••••••••• o ••••• '

O O

I

O

O

o •••

0

O

o

'

o

••

•••••••

o

1

o

O

O

o •••

o '

O

o

o

o

o

o ••••

••••••••

70
15
2

SESR,\0 KM ']!) DF. nr.?.Ell!llfiO nE

1923

21

EngeJlllnl·in .................................... .
Modi~us

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

Phnrn1nccuticos ................................ .
los .............................· ...... .
Dentistas .. ; ............................ ·....... .
;\dnl i nis Ll·nc.ão .................................. .
Picadores ....................................... .
,~.eLerinur

2
58
53
3ü
7
3!i

7
281

Nos quadJ'OS de conl.nflores e intonflen l.es não hn segundos
tenentes.
Ficam, portanto, rluzenl.os n noventa c uma vagas para·
cujo Pl'Cf•ncllimnnto l'm Hl2/f, a gscola Mililnr va~ dar 21 aspirantes em todas as armas, o as ele Inl.endencm deram 49
aspiranteB contadores, os quaes só porlerão ser promovidos
u segundos tenentes em março, no mínimo.
Considerando apenas as duzentas o vinte e umn vagas restantes, o or~amento da guerra apresenta um saldo do réis
L 723:800$000 nos segundos tenentes.
As promoções de accurdo com a emenda determinarão a
seguinte despcza:
DEMONSTRAÇÃO
Vencimentos mensaes Vencimentos liquidas
Differençn ele vencimentos em cada posto - Differença liquida de 5 "I" Somma
5 CO!'Oneis. .
5 tenentes-coroneis. . .
8 ma,iot•es ....
~8 capitães.
70 1°
tenenLes . .......
2"" tenentes.
0

.

1:000$000 200$000

120$000

7:200~000

1:400$000 200$000 130$000
1:200$000 200$000 Wl$000
1:000$000 225$000 175$000

7:800$000
.13:440$000
180:600$000

775$000
650$000

125$000

8ü$250

72:450$000

.Total ..... ·.....................

281 ;1,90$000

· Menor que o saldo existente no orc.amento de réis
4.442:310$000.
A despeza a effectum· com pagamento elos vencimentos lic:uiclos ele 5 % dos actunes seg'lmclos tenentes· é elo 517 :750$·
ficando, portanto,· ela verba votada para os segundos tenentes
um saldo de 9211:560$000.
· Po1• outro Indo essas promor,.ões acarretarão a diminuição
dos primeiros tenentes, por não haver quasi segundos tenentes
na· arma, como vimos nLn\s; rlonde maiot· sairia no fim do cxercicio.
Desta fórmn, dentro das disposições vig·enl.es e sem augmentnr ns dflspezus puhlicns, pôde set· levado um alento {L
infantul'ia.
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N. 11

Os ol'ficiue:; elo ]~XCI'CiLu e ;\I'Dwcln, que rorem ,iplgarlos
Si!l'Yieo S(!i'ÍÍO l'Ci'Di'Jll:trJ(J:; Íi11JllCI!iit/lllllCnlO,
sem outra qualquet• J'uJ·mnlidttdc, cun1 Lodo,; os vcncJrncn!.os do
poslo cm que J'ot•enl rcí'oJ•Jnarlus, desde que LcniH!Il; PllllS do
::i5 annos de servir;o.
·
Sala elas sessões, 10 de dexcmlH·o elo 1!J23. - Buscbto de
incapllZI!S Jllll'il O

Andrade.

.Jus l"i[icação

Os ofl'iciaos acima referidos, quando julgados incapazes
para o servico, passam para a 2" classe, onde [lCl'Il}llnocern por
um anno, com Jll'o,juizo dtJ clous Lct·oos de vcncnncnl.os, cm
uma siluaçüo dubia, que não é elo reformado, como ni\a é ele
effoclivo - uma compensar;ão, porém, torna-se jusla o 6 a
tolalidudo dos vencimentos elo poslo cm que ó rcfol'mada o
que por Joi jti lhe ó confoJ'ido.
Sala das sessões, 1!J do (]czemllro de 1923. - E!tscbio de
Andrade.
N. 12

Accrescente-sc onde convier:
A disposição do ar L. 7ü da lei n. 1. G32, de G de janeiro
q[l 1923, 1'ipa oxj.ensiva aos auxiliat·es de auditor, nomeados
aqdilores
vh;l.u.dc do dccrel'o
H .ll.50, ele 30 de outqpro
rio Hl20 (Codigo r!ó OJ•g·nnização .Tmlfciaria c I>1;ocesso 1\lilitar), fazendo-se na labella a competente nl/.eração. - Pires
Rebcllo.

em

n:

ht$li{ica.çtio
~~xisliam noslll Cflpilnl vnt·ios al!xiljares do auditor, nomeados na conformidade do nrl, 17 do antigo Rcgulnmon~o
~rqces~uql 1\lilil.nr, qpancjo o Congrossq, revogando· os;;c' m'.:
tJgo, croou para os auxiliares o direito Ct permnnoncia nos
seus log·ares, até serem npt·oveil.ndos; nüs vngas que se fossem
verificancjo no quadro dos nud iLoJ•cs.
Feil.a a reforma na ,Tusl.iça Mililm•, o Governo nomeou
pqru os novos nuclitoJ•cs ilQUc!lcs rlps :melHores auxiliarlls
que, por serem mais nnligos, tinham clil·oilo á prefOl'Oncia,
conlinuanclo os outros como auxiliares.
· · ·
· ·
Palo ar L. 7G ela lo i n. -i. (i32, do ü elo Janeiro fio 1923, o
Congresso concedeu maiatos vanl.ng·ons aos auxiliares de au..,
ditar, c não 1\ ,iusl.o que do !.aos vnnl.ng1ms l'illllf!Jn privadA~
;msl.nmo~l.e n9u~lles que por seJ•r•m mnis nnligo~. Unham a
I' lias mniçu. r1H'P:II.o, o a Jlrnsonl.o ofnrnrla von1 ,iusl.nmon~o sannr ossn IJ1Jll~l,wa.
·
Com n oxclq~fiq doR npxiliUI'fJ~ dp .. mH!il.or, nnrovoil.qçlqs
pela rnfoJ·mn rln .TusLiça Milil.:tl' no goso rlnR novas YunlngOi1S
~:pqcccljrjn~ no ln. Co.JJ~'J'cs~n! prnou"so. 1JP,1fl .~i.tunç~n ele p~l•l'o.il.a
ljlV(ll:~flO cl_9 PI'Jll~ljll,Q rjn l!ff<l'lll'PIIIi\ ,JWJ!Pln!'lil e çle. ,lllSlipa
L'Om violucao de cln•o!l.os palt'JJnonaos. ·
·

SRSSÃO F.M

10

Dt DEZEMP.Il(l DE 1023

Os auxiliares mais rnode!'nos, que eslavam espcranrlo
J]:<l'U SCl'Clll :\]ll'OVCii.ar~OS no quadro, passaram a OCCUpUl'
l()g~l'!JS R!l(lCl'i?!'e.s o 1.nn is. Vflljlagens do qnc. ~~s ~cus collcgas
mn1s nni.Jgos, .la lllcltuclos no quacll'O; os auxrhar·es que mmc:1
srl itrasim·am desta capital e nunca iloixm·am de sct· auxiliares,
li!:at•nm em situa(!ão vl'ivilcgiuda, cm relação úqltCllcs quo
se sujeitaram a seguir para os Bsl.aclos, c que já haviam sido
mcluidos.no quadro, pt·ornoviclos a auclii.Ol'es.
Nüo foi esta, com certeza, a intenção do Congresso, quando
votou a disposição u que nos referimos, pois não é crivei que
qui~csse crear situação de tanta· injustiça, invert13ndo a orçJem
ele collocação e de hierarchia, creando vantagens para 1JJ1S,
om prejuízo dos out.ros mais antigos.
yaga

.;;
!''
I,

r.

~·

N. 13

Onde convier:
O Governo aproveitará nas vagas do primeiro posto que
so clorem no quadro de ol'J'iciaes pharmaceuticos elo Excrcil.o
no anno ele 102.1, os sargentos formados em pharmacia por
r·;;cola ol'l'icial on rcconhocicla, existentes nas fileiras do mesmo
:Exercito, com 12 annos do pt·aoa elo Bxcrcito, boa conduela civj! c militar e mais ele dous annos de servico~ pt•o['jssionaes, Jlrestaclos cm estabelccimcnl.os militares ,nas mesmas
condições em que foram outros sargentos aproveitados pelas
leis orçamentarias de 1917, 1919, e 1922; que, nomeados não
deixarão vagas por serem aggrcgados e, portanto, economia
para os cofres da Nação.
Sala das sessões, 19 de dezembro do 1923. ~ Af(onso Ca-

mm·an.· - Octacilio de Albuquáque.

·

Justi(icação

A presento emenda tem precedentes ele leis oroamont.nrias. Tacs a ele n. 3. 232, ele 5 ele ,ianciro de 1917, mandando
nomear para o quadro de orf'icial de dentista, como 2" te ..
rwntc, exUncto em 1915, o unico sargento existente nas fileiras de Exercito, formado cm odontologia; a de n. 3. G74, ele
7 qc juneir~ ele 1919, .n1anclanrlo uprovpitnr no qpftclrp ele officr[\cs J'!l~ci!CO$, O ~]ll!CQ sarg·ento cffcc~ÍVO com mfliS cje 1Q
'!T\J10S cje P,l'aÇa, formado
mcçlicjj'la C com scrvir,ps profjssionaes prestados. c n rio n, L 55 ti, qe 10 çlc m:osto de 10?2.
mallflnndo nomear 2'' tenentes veterrparios, indepenqcntll de
c:onc~lrso, para .as vagqs existentes c qqe se c]ereJl1, os sargentqs que tcrmmarqm o cursp rJa Escola Veterinflria do Exercito.
.
·· A~ conslflT)les nrprog:)çõcs fojj.ns rolo Cons-resso, dos
roncm•sqs para pha1·maceutico elo ExcrcHp veom irr1Possihi1Hnnçlq assjTQ que qs. mesmo~ concorram ás uomcnoões· som
un:r~ cll?J;O~Jçao de lei que os nmpr~rc comn .ití anl)}nrou outros,
hOJC olfwwcs com menos requisil.os que estes da emenda.
· · · Os sargentos ele que i.l'al.n a emenda, formados em pharmncjn, p1•es!.nm Çls sons set·\•ioàs pharmnccul.icos em csl.ahrlrcilll')ntos milil.~1·o~ ha mais de qunl.ro annos, cnm ussirluiclndc e prol'icicncin; lnnl.o que a nclminisl.rução jú lhes reco-

cm

24

ANNAES DO S!lNADO

nhcecu apl.idão para o srrYico, c qur nãn mai;; justificaria cxigit· siniio o desempenho do cxm·cicio prnl'issionnl, conl.anclo
os mesmos mais ele 12 nnnos do pl'aça no Exercito, além de
tudo mnis, Lerem exemplar comnortamonto c serviços prestados em expedições militares.
E mais, que a medida ora proposta não trará augmento
de despezas, porque as nomeações serão pura as vagas que se
derem no quudl'O em questão, dos servidores pertencentes ao
mesmo Exercito, e que não acontccel'ia o mesmo, si as mesmas
fossem preenchidas por candidatos não funccionurios da
Vnião, estranhos á corporuçiio e sim economia para os cofres
publicas, porque, senrlo os mesmos sargentos uggregados ás
linidades do Exercito . não deixarão vagas com as suas nomcac;ões a official.
E' conveniente mencionar que é diminuto o numero de
sargentos nas condições previstas na emenda acima, que faltam ser aproveitados.
.
O enunciado desta meç!ida, tão justo e equitativo,. dispensa maior numero dA razões para que mereça os votos dos
illustres membros desta Casa, que no anno passado, deram
parecer favornvel em emenda idenl:icn, apresentada pelo iilustre Senador Dr. Lauro Sodré, no orçamento da Guerra.
Sala das sessões. 19 rir. dezembro de 1923. - Affonso Camarao. -

Octa.cilio rle Albuquerque.

N. 14

A' verba 10• do areamento da Guerra (soldo, etapas e
gratificações ele praças de pret) :
Rcsl.nbeleça-se o seguinte: Etapas de 4$800, cada umn, a
250 praças, qui' servem na Commissão do Linllas Telographicns de Matf.o Grosso no Amazonas, 43!1 :200~. - Lu i~ Arlol}Jho.
-

José Mm·tinho.
Justificação

Desde que, em 1915, n Commissão de Linhas Telegraphions Estrntegicas de Mntto Grosso no Amazonas,. tendo concluído a const.rucção da grande linl1n do Noroeste de Matto
Grosso, entre Diamantino e Santo Antonio do Mnr!eirn e os seus
mmncs ele Pareeis :í. Barra dos Bugres e ele Santo Antonio do
Madeira a Gunjm•:í-Mirim, ficou incumbida (]a nelminist.rar,ão,
trafego e conservação dessas linhas, cm vista rle ter parecido
no Governo preferível esse regímen, dadas as condições espccinlissimns do sm·l.ão, :í nclministrncão que seria feita das mesmas pela Repartição Geral dos Trlegrn,plws, l eem sido esses
serviços custeados por verbas da Viaçã1\' e da Guerra,· votadas
concomitantemente annunlmentc.
Sendo de toda a vantagem onqundrm· o mais passivei essa
vdministraoiio nos molr!cs da AdminisLrnr:ão rios ~rclegraphos,
passo ]1nr•a a sun ohLcneiío, propp7. aos SPs. 1\Iinist.ros ria Viação o Gurwr·n n fusão no m·çnmenl o da VinGílo ]lfil'a 1924 das
duns vrr!Jas, c, nesse sentido, nprcscntoli no Sr. Ministro du
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, ..iação um ot•çamcJÜO get•al para o custeio d9 Lo elas a~ clespews dccot·rcnLc,; daqul!lles :>et•vic,,o:; e na JmpurLancta de
1 . .\00:000$000.

Posteriormente entretanto, o Governo achou mais conveniente, dado o car~cLer csLratcgico dus linhas a serem conservadas, manter-se o regímen cutão em vigor, c nesse sentido foi incluicla no ol'çamenlo da Viação apenas a quanLia ele
730:000$ e conservado pelo Ministcl'io ela Guerra o conting-ente de 250 praoas, que servem nu commissão, e pura isso o
Sr. Ministro da Guerra incluiu ú pagina n. 58 da sua proposta
de m·cumento pal'a· 1924, a quantia de lt38 :000$ para pagamento rlc cl.npas estJeciaes de 4$800 ás referidas pl'nças; uecresce que, snhindo das verbas gel'aes, clestinaclus ao efl'ectivo
do Exel'cilo as geaLificaçües e soldo das mesmas prac.as c inferi.ores e hcu1 assim as etapas dobradas elos inl'el'iot·es, sommaclas
as Lres ve!'bas ela Guerra com as da Viação, obtcr-se-hiu, approximaclamente, o total ele 1. .\00 :000$, a que montou o citado
orçamento geral, apresentado ao Sr. Ministro da Viação.
Ora, tendo sido cortada na l.l:n·ceira discussão do orçamento da Guel'ra, na Camara dos Deputados, a referida dotação· ele 438 :000$, que aliás se acha errada, porquanto, ·sendo
o unno ele 1921 hisexto, a importunciu a pagar-se de etapas
será de 439 :200$, torna-se necessarin a inclusão desta quantia
no orço.amento ela Guerra, afim de não serem perturbados
aquelles serviços, o que corresponde a vitaes interesses nacionaes e aos intuitos do Governo.
N. 15
ii

1!1'

...
IIII

..

Corrija-se a verba 4', "Justiça ·Militar", na parte referente aos auclit.ores ela .Tustic.a Miiltar, nas 6', 10• e 11' circumscripçües judicial'ias, de accôrdo com os vencimentos fixados do decreto n. 4.5G9, de 2G ele agosto de 1922, pura o
juiz dos Feitos da Fazenda Municipal, ao qual estão equiparados ,em vencimentos na qualidade de auditores da Capital
Federal e Rio Grande do Sul, c:!J-vi dos arts. G", ns. 2 e 7
ela lei n. 2G. ele 30 ele dezembro de 1890, e ar L. 2" elo decreto
n. 821, cln 27 de dezembt·o de 1901.
htsti{icação

...."
...
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Quando, nesta Càsa de Congresso, .e1•a discutido o proJecto
da Camara, !1'1,7, rle 1922, que, convertido no clecl'eto n. l~o5G9,
E·stn~elecen nova l.abella ele vencimentos para os membt·os da
magistratura cm g·eral. foi offerecicla emenda, rnundanclo re~peitar o cliroi·to n essti equipara~,fi.o de vencimentos aos Juizes
dos Fe.it.os ela Fazenda Municipal, em cu.io gosn se achavam
os quelJtm•es elas G', 10' e H" cit·cumscripçües .iudicial'ias mil!Lnt•es (Cnpital Pedel'al o llio Ol'nndo rlo Sul) .
. llcnnirla a Commissão elo Finanças, acccnLnou o Senador
~rineu lllncl~aclo qne a "vantagem elo Jllll'CN!I.' sobt.•o os,;a emenda
c. .a cl_n set'\'ll' como elemento para inl.erprntação aul.hent.ica da
lCJ, rlm:ll.n elo quaesqum· reclnmn()ües que, l'uLurament.e, venham
!I RUl'gtt•",
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A Commiss~o de +"inanças reconheceu o dil'cilo em questão,
nssim concluindo o seu pare~~!' .:lt} :i rte .tgosl.o <lc· 1D:!~.
"A Commissão de Pinan~•as examinou ó aBSL1!11JlLO e doanto
d;\ çJisposiu~Q J.ransc!'ipta c de optl'as vigonl.o~ qo Le111JIO da
numcaoão dos aqr~iLores çle que se L1.·al.a, Jli\L'ecc-lhc desnccessaria ll emenda; (1om cHoilo, pm·ucc-llw íót'\\ cjc duvida qm•
os çliroiLos om cujq gosp se acham esses amli4oros não i'oram ·
visados :qem pocjcm ser rostringiclos pch1 nova t::\pella de venpinwntos (Diw•io dQ Cpnarcsso de 18 do agosto de 1922, pa.
gina n. 2 . asq) . "
· Convéi:n salienLQr que, para o pagamento desses vencin:wntos, IJãO prpcjsavn o Governo da apprqvacão da emenda,
pois 'já a !'ei, no seu artigo final, autorizavt~ o Governo a aj)rir
fl predito 11ecossario a saLisfazer os augmentos deis vencimenj.qs prcactos por cllu, inclusiYc os dos audilO\'OS já equip:wac]os
aos ,juizos ae direiLp.
.
O Congresso nunca nogou ou procurou negar o qireilo a
essa cq\liparuciio o assim, quando os vopcimcntps dos j11izes ·
Çc çjireito forem olcvnclos a 15 c depois a 21 contos, e!Ubora
Iliía se referisse esse illlg'lllcnl.o expt·ossmnonLo aos nu tores,
c 0 ncede~J cm 1QH o crcqHo. nepessa!·io pnra qjle lhes fossem
p~gos esses [tpgrnopl.qs, nua 11:1!11:1ndo .Já em varias emcnc!ns que
PIU 'i-\pocns cjiversas toem sido approvadifs, an1paranqo o direito
mw assisl.p qos audiLol'CS dcsj.;1 CapiLal e qo Hio Grandt:l do
[Sl]l, ;w rnpsmns vantag·ons. de qqe fíosam os jlJj~cs ~c direito.
Emquunlo, pois, não
mero 2ü citada, não hn
dencia dos fundamentos
Sala das sessões, 19

for cxpt·cssamcnl.e revogada a lei nucomo deixar de reconhecer a proceem que se apoia a emenda.
de dezemb1•o do 1923. - Carlos Ga-

mlcariti.

N. 1ü

Accrosconto-so onde convio r:
Apt..
Fjcu incorporado lÍ legislação j)Cl'lnanonl.c o nptigo
57 da lm n. 4.555, de 10 do agosto de ~022, r·cvigorudq pelo
url.. 51 da lei n. 1.632, ele ü do janeiro ele 1923. ·
.T itS N(icação

O art. 57 acima rMcrido é o seguinte:

"A reforma das praçns de proL do Excrcif.o ela Armncla da

Poli~ia ~ do Corpo ele Boml~cirqs, será çoncedlda com o spldo

por mten•o so conLnrem mn1s de (20) vmLc anuas ele scrvir.o·
do posto .de 2" tenente c o yesvectivo soldo os sat•gon~os-ti.l'u~
clunLcs e ml.endenl.o? o os pr1men•os sargpnl.os q1/~ tenham mais
do 25; o no posl.o J~mecllnlo, ln[llllcm com o resp()cJ.ivo snlrjp
os segundos o J.erceJr~s sargoplos, cn]1os do esqunclrR c solclauos,. que conl.arom mu1s ele 25 nnnos''. ,
lTimbora elo cnrnele!: pot•n;r~nonLr;, c~so disposil.ivo ele lei
Ol!r;amcnLnt<la do anno !melo lo1. revJg·opacJo no ot•r;nmonl.o elo
cor1•entc anno (al't. 51) c por Isso ó elo l.odu a convcnicncia
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que agora seja o mesmo i~cot·vora?o ú legislaç~o pçrmanCJ~Le,
afim de cvilar mlceprclat;au que vossa sot· proJudJCJUl aos mI m·cssndos.
Além disso, Jica unil'urmo a concessão de reforma ús prat•as de pt·et do todas as corpOt'tH;ües at·maclas i'edct•aes, a ''xumÚlo da do Corvo ele Bombcit·os, que já gosa desse favot', conformo se vê dp arL. 271 do regulamento upprovado pelo det~relo n. 1G.238 A, de 31 de dezembro de 1021 (D'ia1'io 0(/'icial
de 26 de fevereiro de 1922, pag. it.20S).
Sala das sessões, 1O de dezembro de 1923. - Paulo de
P1•onti7J1.
N. 17

Art.
Continuam cm vigor as disposições do ar L. G9
da lei n. ~.674, de 7 de janeiro de 1919, relativamente aos t•os1antes autores da acção judiciaria em andamento no Supremo
'J'ribunal ]'ederal, cx-scg·undos-tencntes picadores do Exercito.
Jus li('icação

A presente emenda vem henpficiar a União Federal, visto
Lerem sido admitLidos no respectivo quadr·o, alguns assistentes da referida acção judiciaria, cm virtude do art. G9 da lei
n. 3.674, de 7 de janeiro ele 1919, e outros rcaçjmittidps ~m
vista da sentença elo Supremo 'l'l'ibunal Federal e dit exer.ur;ão dr~ sentença elo .Tuiro Federal ela 1~ Varj.l, df\tadí1 çle 17
àe Sf31.ojllhro rio. 1920, e nmd:1 qs rosLmüc~ (lutorc~ que continuam CQJll a mesn1a aco[fo. 'l'en lw tido sontcnoa favoravel fll,:-qns aql.orcs quo foram readmii.Lirlps, provavelmente estes r(l~..,
tante~ autores da referida acção, terão tambtim scn tonou favoravel, e, sendo retardadas as suas rcaelmissões irão receber
àa União atrazaclos que importarão cm uma importancia bastante elevada, e, assim sondo, é proferivel a presente emenda,
Cjuc muito favorece a Un'ião Federal.
S»ln das sessões, 18 ele clczemhro do 192G. -Laura So!l1·é.
N. iR

Os actuaes confcronoisLas elas Escolas de Intendencia sorão
providos no excll'oico dos sous ·cm,gos, por oinoo annos, com o
direito de roconducção pot· igual tempo, omquarito bom servirem.
Jus l'i(icq.ção

Esta cmoncla visa Lit.•at.· os acl.uaes conferencistas da Escola. do Intendencia ela silu:wfio nnomala o procnria cm que so
acham, dando-lhes relativa liberciado elo accãp, nocossnrin qp
1JOm desempenho ele suas funcr;ües, uma ve1. que oxaminum o
,iulg·nm, o que os .iguala a to.clos quantos oxc!;PCJTl p majl''isl.crj 0.
,~ccresce a cn·cumstancm ele ser essa lli:Jerc\nrjc gar~ql.jrl!\
r.or cmco annos ou pelo tempo em que bom sct·vn·cm, ~:r•m ouo
]la,in nugmenl.o ele um real nas ciOSJlezas puJ:lJjpqs. - PeJ'u.ira
Lobo.
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N. ·19

Vc1·ba quinta, n. 48.
llcd ija-se assim:
Para pagamento mensni, em pal'Les iguaes, de oiLo conferencistas.
.lu.s ti{icaçilo

Esta emenda úão truz absolutamente augmcnl.o de despcza. Visa J•cpat·l.ir equil.utivamcnl.e e igualmente, entre oito
confet·encistns, cujas l'unceõcs são idcnticas c equivalentes, a
"erba de 48:000$, que csLú sendo ucl.uulmenLe distribuída desigualmente cntt·e qmjtt·o conferencistas apenas, quando os
conJ'et·cnci:;tas de outras escolas, como a ele Estad<;>-Maior, por
exemplo, J•ecelwm Lodos igual quantia. - Pe1•cú·a Lobo.

N. 20
Onde convier:
Estando em evidente desigualdade de remuneração os
patrões c marujos das fortalezas da ba!'l'a do. Rio de Janeiro,
com os patrões e marujos da Intendencia da Guerra; fica o
Governo aut.orit.ado a not·mnlizm· essa sil.ua(!ão, equiparando
cs seus vencimentos.
Justificação

Pela natuJ•eza do serviro in herentc a esses servidores do
:r.;stado, não se comprehcnde a existcncia da desigualdade de
remuneração. ·Todos elles permanecem no serviço dia c noite,
sentindo ag mesmas difficuldades e durezas, que as necessidades elo momenf.o possam exigir, tornando-se, por isso, da
mais inl.eil·a justiça e equidade a medida constante da presente emenda.
.
1\finima é essn rlespeza, como se póde vel'i!'icnr do quadro
que acompanha, o pe.queno numero dos que n'eces;;iLam de semelhante ,iusLic.n. Eis o qundro:
Patrões:
Fortaleza
PO!'I.aleza
ForLalcr.a
:Forl.alezu

de Santa Ct·uz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de S . .Toüo .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .
ela Lago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ele Imlluily . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

·1
1
1

2

Tol.al .............................. ,. . . . . .

5
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i\larujus :
.1• ortalew

de i:iunLa Ut·uz .... , . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .
.Fortaleza de ::; . Juãu ............................. , .
I"orlaleza da Lagc .................... , , .. , ....... , .
Fortaleza de .lmbuhy ...... , ....... , ... , •... , . , • . . . •
To la! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8
8
li
li
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Differenca de diul'ias:
Patrões de 2" classe da lnlendencia da Guerra:
Intendencia da G ucrra, dial'ius :
Patrões de 2" classe .............. , , .. , . , . , ... , ,
Marujos. . . . . . . .............................. .

10$000
5$000

For Lalczas :
Palrão. . . . . . . ............................ , .. , .
Marujo ...................................... .
Dil'ferença para menos ...... , .......... , . , ..... .

8$000
3$000
2$000

Do que possa Lt·aduzit· o presente quadro, diJ'l'icil será
eomprehendeJ.· que da hi possa surgir uma si luat,iío angustiosa
para as finant;as do paiz.
•
Sala das sessões, dezembi·o de 1923. - Pereil't.l Lobo.
N. 21

)nde convier:
>3iío extensivas aos ofl'iciaes do Exercito e Armada, rcJ'ormados compulsoriamente, de 1 de janeiro aló 31 de maio
de 1922, as vanLag·cns constantes da lei n. 4. 555, de 10 de
agosto de 1922.
Jus tij'icação

O pequeno numero de oi'ficiaes reformados compulsoriamente de 1 de janeiro u 31 ele maio ele ·!922, não gosa até
.esta data, elas vanlag·ens conslnntes da lei elo despeza para o
c1xcrcicio de 1922.
O orçamento geral ela Republica, ·elaborado pelo Congt·esso
Nacional, para o anno rk 1922, foi pelo então Presidente da
Hcpublica ye(~Hlo npenn~ na pal'Lo que ~c rel'eria á clespeza.
Em consequrmcia do "vt\Lo", o ot·•;.amcnto da despeza, votado posLc!'iormenl.e, e que, como lei annual que é, deveria
vig'Dl'ar para Lodo o anno de -1!122, st'> .l'oi sanceionado a 10 do
agosto de 1922, o contém a cleclara~.ão de que vigoral'ia do i
de ,iunlw do mesmo anno.
De modo quo os ol'l'icirws l'el'or·mados compulsot·iamcntc,
dnrnnln o pt•t•iodo ri c J de ,inn ho a iH do main rio t•el'ericlo
anno, qtw, de :tect'll'rln com n rn•incipio da ann u idade da lei orcamenlaria drwut•iam ,;m· conLr.'lll!llados nas vanl.agens dessa
lo i, !'oram de !la exclui dos.
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Esse insuJ'i'icienLe limite de sua retroactividade a alguns
1:oucos favot·cceLI os que foram l'eJ'ul'maclos de 1 ele junh~ cm
dcante, mas, para que ficasse plenamente a.ssegl.!racla a JUS~a
cquiclacle, c integralmente respc!laclo o prmctpJO da aru:uldadc ela lei ornamentaria deveria alia abranger o seu perwdo
normal de 12 i-nozes, bcu'cl'icinnrlo assim Lodos quantos foram
reformados dentro do referido anno de 1922, desde 1 de janeiro.
Senado Federal, 13 de de~mnbro de :1023. - Lmt1·o Sod'!'é.
-

Pereira Lobo.

N. 22
Onde convier:
Fica o Govol'no autori~ado a rcvrlr o art. 55 do regulamento baixado com o decreto n. 15.03.\, ele 22 ele ,janeiro de
Hl23, no sentido de melhor rcgulal'i~nl.' as grnLit'icnçõos dm;
ol'i'iciacs reformados, qnc servem cm elil'fcrcnles commissõcs
no Minisl.erio ela Gucrt·a c nas circumscripoõcs ele recrutamonto militar.
.fusti(ivaçúo

Não lm corno ncgm· que so!J o ponto do vista economico
é esta providencia de l.oela a vantagem para os serviços a
cargo elo MinisLnrio ela Guerra.
'
Não se poderú escm·ccnt•. Lambem a economia que rcsu!La
para o or(inmenl.o da Guei't'a rio cmpt·ego que se faz desses
velhos servidores, nos logat·es que sú os conhecimentos adquiridos, no longo tempo de serviiJO no Exel'cito, lhes dão capacidade ele descmperihal-os. A ufin '"'t' assim, teria o. Governo
de lançar mão ele officiacs effecl.ivos, com pre,iuizo, não só do
serviço ela tropa, como ainda com maiores clispendios orcamentarios, Nem sn diga qLw Iaos snrviços não são ele natureza prol'unclamcnl.e· IlCculiares tí l.eclmicn militm·. Os serviços elos arsenaes, das inl.cndcncias, omfim, de qualquer departamento militar, requerem 'certa porção rle conhecimentos
technicos, pruticos e espcciars, que não púelcm ser negados
aos officiaes reformados elo lTixercito c cspceialmenle áquelles que o Governo, conhecendo as suas aptidões, chama para
o desempenho de fnnc~ür.s nos esi.abclccimenl.os militares e
pura os clil'fel'cnl.es serviços, Nos ·arsrn:ws, nas fabricas e
nos depositas de armamentos o conhecimento dos armamentos, das munições, de toda cquipagem c appnrelhamcnLo das
forças, até os farclnmcnl.os cm deposito e c\m confecção e disü•ilmieão nas intendencias, tudo isso, no envcz de occupitr officiaes effcctivos com os prejuízos já aponLnclos, são cabal o
satisfacloriamcnlo desempenhados por officiaes reformados
com real economia para os cofres da Nação, o a remuneração
actual, constante do decreto citado, cm que se pede a sua modificação, t\ cxig·na, insul'fieienlc, !lOrl.nnto, ás necessidades
desses servidores elo Estado.
,
Sala das sessões, dezembro de 1923, - Pc1•ei1·a Lobo,

SESSÃO llM i9 llli: DEZEMBRO DE

192~

31

N. 23

Aos acLuaes capiLães c primeiros tenentes. do Quadro de
Conl.udores c do extincto Corpo de Intendentes o Governo
lJonccrlerá matricula, no corrente anno, nos curso~ das Escolas
de lntondcncia, independente do concurso, pura que os t'el'cridos officiucs possam se apcrl'cir;oar, a exemplo como se procede com os officiaes con;~batcntes, medicas e veterinurios.
Justi{icação

Esta emenda, além de ser justa, 'é de conveniencia para
u Nar;ão. 1~' juslu, porque vem pôr Lermo a uma exccpr;ão
ciescubida, com rel'et·encia a esses ofl'iciaes, pois sómente dclJr,s se exige, - e exclusivamente dellcs, - um concurso paru
matricula nos cursos dot aperçoamenlo, quando .iá presta~
ram essa prova par ao ingl'csso nos respectivos quadros. Acercscc que, aos orficiaes combalcnles, medicas c veterinarios,
não é exigida essa formalidade, sendo, entretanto, de notar
que os ol'1'icia0s conLudol'cs c do exLincLo Corpo de Intendentes falta, cm virtude de seu normal ·excessivo Lt•abalho, o
tempo preciso pura se prepararem · cottvenientemente para o
Pefcrido concurso.
J~' conveniente ú Nação, porque esta, sem augmento algum rlc despeza, só pocler:í lucl'ar cm possuir, em Lodos os
quadros das armas e serviços do Exercito, os seus officiacs
aperfeiçoados c, conseguintemente, competentes. - Pe1·ei1•a
Lobo.
·
N. 24

Onde convier:
.
AI-L.
Durante esse anno (1024), o limite maximo lia
Idade prcscripla para as matriculas nu Escola Militar será do
22 annos.

Justificação

A presente disposição não é m'ais do que a reproducção
rlo parugl'apho unico do art. 10 da lei n. /;,/t89, de 18 do
.innciro de 1822, que cm outros Lermos foi revigorada para o
Pnno corrente (ar L. 75 c paragrapho unico da lei orr.amenlni·ia pura 1923), para as matriculas desse anno.
'
AI.Londendo no grande numero do claros existentes nos
primeiros postos de todas as armas, numero em que, cm visl.a
dos aconl.ccimcnLos de julho do Hl22, lendo agora a augmcnfm•, nada mn'is .iuslo do que facilitar o Governo por Lodos
os meios regulares c passiveis as matriculas nu Escola Militar.
Si essa medida já cot·rcspondia a uma necessidade con'Lalada nos annos do 1022 c 1923, agora com mais forte razão
tlla so impõe. - Oleaario Pinto

,,,,
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N. 25
.:\eel'l~seen/1~-so onde eunviel':

ArL.
Sorú conLado para Lodos os el'feHos a antiguidade
de iJJ'lHIIUI:iiu do 2" LenenLe J'nl'orn~arlu do l~xercilo Joiio Saraiva de ,\lhuquct·que, da data de Jlt de agosLo de 18U1, quando
foi conunissíonarlo no rosLo ele a!J'crcs.
Sul a elas scssüe:;, dczcmJJl'o de 1023. - Enscúio de ilnd1'nde. - Arau;io. Gúcs.
.I us li(ico.çüo

A emenda npre:;onLada dispensa mimwioso exarne, l.aes
os dispositivos de lei, claros e pt·ceisos, t·eJ'ercnLcs ao as·
sumpLo.
Assim IÍ que a lei 11. 350, de 9 de der.ernbt·o de 1895, diz,
no seu urL. 2", o seguínLe:
''A ani.ig·uielade dos alferes pi.'Omovidos a 3 de novembro
de 1894 será contada da dala em que furam commissionaclos
e assim se enlendel':í lambem em L'ehl(\ão UO$ que forem gt·acluados pül' eJJeiLo desta lei."
Ora, o lcnenle João Samivu Lie Albuquerque, Lendo sido
c.ommissionadu no poslu de alferes ew H de agosto de 1894
e promovido em 3 de novembro do dilo anno, esL:í posilivamenle comprehcndido neslu disposiLivo legal.
Assegurando ainda o direilo do mencionado official o deCl'CLo Jcg·islalivo n. 981, de 7 de janeiro de 1903, no seu ar! igo 1", manda contar a anl.iguidadc da data da commissão.
Dispõe ainda sobro o assumplo o decrolo· legislativo numero 1. 83G, de :JO de dezembro de 1907, no seu ar L 1•,
que diz:
- ·
"Ficam comprehcndidos na excc•[J'.:ão do a!'L. 1• da lei
r;. 981, de 7 de janeiro ele 1003, pnt·a o fim do conlurcm antiguidade de oJ'l'ieial du~ dala:; das l'cspccliva;1 commissücs os
alJ'ereõ e seg·unclos tenentes !Jl'ornovidos a 3 do novembro de
1894, que livcrcm pr~sl..udo .aLé ú clala da referida promoção
serviços de guerra, disLmsumdo-sc por nelas de bravura deviclamenie jusliJ'icados c publicados cm ordem do dia elo
Exercilo ou conslanlcs de suas fés de oJ'J'icio".
Anncxos ú J'é de oJ'J'icio do lenenLc Saraiva, exislente no
Departamcnlo Central' do MinisLel'io ela Guerra, encontramse elogios de distincla brtwm·a, pruLicaclos nas campanhas do
Rio Grande do Sul, CJ!l 1893, ainda quando pra(;a ele preL, c
em Canudos, corno nllcrcs, om 1897.
Ncsl.a u!Límn: cnmpanba foi ferido na passagem de CocoJ•obó, cm 25 do junho de 1807, cón!'onno consla ela ordem do
dia n. DOO, de 27 do novcmbt·o do dito nnno, ú~ :l'olhns (. 2~2.
Ainda depoi~ de l'e!'ormnclo, o .eilaclo oJ'l'icial procurou
p·eencltcr laeunns cxislcnl.es na sua l'1í rio oi'J'icio, pelo que se
dcprcilcnde do l]ltu puhlieon o Din1·io Ol{icial de 17 de agosto
de 1ü:!!l, na padc l'c•!'crenle ao Miuistnrio da Guct'l'Ú, ile urn
J•cqueJ.'imoulo, pedindo avcrb:q;ão ele a!Luraçiies, o qual leve o
scguinle de.~pncllll: "DnJ'eridu nos lcJ•mo., da informuc,iio do
DeparlamcnLo Central."
"
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Accresce ainda que o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Militar, em varias leis e
dif'feerntes acc.órdãos e pareceres, teem reconhecido o direito
cme assiste a diversos oJ'J'iciaes e que se acham em condições
identicas ao tenente Saraiva.
Deante de dispo,;itivos legues tão precisos e documentos
comprobatorios citados, é de não se ter em duvida o direito
que assiste a este official e que por certo o Senado dará o seu
inteiro apoio a esta emenda.
N. 26

Ficam extensivas aos officiaes asylados antes de 192i as
disposições das leis ns. lt.555, de 1922, e 4.632, do corrente
anno, que manda dar tres etapas, sem distincção de posto, aos
officiaes que forem asylados.
Sala das sessões
de dezembro de i 923. - Eusebio de
Andrad~.

J usti{icação

Por considerar que existem actualmente duas tabellas para
rmgamento das ·a tapas que recebem para suas alimentações
os officiaes incluidos no Asylo, sendo, que para os de antes
de i921, menor do que para os que gosam das disposições das
leis de ns. 1!. 555 de 1922, e I;. ü32, do corrente anno, ha
vendo desigualdade e falta de equidade, quando Lodos teem
um só beneficio, o asylamento, parece, portanto de justiça o
que trata a presente emenda.
N. 27

Onde convier : ·
Seja m·eado, sem augmenf.o de despezas, o Jogar de chimico militar para o laborulorio da fabrica de polvora da Estrella, com att.ribuiçücs para superitender todo o serviço de
manipulação da polvorn nesse estabelecimento; sendo que terão preferenciu a nomeação pura aquelle Jogar, independente
de quaesquer for1;11alidadcs, officiaes pharmaceuticos de exercito, até capitão, que trnham mais de dous annos de pratica
dos trabalhos de lubor·ulorios de explosivos c jú servido como
chimicos interinos nesses laboratorios ou como auxiliares de
chimicos.
Em dezembro de 1923. - Enscbio de Andrade.
Justificativa

Incumbida · a Fabrica rle Polvora da Estrella - o mais
tradicional dos nossos estabelecimentos deste genero, - elo
arranjo ela polvora pm.·a salvas, caça c outros misteres importantes não só rlc natm·roza civil, mas militar, no numero dos
ultimas figurando os l'ngunt.cs de SLlm·ra, de importancia inr.ontestavcl para rl'efcsa nacional. é .iusto que se procure dotar o respectivo laborato!'io, aliás já bem regular secção da
S. - Vol. XI
· 3

Jal:l!'ica, de prqfj~sionJ\1 )~gi~imo e csla.vcl. Porq):le,. é certo que
do ps[abi!idado e cpmpolencia do pessoal proiiSSIO!lal resulta pmçlucç~o ~pgura c porfeil11, além de_ pro~ucçoes .novas,
con~P&rnidi\S oconomicamen~e c que. poderao, amda ma1s, engrandecer a industria nacional, [\!Dda pobre no tocante a
PrPçl\lp~os p)limicos ao appliCil,ÇÍÍO .na. ipdustria milita~. E nem
&o opnce)Je Ull1 l~borntorfo ~em clumwos, cada vez I_Ua!s senha;·
ro~, pe\p ~J't~pclc j.irocinio do ob,jecto da sua especml!dude. 1~.
dàhi, a nece~sidade de estabilidade J1essas i'unc~'ües, o que só
se póde conseguir dotando o laboralorio da :rubrica mencionada
do chimico de que cogila esta emenda. Até hoje teem
Oesempenhado as funcções do chimico officiaes pharmaceulico~
.qo P:'il)l'Ci[o e os di! artilharia, .com gra~de inconve.niçnte,
é ~~!ll de v~r, p,pr i~so quo estão hoJe na i'abrwa como chunwos,
r amanhã na trop;1. Com a renovação desse pessoal que,
na maioria das vezes é feita segundo interesses pesoae~. tem
a perder o serviço teclmico, não será preciso demonstrai-o.
:&;~sa gp[\lf~<l inconveniente de~apnarece, entretanto, para o serviço da fabrica c para tropa, c ainda, para o servi~o de s;.nu:le
rlo exercito, desde que seja, crc[!do um profissional legitimo o.
eslavel como o de que cogila a presente emenda, sem aggravar
as finapr;q~ nacionaes, por isso que nada mais percebe o
chirnjqo QU!l se procm•a crear além dos seus vencimentos mili!;:trP~. :Oando o seu npoiq o Congresso o o governo li emenda
r.rn questão, terão supprido, é J'óra de duvida uma grave laruna; sem pre.iuizo dps corres publicas o com estimulo para
a indust1•ia ·militar do paiz. Domais, todas ns Pabricas e arHena~~ do l'(Iini~terio da Guerra, e al.é mesmo a Inlendenciu
GcJ•al du GuePru, tem seus laboratoPios e os seus chimicos.
Sümcnte a fabrica da Estrclla é que vive morou de ofi'iciaes
rio quadro elo piJarmaceuticos e do de artilharia que queiram
desempenhar as funcções de (!ilimico. E ne mtodos o querem,
r•orque, afinal, é esse um serviço ingra lo ·e perigoso, para
o qual é preciso, alilm de tudo, l.endencia es~mcial,

N. 28
OnrlQ

~anvi~r:

Arl.. '!'ado o il)r)ivicluo 40 sqrvicn da Marinha de Guol'l'a
1/U rio E~oi·cito, l:Jcin como o fnnccinnul'io ria .Tustica Militar,

que POI' I.IIclolonpia, di~idi!I, omissão ou negligencia commottor
t•ls·um crime ,iii previsto no arl. 170 lel.ll·as a e b da Codigo
.Penal Militar, crimes resultantes da falt.a ele exaccão no
C.Umprim.Ol}tO do elevei', SOl'IÍ punido. com as penas do SUSpensão
ao exerciCIO do seu cargo r•ot• sois mczcs a um anno e multa
rio 100$000 a 500$000.
. ·.
• Sala das sessões, 15 de dczem,hro de Hl23. -· Eu::cbio de
Andrade.
Ju,çU{icação

A pl'esen l.e emenda, sondo upprovuda o inoot·pm•nda ao
codiga r•ospectivo, prooncherá uma grai;ldc lacuna, cslahclo-

.,.
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condo penalidades pnt•u certa, Ol'dcm do CL•imcs que o referido
codigo apenas declinou sem !!tos dolorminm• as penas.
A cilaoão desse facto é bu~tanto pal'U justifica!' a adopção
ela providencia.

N.

29

Fica o Governo autorizado a abril• o crodilo rlc rrlis
3 : 720$, para ·pagar a J u!io José Simões, conservador do quarto! ela 2" Linha do Exercito,· no Estudo do Rio do Janeiro, oecu pudo poJa 2' Cit•cumscriprjíio de Hocrutamento, o ao t:abo
. da 2" Linha Fclix Lopes Iluposo 1 :200$, encarregado da limpeza o ussoio do referido edifício, corrospondont.c aos seus
sulaPios dos mezos de janeiro a dezembro do 1922, que dcixm·am de receber pOL' falla de verba no orçamento d(•ssc
anno.
JusU(icaçúo

Quando foi cxl.incto o Departamento da 2' Linha do
Exercito o suas Delegacias nos Estudos pelo Decreto n. 14.748,
ào 28 do marco do 1921. jú estavam servindo nesses Jogares
e pagos até 31 de dezcmbl'o elo 1921, pela verba 13' do Pos~oal o material da 2" Linha .ill então sob a chefia dn 2' Circumscripcão de Ilec!'l!tamenlo, segunçlo se vô da exposição
CjUfl a esta acompanha.
Não tendo o orçamento de 1922 consignado verba para
esse serviço imprescindível, esses serventuarios requereram
uo MinisLerio da Guerra de então que, POl' despacho de 21 de
~gost.o de 1922, mandou que fossem pagos pela verba do Serviço de Recrutnmen~o a qual, por jú se achar distribuída c
compromllttida em outros serviços não poude attender no
respcilaveJ despacho, ficando fJSSeS pobreS e humildes SCl'VÍdores desembolsados de seus salarios até o presente, e por tratnr~sc de homens pobres é de justioa quo se lhos mando pagar
c. que reclamam.
Sala das sessões, de dezembro de 1923. - Euscbio de Andrade.·
Acompanha documento dirigido á Commissão de Justiça
o Logi~laciio.
· Momorinl - Niol.hot·oy, 29 do novembro do 1923.
l!lmo. Exmo. Sr. Senador Dt·. Eusebio de Andrade, di~;nü;>imo Presidente ela Commissão de .Justiça Os infra
r.ssJg·nndos .Julio José Simões, conservador elo edificio do Quartel dn 2' Linha do Exercito, no Estudo do Rio de Janeiro, o
Fclix Lopes Raposo, cabo da 2" linha, encnPrcgado dn limpeza o asseio do referido, vinham servindo na 2' Dologacin elo
Dopnt•l.amonlo da 2' Linha, cm Nicthoroy, desdo ü do ,innoiro
do 1920, percebiam mensalmente o conservador 210$ e o
cubo J'nxinciL•o 100$, que lhes foram pagos até 31 do de-

36

ANNAIJ:S DO SENADO

~ombro de 'l!l21, pela verba 13" Pessoal c Material, da 2'
Linha no orçamento do Ministerio da Gum·ra, deste anno.
Tendo o decreto n. 11!.7 48, de 28 de março de 1921 alterado as ]1ases da organização da 2' Linha do Exercito, foi
· extincto o Departamento e suas Delegacias nos Estados, pasHando o pessoal militar e civil a servir na 2' Circumscrillção do Recrutamento, que occupa o mesmo edifício, desde
sua inauguração a 6 de janeiro de 1!l20. Aconteceu, porém,
que o orçamento do anno de i 922 não consignou por omissão
verba para o pagamento dos nossos salarios, e em agosto desse
anno, requeremos ao Sr. Ministro da Guerra de então que se
dignasse provideciar no sentido de sermos pagos dos nossos
~alarias desde janeiro que vínhamos servindo e como pobres
não podíamos trabalhar sem rer.eber. Sua Excellencia attendeu por despacho de agosto desae anno, e mandou que fos~emos pagos pela verba do Serviço de Recrutamento, conforme
tudo consta da Contabilidade da Guerra. Mas, por ser tarde
e já estar a verba designada compromettida e distribuída para
outros serviços, não poude effectuar o pagamento, ficando nós,
pobres serventuarios desembolsados até hoje do nosso trabalho,
razão por que vimos valer do prestigio elevado que V. Ex- tem
no Senado, para conseguir por uma emenda nas autorizações
finaes do orçamento da Guerra, ficar aberto o credito de réis
3:720$, para serem pagos, 2:520$000, a .Tulio José Simões e
1 :200$000 ao· cabo Felix Lopes Rapozo, conservação, limpeza
c asseio, correspondentes ao anno de 1922, porque no anno
presente o conservador foi dispensado e o cabo faxineira pago
pela verba dq serviço de Recrutamento.
.
Por ser justo esperamos na benevolencia do Senado ser
attendidos nesta causa que V. Ex. bondosamente patrocinará.
Gratos servidores. -Julio Jocé Simões. - Felíx Lopes Raposo.

N. 30

Na verba a• - Estado Maior do Exercito - II Material - N. 14 - onde diz - 2:000$, diga-se 4:000$ para
~.uxilio de impressão da Revista Judiciaria Militar.
Sala da sessões, 20' de· dezembro de 1923. - .T eronymo
li1 onteiro.
.Tusti(icação

A proposta governamental para o areamento da despesa
do Ministerio da Guerra para o anno de 1924, estabelece uma
subvenção de G:000$, para o referido fim, igual a que já
vem consignada no or~.amento actual.
· ·
A reduccão dessa subvenção de 6 :000$ para 2:000$,
sendo excessiva viria tra~er. serias embaraços ú publicação
dessa revist.a que vem sendo feita mensalmente com toda
a regularidade.
Trata-se de uma publicação de iniciativa particular, que
deve continuar a merecer o apoio por parte dos poderes publicas, pelos serviços de real utilidade que vem prestando.

.~

~
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A sua distribuição é feita, sem onus de assignaturas, a
varias repartições do Ministerio da Guer•ra e a todas as circumscripções de justiça e de recrutamento.
N. 31
Accrescente-se onde convier:
Art. Fica autorizado o reconhecimento official· da publica,;ão dos accordãos do Supremo 'rribuanl Militar na Revista Judiciaria Militar.
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1923. - Jeronymo

Monteiro.

.

lusti/icação
'

A Revista Judiciaria Militar já vem publicando esses accorrlüos com a devida autorização daquelle Tribunal, publicar;ão essa que vem sendo feita em ordem chronologica, desde
n vigencia do Codigo de Organização Judiciaria e Processo
Mililur.
Sua distribuicão vem sendo feita regularmente a varias
repartições do Ministerio da Guerra, e a todos· as circumscripções da justiça e de recrutamento .
•Justo é, portanto, como or·gão exClusivamente doutrinario, que é, de assumpto especializado, seja officialmente reconhecida a publicação da jurisprudencia do Supremo Tribunal Militar nella contida.

N. 32
Exposição - O capitão reformado do Exercito, José Alexandre Corrêa, ex-veterinario do mesmo Exerci to, em requerimento que dirigiu ao Congresso Nacional, datado de novembro ultimo, pede que a sua reforma compulsaria effec·.luada por· decreto de 28 de maio de 1919, seja considerada
de 15 de julho do mesmo anno, data em que de facto coml)letou 52 annos de idade, em face do que estabeleceu o decreto n. ·193 A, de 30 de janeiro de 1890.
Allega o requerente, que, tendo sido nomeado veterinal'io, por portaria de 8 de novembro do 1896, contractado na
fórma do decreto n, 10.015, de 18 de agosto de 1888, de 4
do janeiro de 1908 foi aproveitado no quadro daquella especialidade, creado com as disposições da alinea X do artigo 120 da mesma lei; e por esse motivo foi por decreto de
26 de junho de 1909, nomeado 2" tenente veterinario, contando antiguidade do 4 de junho ele 1908, seguindo-se os postos immediatos até o do capitão promovido por decreto de
28 rio outubro de 1914.
Que sómenle a par·tir da data de sua inclusão no quadro
6c o!Ticiaes, cm Hl09, pagsou a gostn· ela~ gal'antias c demais
clirnil.os regulamentare~, ficnndo tambem su,ieito lÍ J•eforma
compulsaria.
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E, Jldt' essa t·azãd, aprrsonl.ou, om Hl'!O, na exLincla Di-

vls!io do SaUdD tio Exm·eiLo, u slia cc!'Lidão do llnplismo

e~

ll'aliida na matriz da cidade tio Rio Bohilo no Estado do R10
(lc Janeiro, da qual consta o seu nascimento em 15 de julho
à e 1867 c lJaplisado cm :3 de novembro do mesmo anno.
Que no primoiro anno 1Jh1 que o seu nome figurou no
Almanack Militar (1912). a sua idado. foi consignada como
tendo nascido em 26 de maio de 1867.; e em 19Hl1 como 26
de maio de i8GG e posteriormente ainda 25 de maio de 1867,
i'icando dalli em diante manLitlu até a rlala da reforma .
. Em \1lsta do exposta; verifica-se cjue o requerente foi
1-eformado compulsoriamente quando nintla não tinha comJJletado a idade legal; e, portanto, é ,iusla a sua reclamaç~o
dUê, coriforme álleg;i, foi iiitleféi•idll i1ôr düás voiês pelo MI""
nisLer io da Guerra.
. ·•
Jüsti{iéaçilo

.

i.. dorisider::intlo que o. cn.pi.lão veleririario do Ex:er-

titõ Jõsé AlexancJrino Corrl!à foi rerói·inado compulsoriai:nénle por deéreLo de 28 . de maio de 191!L .

2·. Que 6 mesmo ofi'icial nasceu em

.

15 de julho de

1BG7, conforme fez proya perante o Ministerio da Gunt•ra,
~pre~enlando

sua cc!;lidii.o uul.hmiticit de hdpllsriio.
3". Que no Exercito é, perl'eit.n e unifoyme a !ririspi'u(J~ncia, sobre id;ules dos ol'ficiaes do Exei·Cito. c da, Armada,
nüo sómenle pelas por~m:ias de 14 de novembro de 1891 ,e
de 21 de setembro d!l. 189p, .Publicadas err,l ordem do dia do
Exercito, nurheros 771 e BBG, cst.abele.ceiW() que a . contug~m
da idade para a reforma compulsoria, quando dos assentamentos só consl.at• o anno do nasc.imenl.o, deve ser considerada de 31 de dezembro do alludirlo anno; mas ainda, porque,
.., Supremo Tribunal Federal por accórdilo de. 30 do julho de
1913 e 30 de ,maio de 1!l1~; firmou doutrina ·que, ;para a re1'orma compl_\lsoria, a idade arbit.~adà pela .certidão. de huI ,LJsmo prevalece ~obro .1+ consignada nos assentamentos.
Niistns condicüos; offcrec., a seguinte emenda:
dndé con'\der:
Artigo.
F)~a. considerada como .si fossa errectuada
rle ,iulho de. 1~1.9 a rcl'~rml) éompulsoriri a que se t'cf0r·c ..o .d~cro.to de 2~ de. mau;., do mesmo, imno; do capitão
vcf.çrmm•JQ do Exorcll.o .José. Alcxn,ndr•ino Corrêa, á vi~l.a ela
êer'lidiio do hnpl,i~\i10 quo npresen!Otl, visto Ler nasc.ido om
15 de .iúlho de 1~67.
. ·
.
.
Ml:igo.
Revogam-se às clisposicües
córitràrio.
Rio dê Ji.meiro; 18 de dezembrd de 1923. ~ 'M(h;ciliú ele

a

.1P

cm

Vil:!erda.

N. 33

ó Cnnsrlho de .Tustien Militar )inrn. processo o .iulgnmento dos cr·imos ]ll'nt.icadns por prar:a do prrt. fnnccionUJ'IÍ
sempre na ~(!rln da cii·cnmsci'ipQão ,iurliciaria n ~m·:í. consti•
i

\
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llilUu, riictlihlile Roi.·J.eiiJ i;eirWslJ.'ttl; renli;.:auu no pl'imeiJ.·o dia
ulil de janeiro e julho, elo officiaes mn sor.vil;o nas Lii1idades
,. esla!Jelcuimenlos exislenl f!S na mesma s<lde.
" Salit ti:ls sessiJI!s, J:! de tlczcinlJl'O de Hl23: - · Jin;onvmo
Jlluni eiJ'o .

.r tts if(ivtt.çr1tJ
.. Á · pi·esimLii eiiiohdu vei1i l'rlêililln' á iitllniriisl~·h~iÍd tln
Lbizct· Ullih r,itàüdti dcdntJlniil tlbil lidJ't'es ptl. .l .
.
Pelo regii'rieri àclütil, üs 'utirlcidhal'itJS tlc~Uijlisli!jà <ji.Ji1Si
qüe não éxiii·êein as suas 1'Lil1ccOcs rllt sêtlê dll: cll'ctimscr'll:ic!itl:
V~d~ll).i ~ ~l.l.~.i.9l'it~ d~ lemj~O,. elU, yiag~!J1. p~lo.~ ci:it'!JtJ.à .ile Lh:l_lia,
vencendo .uma drurrti lbLUl tltl 53~ (cnicdl.ii1La e h·es iili1 rérs),
aléin .da élêspêzu l:j.·ue Lem ó tlovt!Hw titJití ii seU tHtiispbi·LE!,
Essa l'liltà de esLllbilii:liitll3 detoi'tiririâ uffià ctlnslderàvel
r-educçi;ío no l'endimcnto do seu tl'àl:JáliW, êbrii graridê prêJtiizo do siii'vico publico.
.
.
Müit.ns vezês o j)i'ecnchtménto ele l.irria ftlrmiilictacle, a
acquisição de mais .uma prova, o prazo para i'iiiWris; etc.; dcéusidiiarii irilet'i'l1j1t;Ges dos li·u1Jaii!Us1 sem 4lic tis dias que
s.ô leviiin n espürtú1 n cohbiusão clêssês dbLtls; sejâin i.itillzàcios rio ailcliiil'Wnlo de outros pi·octissbs; j)or nild ha\·~l~ds no
~.<lrpo .c!n .crue,s~ .nclm .t:unccim,tm!clo, q ,Oolisêlhd _
.. · o l:jtte se
nao dm•tn si estb i'utJccwrlnssc aj)tllüis níi sede:
Além destes inconvenientes, deve-se ctltlsidei'tit' tjue os
quarteis não possuem . salas adequadas no funccionamenl.o
ao um Tribunal ele Jusl.iç.u, Lendo cslc, frequentemente, necessidade rle se reutlil' cm f.:ülül.üs, com mobiliurio improprio
e escasso, tomado de empresl.iino a secções da administração
elo corpo, prejudicando-lhes, muil.as vezes, o serviço:
. Esta l'allu de iusl.nllaç(i:o p,t·op,ria ,além ele sucril'icur, pre.:ui:lica ti boa inarclln c tJcr'l'bit;ão tlbs ncl.ds tJi'ticessttads,
.T~•stir;a Mililár ó
J:.lico~. . . .

:N. 34
Onde cbnvier :
Fica ii doyoi'titi :mloi'ir,nclb ti mandai: r'cvoHcr ao sêh>ii)o
1·.cl.ivo do Exercil.o Nacional ti niU.Iui' gl'iicltihUo t·dl'orlil:idci, .Tit1io Culheiros Danclcit•n de Mello. - Jfr;rcilio tlc Lacc1'!la.

Justi('icação

. ó

chi

caJ)iUio Éiirideit'ti éie ll'iolio, tcncid
rrHtrcb éló t919
mnnclnclo para o Sul o não podendo scg·uir viagem em
Ytsé.a do estado procnrio cld smttle de sua esposa, viu-se fort~ndo a solici l.ar sua reforma, cm 2() do março do mesmo nnno,
sendo-lhe csla concedida crmi n g·rndunr,iio de major.
Consiclcrnndo qno l'Rsa reforma foi solicilnda como o
tmliid rjioio JHISú\'ol ilttt•it rjuri l•~sb .titl'icial Jião nbrihttonassc
~tia .e!=q1osil; 1io inonjiltil.d oni que eslrl r11nH1 citt•ecia dbS seus
r!ilidtitlds tJ nssisloritiliii
s~do

--
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Consiaerando os serviços pr(~Slados ao Exercito e ao paiz
que foram em resumo :
Praca de 21 de julho de 1888.
Foi deportado com o 22" batalhão de infantaria para o
Amazonas em novembro de 1889, tendo ficado em Pernambuco por ler sido proclamada a Republica, onde o major Bandeira de Mello prestou relevantes serviços.
Foi commissionado no posto de 2" tenente em· janeiro
de 1894, por serviços de guerra, por occasião da revolta de
1893 e seguindo Jogo para o Paraná, voltando para .s. Paulo,
onde prestou relevantes serviços em Itararé e Fachma como
encarregado dos depositas de munições de guerra e armamento, sob as ordens dos Exmos. generaes Pires Ferreira e
Car los Campos.
Serviu em diversas commissões com os. Exmos. Srs. generaes Floriano Peixoto, Cantuaria, Mallet, Hermes da Fonseca, Salustiano dos Reis, Argollo, Mendes de Moraes, João
Neiva e Cruz Brilhante.
·
Reformou-se com 31 annos e mezes de serviços á Patria,
sem uma nota que o desabonasse, tendo sempre elogios de
seus superiores.
Considerando, finalmente, que sem augmento· de despesa
o paiz terá opporlunidade de aproveitar os serviços do major
Bandeira, que da capacidade do referido major reformado,
é licito ainda esperar.
Não vê, o autor da emenda, razões para que essa reversão,
nãCJ se verifi,que.
·
N. 35

Onde convier:
"Os officiaes da Guarda Nacional com serviços de guerra
prestados ú Republica e cujas patentes foram julgadas irregulares pela extincta Commissão de Organização das Forças
de 2' Linha, por haverem prestado os respectivos compromissos fóra dos prazos legues ou tenham mesmo deixado de
prestai-os, poderão legalizai-as tlontro do prazo de um anno,
mediante requerimento dirigido ao Ministro da Guerra e
pagando o sello correspondente à dispensa do lapso de tempo
decorl'ido."- llfarcilio de Lacerda.
Just'i{icação

Esta emenda vem regularizar a situação ·de muitos officiues, além de concorrer pura o augmento ,da receita federal.

N. 35
Accrescente-se onde convier:
Al'L
Para cumprimento elo disposto no § 1" do art. 4G,
n. XXII da lei n. 4.632, de G de Janeiro de 1023 seja feita,
desde .iá, a necessaria deduccão nu verba 1", ú o consequente
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supprimento na verba 9", do actual orçamento, substituindo-se,
para isso, a tubella III da verba 1", "Administração Central,
~Directoria Geral de Contabilidade da Guerra" pela seguinte:

Verba 9'
III -

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23..
24.
25.

Directoria Geral de Contabilidade da Guerra:

1 director - coronel graduado.
8 sub-directores tenentes coroneis graduados.
12 primeiros officiaes - 1\Iajores graduados.
17 segundos ditos -capitães graduados.
17 terceiros ditos - primeiros tenentes graduado~
19 quartos ditos - segundos tenentes graduados.
1 gum·da-livros - major graduado.
1 pagador- major graduado.
3 fieis - primeiros tenentes graduados.
3 dactylographos:
2:400$000
1:200$000

Ordenado .
Gratificação
2G •

1 porteiro :

4:000$000
2:000$000

Ordenado
Gratificação ..

27.

1:800$000
900$000

13:500$000

1:440$000
720$000

17:280$000

4$000

1:460$000

8 serventes:
Ordenado .
Gratificacão

29.

G:000$000 .

5 contínuos:
Ordenado .
Gratificaeão

28.

10:800$000

ascensorista:
Diaria

...

.

'

.

'

30. Addicional do art. 157 da lei n.' 4:555, ao
director geral . . ................ .
31. Secretario do director o escrivão do cofre
;ral.ificação do 2:400$ a cada um; e
quebras ao pagador o fieis, sendo
3 :000$ a aquolle e 1 :800$ a cadu um
dos ulLimos . . ............... , ... .

7:200$000.

13:200$000
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32. 11adt /;Htlificuçilo it fllhcêlbtiur·los i>hcurre~
gilllti., tios ser·vir;Lis Welinicbs esiJriluhl(.'fiU JJOt' [JaHiUns ddiJi'i:tdüs, da organização dos balanços 11 dos pr·o~es
~:us de pagamento e oulros serviços
desde que os mcsriJbs i;cjrim mantidos
rigorosamente em dia dependendo o
pag·amctJLo dessas graUficacõcs do
;iül:io do dit:edl.dr sernl; cm cátla .caso
c sendo !'cito mer.liani.•J uma Lubella
previamente or'gut11zàtln e O.Jlpt·ovadn
lililo Miriisliii•lo ... 00" : 00, , 00 , .....

35:000$000

Total:,::, ...... : .... ,,.,·,.:.,.

104:440$000

Jlisti{icai'iio

A disposição invocada no n. 22, . § 1" do art .. h ti da lei
n. 4. G32, elo ü de ,janeiro do corrente âtifio; csldbelcce: "O
pessoal do quaclr•o ele conlabilicladl' perceberá os vencimentos
de uecôrdo coni i:is gh:d.ifíéacões niillt.at:~~ i:Jcli:t verba 8' elo
ili·~itiú1eiilo, fazeridó-se o rieêessarlo sui:JPrittiehjto e a consequente deducdiõ d:i verba 1" do mesmo orçamento."
Est.e disposil.ivo embor·a constitua um. paragrapho . do
n. 22 subordinado úquellc a1·Ligo onde se autoriza ci Governo
;tt'COI'ganizm· a DiNJ!Jlor'ia Geral da Cor~tabiUdade da Guerra,
WIJi fbl!(!a de tliri ÍJÍ'IJc!iito independente; is~o.. é, já deveria
estar sendo applicado sem embargo do contido no anterior,
põi·q,uanLo neste, o Congt·csso apenas autoriza o Governo
c naquelle crêa logo uma relação de clireitoi, pois, referindose ás acf.uaes graduac;ões militares dos . fÍliicéioilarios de
Contabilidade, tónJil~as por base para romun~~ação de seus
fllhbidnai'ios. ESI.e .pensamento resulta ele modo evidente
na parte final do dispositivo, lJuando especifica a operação
de contabilidade que deveria ter sido feita na redacção
final da lei, pois determina: - "fazendo-se o . necessario
supprimento e a consequente cleclucçü.o da verba: 1' do nüismo orçamento":
jjj nlib se ôb;iectê que por se cóiltei; ti i:hspositivo em
apreço cm um simples pal'agrapho do artigo, não deixa de
ter a forca que apontamos, pois não é novidade na nossa
:esislaoão tal facto. ·A titulo de exemplo citamos o caso i:lb
augmento dos vencimentos elos officiaes do Exercito, Mariitlirt tlrt Policia Mllitar o do Corpo de Bombe!rôs, o qual está
regulado no § 7" do art. 150 da lei n. 4. 555, de 1 de agosto de
1922, (lei de emergencinJ. Esse arl.igo t.ral.a do augmento
]Jt'oyiSOI'ÍO dos ~·encimehtos elos fmiticionarios civis, ti nl:mhil:..
itlâ tHtvitla, entrcl.anl.o, resultou sobro o caracter definitivo
do augment.o dos . mil il.m'es ciI ados peld facto do se achut•,
regulado no referirlo pitrngrntjlJO:
Pnt·~ Jll'ooilGI/111' ês1ln Incuhit i1b. Ot:thmbhl.o '~lnrlouro é
r]llPj niH't•sont.:uiitJs ii )Jresen/.(i cnibntlli, 1jl10 1ltidi cluvirla po111'1' i! Pl: .iú l'igurndo na proposta do Govorhb; dâtlb o cara-

sn:ss,\o EM i 9 bt; Umílll'IInl\O DE 1923
ci~l· jjcl'maiitmto dti rnedlll!1; lndepemlenie da reforma daquella repartição, a qual sabemos está seildo e)abot:aou, como
se eohstttla Uo relutorio üo illusLt•e general Ministro da
ÜUOl'l'U.

Sala das sessücs, cm
Cavalcanl'l.

'

de '.dezemLt·o de 1023. -

,.

'

'•'·

...........

Carlos

.,,

N. 37

/s.ccéesceúlii-sê onde ciiüvitir:
~i1 l.
Na. vi!:~iitin desta lei, f,icu . o .:Póciéi; Exee~~h:~
autol'lzado a arthitiiztir, sem augrnenlo de despesa,. o . ~~r:ytço
permanente de inspecção das fronteiras (S. L F.), chrecta..:
mente dependente do Estado Maidt' do Exereilo (1' Subchefia). c o qual trará continu'lmente ··a par de todos os
sl.lêcessos tliicat'i·ltlos nas nossas diversas. fronteiras, protJUndb as itilltlidas e obras julgadas necessarias á effectiva vigilüriciu ê policià das mesmas, bem como á sua oppcií·lüiià
.
tlei'esà:
1
. § L • Eiisli set''iricjd Será dirigido por Uli1 . êoi·onel o(:i Üi11i.dlle.:iiUroriel. ile intlicw\ão do referido BsLudo 1\lawr dii
E;xercilo, o cjLil11 sedi ass1slido, na Séde elo mesmo, p~los ad..:
jtihctiJs b allxllitit·es ern muriet·o previsto nas inst!'liccües
que fdNJrii expedidas; t;fJp'al'Luriamente; e J'óra, na obtenção
tlí:lil cláiWnltJs lridispensàvêis á. feitura dos respectivos r:eli:llôi:los ii pi'l:ijJostas; pelos delegados do chefe, escolhidos
[l'riht esse fim, de Ctttre os officiaes que jú estejam exerceílllo ds flincUoes especiites da cJilo serviço
.
..
§ 2.'' E cotiiU rriedida complementar ú faculdade. que lhe
!l .Oütbi:giitla pelas disjJosioões acima, a Governo poderá cr'ear,
riii Foi tid IgiJ.i:issií, o cornmanrlo dà guarnição e.. fronteira
tlo 1~Ho Prihinú, subordinado ú::i da .5' Região Militar, fixi.tii.do. iiiitibella localidtitle a pat·áda das unidades do. Exercí,lo .}i~ie jtr!gai:· côtl\•!inientes c orden~t· a ~o.nstrucçiic. dos
quarLeJs, deposllbs ti cm geral das obras mthlares .Jmpres,.
cincliveis ao :l'irn que se lem em vista; para o que rlestacará
a~ impot·Lancias necessarias ·cta competente verba· 14' deste
orçamento.
Justi(idiição

A omenda acima é de tüo intuitiva nccéssiaâde qüe só-

irrií:Jti~ir.rro tio rcigimtmto da Casa, dlinhaNH alt;·üniàs paldHus . pÜrd runilriinéntdl-a; a serviço a que sé
sido CJ'CUdO, J.Jltt'à qti/i nfid pbrrnatieéCSSdtnbS cegos; COinO Õ
gido crcadn, para que nüo pcrmanecessemos cegos, como é
de regra, sobre o que se iJussa tirii; nossas linhas divisarias,
onde ~;~en: s.empt·~ .é, J:c::;p~itaqa. a no~sa s~ber~nia: , . · ,
Quando .lia mbvtrncnto revohictdnarJb ~rn qualquer dos
i:i~!~es .vi~iri)/os!. ô ,iiqsso L.ert:~~drio. é HabiLualmente. vioiii~o.
com sério pcr1g-o . para as vtí:las e proprlcdrldos tias popu~
ltú-iõlis biitl'iciàs illi domicjiliarlds. 1>ara 1'1:isat· d l'ncl.d hasta
lcmlmw a .ullimil revollibiíd piirnstwya, iiii diié&rer dá ctulil,
ri ím]il,'cnsa. dMfn Cdj'Jilal. rleilliíicioit hrivr.rhrn, Réu chefe,
Eb1'iiíiol C!tiilifr.; ti ci Mltcii!Ho ,Mendoia. inv~clitlo lrnpuíilitilen(.o
o Bt·nsil, precisamente pelo ' 1 l'ucrlô~Ailicn'; iiiJ Al(d .fiin·âhit':

Híofite jibi
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Mais não é necessurio accrescentar, parece, para justificar
cabalmente a emenda.
Saiu das sessões, 17 de dezembro de :1923. - .Carlos

Ca.valcanti.

N. 38
Accrescente-se onde convier:
ArL.
São extensivos a Lodos os alumnos, officiaes e
praças de pret que tenham concluído o curso da Escola de
Guerra de Porto Alegre pelo regulamento de 1905, os benefícios da lei n. 2. 884, de :18 :la novembro de 19:14, excepto
pecuniarios e a titulo de vencimentos atrazados.

Jv,sti{icação
Em consequencia do movimento sedicioso de :1904, definido como o da vaccina obrigatoria, foi retardado de um
anno o curso dos alumnos da Escola Militar do Brasil, ac:lrretando prejuízos que se fizeram sentir nem só sobre os
mesmos, mas Lambem sobre os que, sem responsabilidade alguma naquelle movimento, frequentavam os cursos preparatorios das Escolas do Realengo e de Porto Alegre.
Após a lei rh amnistia subsequente á revolta e tendo em
vista a remodeiUcão do ensino militar, então realizada e
anterior J'echamonto da citada Escola Militar do Brasil, Governo e o Congresso procuraram reparar os prejuízos decorrentes da interrupcão dos cursos, já expedindo· o aviso numero 164, de 3 de fevereiro de 1906, já votando as leis de 7
de janeiro de :1908 e de 18 de novembro de 1914.·
A emenda procura, equitativamente, tornar participantes dos benefícios constantes dos actos officiaes atraz mencionados, os ex-alumnos militares que por motivos alheios á
propria vontade, foram delle exceptuados iniquamente, maximé tendo-se em consideração a doutrina da resolucão tomada sob consulta do Supremf) Tribunal Militar de 1:1 de
ngosto de :1908.
·
Sala das sessões, em
de dezembro de 1923 . - Carlos

Cmmlcanti.

N. 39
· Onde convier.
Ficam dispensados, para todos os effeitos, do exame de
physica, os alumnos que cursaram o primeiro anno do
curso fundamental da Escola Militar, em 1923. ·i•'
l!tsti{icação

. a, apezar do. R. E. M. prescr~ver que a aula de phy- ·
s1ca deva ser emmentemente experimental, afim de que os
alumnos possam gravar os phenomenos e as leis a estudar,
isso não foi cumprido em virtude da falta de laboratorio
cujo material se acha em arrolamento;
'
b) os .alumnos interessados já obtiveram em institutos
officines, civis ou militares, os eonhecimentos necessarios ao
bom proseguimento do seu curso;
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c) as turmas de 1919 e 20 liaseadas em identicos funda. mcntos, foram aLtcndidas cm igual prctcnção, comquanto não
tivesse atravessado, nu Escola, urn período de tantas anormalidades;
.
d) nenhum prejuizo material nem intellectual, decorrerá
da upJH'OVal;ão desta emenda.
Sala das sessões,
de dzembro de 1923. - Ounha

Machado.

N. 40
ArL.
O Governo poderá permiltir, no intuito de incrementar o aperfeiçoamento das industrias bellicas, que
nellas exet·cam sua actividade technicos militares, de terra
e mar, não pertencentes ao quadro ordinario. . ·
Justificação

Dado o estado embrionario óas industrias bellicas entre
nós, se faz necessario desenvolvei-as e aperfeiçoai-as com o
maximo empenho, visto como é hoje materia fóra de debate
a preponderancia da influencia dessas industrias no exilo
àas operações. Para citar apenas o exemplo mais frisante e
decisivo, é bem recente o caso da Allemanha, que só pôde
resistir á constricção das for1;as alliadas, devido á maravilhosa organização industrial de que dispunha e lhe permitiu prover ás necessidades do ataque e da defesa, com recursos internos, facultados sobretudo pela industria chimica.
Para chegar a tal resultado, aquelle paiz, bem como os seus
competidores no terreno milita~·. dispoz methodicamente as
suas usinas, de modo a poder transformai-as, quando fosse
preciso, em centros productores de munição de guerra: esse
resultado foi lentamente attingido pela cooperação de technicos junto aos industriaes. Ora, nas grandes potencias,
sempre existiram civis especializv.dos em assumptos militares, de modo que, embora o concurso dos militares não fosse
totalmente dispensado, a organização militar das industrias
poderia ser obtida com a só acção dos civis. Entre nós, porém, os factos· são inteirament.~ diversos. Raríssimos são os
·civis iniciados no estudo da arte da guerra terrestre ou naval. A ligaoão entre esl.a e a industria, que lhe serve de base
material, não póde deixar de ser feil.a por technicos militares, que, conhecedores das neccasidades dos ramos em quo
se houverem especializado, levarão para a industria o concurso de suas apt,idões e procurarão oriental-a no sentido da
sua melhor utilizaoão militar.
Accresco quo lm muitos officiaes afastados da actividade
das fileiras, isto é, do quadro ordinario, e que estão perfeita'mente om condir}Ões de prestar ~ste relevante serviço á organização da defesa nacional. A emenda exclue apenas os quo
sc acham na actividade do quadro ordinario c, portanto, pela
natureza dessa situação, não poderiam occupar-se com a industria; os militares partencontes nos demais quadros poderão trabalhar nas industrias particulares que interossem á

defosu nacional. EvidenLomonLo, osla omend[l nno il'l\Z o mínimo augmonto do despesa.
·
do dezembl'o de 1923. ~ Cunha
Sala das Comrnlssões,
Mac/u;t.do,
N. ld
Inclua-se onde convio!':
ArL.
Fica o l'oder ExecuUvc autorizado a mandar canco!lar no Thcsomo l"edel'al a divida conLrahida pela chefe da
cxLincta delegacia da 2• linl1a rlo Exercito no Estado do Rio
de ,Tanoü•o, coronel Carlos 'l'homaz Pereira, para ultima!' o
pu!J:amonlo das desposas de oonstruccão do quartel da 2' linha
do Exercito Nacional em Nicthoroy, determinanda, que foi, esse
em presUmo pelos decretos ns. 4 :278, de 2 de junho d~ i 921
e 15.409, de 22 de mar•Qo do f022: entregando~ae, assim, . deí'iniLivamente o cdiJ'icio ao Ministcrio da Guerra que, ha longos annos, vem utilizando-Bc do mesmo adificio com a installação dos serviços da 2• Circumscripção de Recrutamento,
Junta de Revisão c Sorteio Militar da 1' Região e i' Divisão
do Exercito desde ü do janeiro do 1920 o sem onus para os cofres publicos,
§ Outrosim, fica ainda autorizado o Poder Executivo a
J:lcformar• no posto de om•oncl ou general, conforme entender
justo e legal, o mesmo coronel Carlos Thmaz Pereira, a con~
tal' de 10 do .janeiro do corrente anno de 1923, data em que
terminou a commissiio que exercia nos termos da letra c da
lei n. 4. 028, de 1O do janeiro do 1920, com os vencimentos da
respoptivo patcnto fixado pela lubella 1\, da lei n. ·2.290, do
~3 do dezombr•o do 1910, visto ter' se inutilizado no serviço da
Nncão em gl'nvo accidonte na construcção elo referido quartel,
tendo completamonte inutíl o braço, em 9 do· abril do 1919,
nbrindo, para isso, os ol'editos nooossarios ;-

Justificação
A ~· linha do Exercito Nacional foi organizaaa com van~
tajosa efficaoia pola decreto n. 13.040, do 29 de maio de
101R, tendo, postoriol'monto, o docroto n. 14.748, de 28 da
março drJ 1921 alterado as suas bases no Exercito Nacional,
extinguindo o ,Dopartamonto da 2' Linha do Exercito, D. G. II,
reu11inqo tudo, conforme seu art. 26, determinando que- as
oftlciao$ empregados no r•oferido departamento e suas deleg!loias passassem a servir nns circttmscripoões do recruta~
monto.
)\Testas condicões onoontrava~se a extinctn 2• Delegacia do
exLincto Depnrtnmento do Exercito Nacional de .2• Linha, em
Nicf.bcroy, Estado do Rio de .Tanoíro, e cujo chefe· era o coronel
Carlos Thomaz Pereira que, par.riotic11mente, utilizando, seu
prestigio no Estado o a estima dos .officinos, seus comman~
dados, por iniciativa sua o donativos angariados pessoalmente
o o auxilio que conseguiu. do Govot•no, Camaras Munioipaes,
officiaoa, negociunt.es o inrlustriaos tanto no Estado do Rio de
Jnneiro · eomo nos tu Capital, levantou. a quantia de 122:700$,
conforme publicnoões feitas na imprensa, e, assim, como esse
esforoo posaoal c seu proprio credito oonstruiu o solido, bailo
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e confot•lavel edifício, que era o quarto! da 2' linha do Exer~
ciLo Nacional, em Niolhoroy, que, illl qualt•o nnnos vem servindo lambem á 1" Linha do ExorcHo.
Devendo aooonluar que, untes conseguiu a doLncíio ào tert•ono l'O~peclivo pela Cttmqra Municipal de Niot,)leroy, sendo
ob1•igadu a levar a eJ'i'eilo penosu o difficil tl'nbalho da consLt·uc~'üo em vista das condicões das oxigencíns da raspoclivu
escl'ipLuva da doaoão J'ü•mudu om 31 do .iunoü·o d!l 1917 com
a Prqfeilura Municipal de NíPnleroy medi;:mt.c q clausula expressa c irrevog-a,vel de serem iniciadas as obPas no pru~o clQ
30 r1 ias e concluídas no prazo de 12 mezes.
O coronel Carlos 'l'homa~ .Pereira ficou inutilizado no
mencionado sorvico consagrado t't Nação em um grave accidenlo de trabalho nu construcção do citado ql)nrtol c do que
foi viclimu em 9 de abril de 1019, conformo ficou apurado
no .Juizo Federal do Estudo do Bio de ,Janeiro.
O edificio em referencia custou. 361 :!J48$7JO, sendo 1•éis
329:506$41 O da cons Lruoção, 53Ziíi300 do premio de seguro do
quatrocentos contos contra o risco de fogo e- 94:/UO.~- importancia dos juros pagos dos empl'estimos conL1•ahidos desde
1918 sob a responsabilidade pessu&l do coronel Carlos 'rhomaz
Pereira, sendo que, de sua bolSl\ particular, sac1•i(icou a quantia de 18:848$710 - para ultimar· os pagamentos da construccão, visto ler sido insuficienlll o emprestimo de 220 :000$
devidQ qo l'elarda!llqnto de dous rmnos a contar ela dut(l. do
.p1·ojocto respectivo vencendo-se juros nvullaclqs, durante osso
pepioçio.
Jilsse edil'icio estl\ hoje avaliado ol'ficialmente em róis
70() l f)(JO$QOf),

O cmprestimo l'esulla cio ciocrcl.o legislativo n. á. 278, de

2 de junho do 1921 em dinheiro, pelo '!'besouro Federal o
m·u~o

ele cinco [\llllOS som juros, destinado á liquidação completa da conslrucção, já estando o predio inscripto na Dire~
cl.ol'ia do PaL!•imonio Nacional desde a realização da t•espectivn operncão nos termos do decreto n. 15.409, de 22 do
m11,rço do 1922.
· Es~a divida não poderá ser r<>sg'Ut.ada pelo cot•onol Carlos
'.Vhomaz PereiJ.•a, como era sua in lmção, devido á forca maior
do que não é culpado e resulta da tl•ansfm•macão por que
passou a 2' linha do Exercito o?,1J-VÍ do citado art. 26, do de~
crclo n. 14.748, ele 28 do mut·go do 1921, que, alterando a
·sua ovganização, extinguiu o departamento o as respectjvus
çlolegucius nos Estados.
Quanto á reforma a que tom incontestavol direito, o coronel
Carlos 'l'homaz lleroira, é oppo1;t.uno ponderar para mel,hm·
osclareoi!llento que este ofl'icinl supcriOL' conta .~o annos
de· bons e cffoctivos serviços l'oconhccidos pelo decreto dn
29 ·de janeiro do 1!l1!l, elo Ministerio da· Gucll'rn, publicado
no Boletim do ExePcilo n. 217, de 31 do Janeiro do mesmo
annos pelo Depurlamont.o do Pc~soal da Guerpa - conferiu~
do-lho a medulha militar do prata com as passadeiras do
lwonze o prata, CL'cadas pelo donrelo n. u. 04.5, de 24 de n;:taio
elo 1906 o,
O assento legal do sou direito está no § 3" do arl. 121
da lei n, 2. 921t, do ~ elo janeiro d<.• ~ 015 inporpo1•ada á legislação em vigor, no art. 25 do decreto n. 13. 04.0, do 29 de maio
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de 1918 o art. 17 do decreto n. H. 748, do 28 de marco de
1021 e reproduzido no al'L. 73 do decreto n. 15.231, de 31 de
,janeiro elo mesmo anno.
E~ syntbese, pode-se aHü•mar qu~ o Mini~terio ela_ Guerra opmou favoravelmente a um pec!Jdo de mformacoes da
Commissão de Mar inba e Guerra relativo a essa justa compensacão, aliás inferior aos relevunt~s serviços prestados pelo
official a que se refere esta justificação de emenda supra.
Sala elas sessões, 19 de dezembro de 1923. - Cunha Machado.

N. 42

Onde convier:
Os medicas e pharmaccutieos adjuntos do Exercito, que
contam ou venham a contar, mais de 30 annos de effectivos
serviços nos respectivos cargos, perceberão vencimentos de
capitão e terão direito á aposentadoria, por incapacidade physica, com todas os vantagens inherentes a esse posto.

Justi(icaçílo
Existem actualmente 19 medicas c nove phurmaceuticos adjuntos, com direito Lodos á aposentadoria e contribuicão para o montepio, dos quaes apenas quat1·o já attingiram
30 annos de serviços e só ao cubo de mais quall'O annos, outros
quatro attingirão a esse numero de anuas de effectividade.
D'ahi resulta que o augmento de despesa será mensalmente e nestes primeiros quatro anuas de 4 x 225$ (differenca entre os vencimentos de 1" tenente e. capitão) ou sejam
900$ mcnsaes.
Como, porém, a classe está extincia, e neste anno corrente falleceram tres adjuntos, a verba actual fica com um saldo
de 2:325$ (3 x 775$) mensalmente, o que quer dizer que
mesmo com este augmento de 900$ a mesma verba terá um
saldo. de 1 :425$ mensaes ou 17:100$ annuaes e ao cabo dos
quatro primeiros annos vindouros de 68 :400$; assim não é
preciso m.odi{icm• a verba do actual orçamento, que ainda ficará com um saldo de 7:100$ annuaes.
Nesta conformidade, sendo openas tres os adjuntos com
idade menor de 50 annos, numerosos os maiores de 65 annos,
c todos com serviços, pelo menos-, iguaes nos seus col!egns do
quadt•o, estando cxLincta a classe o nílo havendo au(Jm.l!nto na
respecLivo rubrica ol'camcntaria·, é justa n disposição proposta.
..
.
·
Deve ainda ser prcsent.e que os adJuntos, cuja unicu regalia, cm relaQão aos seus col!cgoas militares, consiste em não
serem amovivcis cm tempo m·dinm·io, teem sido sempre mobilizados em épocas anormaes, laes qunes os do quadro, e assim
muito prestado sm•viço.~ ve1•drulcü·am.ente rle cam.rm.nlw.; c mais
ainda que a economin rculizncla, com a crençiio rlessa classe,
pura os cofres publicas, de seus inicias, orça por 20 mil contos.
· Sala das sessões, 1O de dezembro de 1923. - b·incu Ma-

chado.

.

·
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N, 13
Cunliuua em vig·or u dbtw:;lo no arl. .\li, n. XXI que ~ú
a11 l.urizut;ão ao tluvet·nu para rever regulamentos do repartit;ões,. ui·senacs. e J'ubr!cas, u J>odm·. Excculív~, Jl.!:'l'lL a cxec~t;ão
do ctludo at·tigu abrmdu .os credtlos que furem necessarws.,

.lust ii ictJt;iio
O Governo, pelo filinislcrio da Guct·ra, f.cndo sido autozizado a rcvt!L' os regulamentos das t•cpurLições, arsenaes e
fabricas, já tendo JH'omplo os me~mos trabalhos tão necessaI'ios aos set·vit'os daqucllas repartit'ões, ucf:!nLece que por motivos de lacunas de m•dem c vcssoal, é preciso que o Congresso
Nacional dê meios u pôr os mesmos regulamentos cm oxccuuão.
Sala das sessõct.: ~ 9 de dczcm!Jro de ·J 023. - ll'incn ~la
citado.
N • .U

Onde convier:
Art.
Continuam cm vigor us disvosiçõcs do •art. 7", da.
lei. u. 4. 020, de 3 de janeiro de 1!l23.
m

ii

..•
•

Ju.vlificar,ão

A emenda visa a formacão dos quadros· dos officiacs de
2' claHse da Itesct·va de 1' Linha do Exercil.n c teve, no anno
pnssado, o pt•onmlciamenlo favomvel da Commissão de Marinha e Guerra.
•
de dezembro de i923. - Ir.ineu M(t·
Sala das sessões,
citado. ·
N. 45
Onde convier:
· ·'J~icum quipm·ados Jlili.'a lodos ós effeitos aos cscrivães do
.Tul'r desln Capital· os escrivães da G' Circumscripção Judi·
ciaria · !\[ililm•.

.

Juslifica.(:ão

Os csCI'JVues da G' Circuscripciío Judiciaria 1\Iilitat• cxcreem funcções perfeitamente identicas 1ís dos seus oollegas do
.Tury desta Capital. sendo, porém mais kabnlhosns, porque n!ío
l.eem auxiliares, não percebem custas, funecionum diariamento
Junto nos Conselhos de Justiça Militar, utLendom aos em·vicos
da Auditoria e dos Cnrlorios c aos ndminist.mtivos do Juizo;
são lodos funccionnrios de mas dfl dez annos de serviço ao
pa iz e que niío podem aspit•ar ncce~so ou rcmncão para outros
earLorios mais rendosos. EnLretanl.o, convém :rl'izar, quo sendo
ellcs a'pcnas Lrcs no Exercito e lNs no Armada, c arcando com
S. - Vol. XI
4
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as mesmas responsai.Jilidados, dover·es o maiores trabalhos que
os seus eollogas do Jury, deve-se-lhes applicar, com jusLiça a
regra conhecida do que ondu houver a mesma razão, dá-se a
mesma disposição.
Sala dos sessão~ •. 18 de dez•Jrnbro de 1923. LaUI'O Sodré.

N. 46
Os promotores da Justiça Militar, da 6" circurnscripção,
serão nomeados dentre os respectivos adjuntos, que tenham
um anno pelo m,enos de exercício efi'ectiyo do caz·go.
Sala das sessões, 12 de dezembro de 1923. - Jeronvmo

Monteiró.

Justi{ü:ação
A emenda applica aos adjuntos dos promotores da Justioa
Militar o mesmo principio que rege a nomeação de iguaes
Junccionarios na justiça commum, e isto é suf!iciente para
determinar a acceitação da emenda.

N. 47
A' verba 1' - Administração Central - Secretaria de
Estado da Guerra - onde se diz: 4 contínuos a i :920$ de
ordenado e 960$ de gratificação, diga-se: 4 contínuos a 3 :600$
de ordenado e. 1 :8008 de gratificação.
·

Justificação
A presente' emenda tem por fim corrigir um equivoco do
Congresso Nacional, pois não parace justo que os serventes
da mesma Seeretaria percebam vencimentos maiores que os .
contínuos, seus superiores bierat•chicos corno se poderá verificaz• da tabella explicativa do referido orçamento para o anno
de 1923. Assim sendo, só cabe ao alludido Congresso providenciar para que tal anomalia d<Jsappareça e isso só se .poderá
·
conseguir com o que indica a emenda.. .
Sala das sessões,
de dezambro de 1923. - Irineu Machado.
· N. 48

l<'iea o Govemo autorizado a revez•ter a actividade os
sub-officiaes da Armada, que reformados paz· invalidez; tenham, posteriormente, sido reconhecidos aptos para o serviço
em nova inspecção de saude;

Justificação

.

'

'

Já existe Icl permittindo a reversAo do officiaes da Armada em identidade de condições á ·acima esl.nbelecidn e hai.'
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vendo, corno lia, sul.J-ol'l'iciac~ ~orn perfeita igualdade de circumstancias, justo é lhes Hcja extensiva a vantagem úquelles
assegurada.
Sala das sessões, de dezembro de 1923. - Ir'ineu Machado.
N. 49

ArL.
São transferidos pura a Directoria Geral de
·..:ontabilidade da Guerra, corno terceiros officiaes, o primeiro,
:os segundos oi'ficiaes c despachante cxLinctos da Directoria
.Geral .de Intendencia da Guerru, que ahi servem como addidos, com. os mesmos vencimentos que actualmente percebem,
accrescidos das vantagens que tenh~m ou. vierem a ter os
funccionarios do quadro da mesma D1recLor1a Geral de Contabilidade da Guerra, fazendo-se pura esse fim o necessario ostorno da verba propria, para o r·especLivo pagamento, e ficando, assim, augmentudo de mais quatro o quadro dos terceiros officiaes dessa Directoria.
•

J usti(icação

A emenda proposta, além de não trazer augmento de
desposa, mas simplesmente transl'erencia de verba de uma
pura outra Reparl.icão, ·não f.raz igualmente prejuízo para o
futuro dos funccionarios da Contabilidade da Guerra, por
isso que é ampliado o respectivo quadro de mais quat1·o
funccionurios; medida essa que Yem normalizar a situação dos
referidos addidos, privados de accesso, depois de mais de 20
annos de reaes serviços publicas, e sem Lerem gozado licença
do ospecie alguma até a presente data.
Accresce ainda a circumstancia que esses mesmos funccionarios de repa1·tição extineta, da antiga Intendencia da Guerra, ,hi vêm prestando seus serviços, como addidos, na alludida Contabilidade, onde o numero de funccionarios é exíguo
para attender a multiplicidade de seus serviços; dia a dia
augmentados; facto esse notavel e ainda a pouco assignalado
no ultimo Relntorio do Exmo. Sr. ministro da Guerra.

N. 50
Onde convier:
. Os acf.uaes primeiros supplenf.es de audif.or o Pl'imeiros
adjuntos de promotor• das 6', 7', 8', o ·10' Circumscripcões
Judiciarias Militares ficam com dir•eito u gl'atificnciio dC' ~00$
e 300$, respectivamente, sem prejuizo dos vencimentos quo
lhes competirem conforme preceitua a alinea IJ das observacões do Codigo do Oi•ganização Judicia!'in e Processo Militar
podendo ser convocados pelos respectivos auditores e promotores.
Sala das sessões, 12 do dezembro do 1923. -· .Teronum.o
Monteiro.
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htsli{icação

A emenda supra não augmenta despesa. Pela dotação de
-Para custeio de funccionarios ad lwc, interinos, supplentes
ad.i unl.os-JJOdení ser feito o pagamento dessas gratificações.
E:;sa providencia vem descongestionar os serviços de justic:t
ne:;:;as circumscripçües, cu,ios processos em cartorio attingem
a suu1mas elevadas. Em algumas auditorias do sul do paiz
(8" e 9") existem para mais de mil processos de insubmissos
e deserção exigindo, dos auditores um trabalho penosissimo,
,\!ém disso, os réos militares são, como no fUro commum,
,iulgados no local do delicto, obrigando essa formalidade pro..
cessual os auditores e promotores a um continuo desloca ..
mcnto da séde da circumscripçã() para Jogares longinquos, do
viagens penosas, ficando as auditm•ias completamente ace ..
phalas.
·
Ao demais, as ,iurisdicçõcs dessas auditorias abrangem
rlous e trcs Estados da Federação. E' notaria a falta de vias
de communicação rapidas cm alguns desses Estados (Goyaz e
1\Ia Uo Grosso) e por esse motivo ficam os magistrados e ser..
venluarios de justiça militar na maior parte das vezes 15 e
~o dias ausentes rla séde da circumscripção,' acarretando gra~
ves .inconvenientes ao scrvi~o publico, porque são attribuicões
privativas do auditor: a cxpedic.ão de alvarás de soltura, sor..
Ieio de conselhos cspcciucs e permanentes c outros actos. ju..
rliciaes que só JlOderão ser praUcados n.a propria auditoria.,
A consct•vação de supplcnlcs e adjuntos vil•á preencher,
essa lacuna.
N. :)i·
o~ cinco anxilia1·e:; de
rsc1·ipla nnR f.•sm·iplorios ela
de Gnm·rn, passmn a tet• u
ct:ipla das officinas.

1' clussc que fazem o servico de
Fall!'ica rlc Cartuchos c Artefactos
clcnominai\ÚO de Auxilitu•es. de es ..
·
•
·

.fu.sli{ ica('iw,

Os auxiliares qno na Fabrica de Cartuchos e Artefactos de
Guerra trabalham em oscriplum nos üscriplorios c officinns
são iudispensaveis no scrvir;o qu~ executam, por isto lm mais
de cinco annos rlcvCJ·sas directorias desse importante estabele..
cirnenlo os l.eem aproveitado por dcficiencia de escriptura~
l'ios f.itulados nas suas depcndencias. Como o regulamento:da
Fabrica ainda em vigot• só trata do quadro de auxiliares-aprendizes rias officinas, i'1 um neto de just.ica que a illustre
Commissão H)lprove novamenh1 a corrigenda na nomenclatura
de que lrala a pl'esenlc emenda.
.
de dezembro. de 1923. - [1•ineu Ma..
Sala das sessões,
citado.
·

•

SESSÃO EM

19

·DE DEZEMBRO DE

1923

53

N. G2
A lei orçamentaria n. 2. 0211, de 5 de .ianeiro de 1915, cm
seu artigo 10'• c pnragt·aphos, c no art. 10G, prohibiu que
i"unccionarios civis ou militares l'm cargos de eleição federal,
estadual, municipal ou em outrus funcções exercidas em commissão, percebessem soldo ou ordenado ele seus postos ou
cargos.
·
Leis posteriores, porém, c por ultimo, a de n. t~, 242, de
5 de ,janeiro ele 1921, em seu art. /14,_ revogaram aquellas disposições em relação no~ cargos e!eci.Ivos, deixando, no entt·etanto, ele mencionar, por excepção, os cargos exercidos ern
commissão, commanclo ele forças policiacs dos Estados. Nessas
condir.ões, sómenlc um pequeno nllmero de officiues do Exei·cito, ·que, nos annos de 1915 e 1!l1li, commandavam forças
policiaes nos Estados, deixaram de receber o soldo de suas patentes. Por estas razões offere~.o a seguinte emenda additiva:
Art.
Aos officiaes do Exercil.o que, em 1915 e i91G,
commandavam forças militares ou policiaes nos Estados,
restitua-se o soldo de suas patentes, que deixaram de receber
naquellu época.
Sala das sessões,
de dcz~mbro de i 923. - lrinen Jllacitado.
N. 53

Onde convier:
.
Ar L
E' considerada no posto e com· o soldo de 2• tenente, a I'cforma rlo sargcnl.o-a.iudl\nl.e, amanuense de i' classe,
Luiz Fcli ppc 1'cixeira da Rocha, rPfot·mado ~m ma io de i 023.
Ju.sti(icaçlio
A lei do i 922, n. 4. 555, em S('U at•L 57, revigorado om artigo M, da de n. !1. G32, de i 923, cogitou apenas de beneficiar
do um modo geral os ~m·gentos que tivessem mais de 25 nnnos
de praca muito embora esses infniores tenham passado todo
esse tempo em vida burocratic.a em repartições militares, sem
os I·udes labores da caserna e do que é mais essencial na vidtt
militar - os serviços de guerra.
Deixou, assim essa lei de beneficiar os demais sargentos
que embora cheios de serviços de guerra e espcciaes nlío puderam al.tingit• aos 25 nnnos como por exemplo o inferior do que
trata a presente emenda, que, pt•acu de março de 1897, tem os
penosos serviços de guerra em (.;(lnudos e serviços no Ama~
zonas.
Além aisso é o unico infcl'iOi' reformado que tem set•vicos
do gnorra cm Canudos que não foi beneficiado pelo Estado e
que se nüo all.ingiu aos 25 annos exigidos é porque não ptldo
conlar como tempo de serviço militar o período cm que serviu
nn Poli i ica Miliim• do Ama?.Onus c· no Acre ..
•rrata-sc, portanto, de uma medida de equidade e recompensa que quasi nenhum angmPlllo de despeRa trnrá.
Sala clns sessõ~s.
rlc dP.zemhro dr Hl23. - IJ'in~u Jla•

cliado.
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N: 54
Accrescente-se onde convier:
Os officiaes do Exercilo de 2" linha, que são funccionm•ios publicas com mais de 25 nnnos de serviço, que tenham
Hel'vico no Exercito de 1" linha por mais de cinco annos e
que lenham l.ambcm serviços de guerra, poderão se reformar
no seu posto se isso lhes convir.
A presente lei só terá vigor dentro do presente exercicio de 1924.
·

Assim como se contam aos civis empregados publicos o
tempo de serviço prestado nas carreiras militares pat•a os effeil.os da aposentadoria, penso que a reciproca deve ser verdadeira pelo que ,justifica a presente emenda.
.
Ora, um funccionario · publico que serviu mais de 25
annos a Patria e que além do serviço burocratico tenha tumbem prBslado servic;.o do Exrcif.o de 1' linha por mais de
cinco nnnos e com serviços de guêJ'ra, julgo merecer um pouco mais do que aquelle que não arriscou a vida e nem tão
pouco passou um Jusl.re de sua vida na caserna.
Demais, penso que a referida emenda não trará augmento
de despesa, pois que os aU.ingidos por essa lei não chegarão
a perceber com a reforma no posto que tenham no Exercito de 2' linha, maiores vantagens que como funccionarios
civis.
Sala das sessões,
de~embro de 1923. l'l'ineu. iJfa-.
citado.
N. 55

Fica revogado o nrl.. 54 da lei n. 2. 924, de 5 de janeiro
de Hl15, qun exling·niu o qunrh•o dl' donl.isl.ns do Exercito.
Rala das sossftes,
der.cmiJ1.'0 do 1923. - PP-dro · Lnoo.
Justi(icaçclo

..\ prrsonl.o omcnrln não tt•n?. nugment.o de desposa, porqnnnl.o no proprin opcnmonlo :H\ n verba necossarin para o
rospect.ivo qundJ•o, quo lnmb0m consta dn lei de fixação de
forcns.
·
O ~~~Lua! minisli•o .ela Guerr~ no. sou relator io.-- preconiza
n neccssJrlado rios doni.Jsl.ns no Excrml.o. - Perl1•o Laoo.
N. 1i6

mcam extensivos nos officiao; do ·oxt.incto qundro de in-.
do Exr1•cilo, as disposições dos artigos 54 dn lei nu- ·
mel' O 4 . 555, de 1O de ngosl.o rio Hl22, o 63 da lo i n. 4. 632, de
li de ,janeiro de 1923. - Ped1·o Lago,
t.rndnnl.1~s

•
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Jltslificação

Do referido quadro apenas 11 .officiaes poderão ~er a ltingidos pela cilada disposição.
..
Não podendo haver recrutamento para o quadro em questão, importará a reforma de set!S officiaes na eliminncão de
tantos Jll'imeiros tenentes, visto uão haver segundos, quantas
forem as reformas a se realizar .
Vencendo. um 1• tenente 775$ mensaes e 'importando a
melhoria de cada reforma, no maximo, cm 300$, segue-se que
a approvação da emenda acima, sei trará vantagens e não onus
t\Jara o Thesouro, portanto quunt.o maior. J'õr o numero. de reformas em. u.m. quad1'o e:r:tinc~o. l~nto maiores serão as van~agens para a Nação.
Tal extincção; que só se poderia realizar daqui a vinte
ou mais annos, deixará o Thesouro em tal período, na contingencia do pagar a um c'orpo de officines, com todas as
suas subsequentes promoções, quando tal despesa que · será
mais do que o actual, seria evitada se todos elles fossem hOjfl
mesmo reformados. - PedJ'o Laao~
N. 57

Os generaes graduados terão, quando em serviço activo,
gratificação igual á dos. effect.ivos. - Pedro La(lo.
Justificação

Os gerieraes graduados desempenham as mesmas funcções
que os effect.ivos, gozando rle todt1s as regalias e obrigados a
todos os uniformes e onus daquelles, não se justificando, portanto, que percebam gratificação inferior.
Sala .das s'essões,.
dezembro de 1923: - Pedro La(lo .
. N. 58

Nos hospitnes militares tod~s os artigos necessnrios no
tratamento e conforto dos doenteA, quando adquiridoR por
conta das economias do cofre do conselho administrat.ivo,
dispensa toda o qualquel' concurrencin. - PedJ'o l.aoo.
·Ju.~ti(icar;ão

Perfeitamente ncceitnvcl n presente emenda, ·pois não se
Justifica que a vida dos' doentes col.n,in subordinada a processos
burocrnt.icos de concurrflncin, m1.in ·.marcha morosa acarreta
sérias· port.urbacõcs IÍ vida rio nm estnho!ecimonf.o, cu.Jo fim
unico é minorar o soffrimento rios que padecem. ·
Sala das sessões, · dezembro rle 1923. - Pedro Lrzoo.
"

.

N. 59

Ficn o Govorno autorizado' a indemnizar o"Hospitnl Contrai do Exorcitn das desposas feit:ts no annn de 1923 com a nllmontacüo dos medicas, pharmacou f.icos e internos, obrigados
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pela nature~a rio scrvi~;o, :í pcl'manonnia naqnr.ll~ rsl.allrlecimcnf o chll'anl r. n dia e de acc.:Jl'(fo cnm as folhas de pagamento oxislqntcs ~la Contabilidade ela Guei'J'a. - J'cdi'O
La(Jo.
Ju.sli(icaçtio

Em virtude do aviso ministerial d1! ,julho de 1922, foi o
hospital autorizado a f.irnr em folha as etapas necessarias á
alimentação dos medicos, phnrrnnceul.icos e int.el'nos, que por
necessidade de servico fossem obrigados a pl'rrnanecct• no es-4
tabelecimento dm•ante o dia.
Não tendo havido ordem em contrario 11ara o anno dn
1923, continuou o hospital a enviar mensalmente, .até agosto,
as folhas de pag·amento da etapa do pessoal autorizando, em
aviso ministerial, a almocar no est.abeleciment.o, sol'J'rendo,
pm•ém, a impugnação JlOI' pal'le da Contabilidade da GtlCJ"ra
que allrgou não lmver verba para tal fim.
Sala das sessões,
dezembro de 1923. - Ped1•o Lago.

N. 60
A' rubrica 8' - Servioo do S2udc - Na sub-consignação
n. 18, onde se diz cinco quartos ditos, diga-se, tres ditos e
duas dact.ylographas.
·
Sala das sessões,
dezembro de 19.23.
Ped1•o. Lauo.
'

Justificarlio

A inauguração, o anno j1assado, do pavilhão de isolamento, com duas enfcl'mm·ins, anncxo ao Hospital Central dn
Exercito, trouxe como consequencia um augmcnto ele pessoal, constante de irmãs de caridade, cnfermeiL•os, pot•teiro,
cozinheiro e serventes.
Esse augmento !em justificação no arL 167, § 1", do regulamento que baixou com o decreto n . 8.647, de 31 de
mm·oo de 1911, quando diz o seguinte: "Art. 167 -.Sempre
que se inaugurar officialmente uma enffit•mm•ia das projectadas no plano geral de construcciio, será nomeado o pessoal necessario com os vencimenlos da tnbella annexada nesta
lei; do mesmo modo se procederá quando forem augmentados
os act.uaes serviços ou estabelecidos novos, que demandem de
Jlessoal. § 1". Em tnes casos o Governo expediL'IÍ os t•espect.ivos dem•etos e abrirá os credilos necessal'ios para as. despesas accrescidas, que serão incluídas com a ·respectiva vet•bn
no orcamcnto do cxet•cicio immediat.o".
Ora, do pessoal nomeado, não ha siquer um empregado
para o serviço da secretaria, nem mesmo uma dacLylographa.
E' bem verdade que o decreto n. 15.230, de 31 de dezembro de 1921, extinguiu alguns Ctll'gos de civis nos ho~
pif.nes, que passarão · n ser desempenhados pm• officiues de
ndminish•n()iio ele snude e sargentos auxiliares de csct•ipla,
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acontece que o mcs~10 re.gul,nmenlo pat·a n f\crviço de
Sat!de em tempo de vaz diz 9 seg·mnle: ''Al'L. t.5H- Os caRos
omtssos neste regulamento serão l'egulnilo~ pelas dispü;;i~ile~
unalogns dos regulamentos gernes do Bxet•cito, no que lhes
!'orem adnptnveis" .
.Para nno desvirtuar esta disposição, c allendcndo ás necessidades prementes do serviç.o, pensamos ern creat• dons
lognt•es de dacLylographns na secretaria do hospital, os quaes
aliás; não Lt·azem augmenLo de despesa, visto a emenda co~
gitnr apenas ela suhstiLuit;.ãol elos elous Jogares vagos dos
,wartos escJ•itll.ural'ios, [)lll' dact.ylographas. - Peclro Laoo.
N. Gi

Modifique-se na rubrica 7' do ot·çamento ria Guerm (Sm·-

víço · de Saude) :

Onde se diz: 16 set•vcntes de 1' classe, do Hospital Central do Exercito, a 1:620$, 25:920$, diga-se: 15 serventes rle
1" classe c um a,iudante de massagista, a ·1 :G20$, 25 :920~,
tendo o ajudante de massagista, como operai•io, dil•cilo a
uma etapa pela verba 9•.
·
·
Sala das sessões, 15 de dezembro de 1923. - Pedro
Laoo.

Jus ti{icação
A emenda supra procura apenas al.tender a uma. necessidade de ordem technica cuja saLisl'ação hn muito se vem
impondo. Os serviços do hospital, por sua natureza e fins,
não podem ser paraly~ados, nem mesmo restringidos no seu
funccionamenLo, isto noti de ordem adminislraliva, quanto
mais na parle lcchnica, pois esta deverá sempre estar appa ..
rolhada de fórma a atlender convenientemente ao seu grande
movimento diat•io. Por essas rar.õcs, servícos existem, como
o de electricidade, da portaria, ele., que, além do respectivo
encarregado, têm um ajudante que o substitue nos seus impedimentos, de modo· a evitar a paralysacão do serviço. Ora,
em identicas condiciles se acha o serviço de physiotherupia,
cuja ausencia, como hn pouco se verificou, pot• licença do
encart•ilgndo, acarreta a impossibilidade da applicação dessa
clínica em detrimento da sande dos dormtes que necessitam
desse tratamento, pela falta justamente de um ajudante, como
se verifica nos outros servir;os. Assim, a emenda supra provô
apenas a uma necessidade de ordem technicn do mais impor1.ante esl.abelecimenlo rJc saurlo do pai~~. sem augmento de.
despesa. - Pcd1·o Laoo.
·
N. 02

Os vencimentos dos serventes do r..aborntorio Militar de
Bacteriologia ficam fixados em 180$, de nccórdo com o § 1•
do arL. 150, da lei n. lt,555, do 10 de agosto de 1922.
Sala das sessões, 15 de dezembro de 1!l23. - Pcdl'o Lo oo.
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Justificação
os actuaes serventes do Laboratorio M,ilitar d~ B~cteri~
Jogia acham-se incluidos dentro dos termos da lei amma CItada devendo percebA!', de accôr•do com a Labella organizada
pela' Directoria Geral da Contabilidade ·da Guerra, os seguintes vencimentos:
135$0~0
Ordenado . . ............................... .
27$000
20 o/o a incorporar (§ 1•) .................... .
60$000
60 o/o sobre os primeit•os 100$000 ............. .
31$000
50 o/o sobre os segundos 100$000 .............. .
253$000

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

A.pezar da referida lei ter nssim fLxado os vencimentos
ser·ventuarios, definitivamente, o Congresso, por omi~
são, não consignou no or{\amento vigente a necessaria verba,
ficando os mesmos com a distribuição que lhe foi feita, reduzida a:
desse~

Ordenado .
Gratificação
Addicional .
Total . .
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o o o o o
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I
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O

O
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O

0

O

o

O

90$000'
45$000
. 58$125
193$125

A emenda apresentada é, pois, uma reparação de um direito postergado, além do mais, plenamente justificada pela
situação actual do custeio da vida, .
.
Sala das sessões, 15 de dezembro de '1923. - Pedro Lago.

N.

63

Fica o Governo autorizado a reorganizar o quadro medico
do corpo de saude do Exercito, sem augmento de despesa;
Sala das sessões, dezembro de 1923. - Pedro Lago.

Jus ti(icação
Os ensinamentos da ultima guerra 'vieram alterar prcJfundamente a funcção do medico militar, cujo papel no theatro
da guerra tornou-se de uma importancia capital a ponto de
se constituir um dos factores preponderantes no exito das batalhas.
A sua . reorgnnizaçüo se impõe no nct.unl momento. -

Pedro Laoo.

N. 6.i
Accrescente-se onde convier : J .
Art. Ao ·Collegio dos Or'phãos S. Joaquim na Bahin
ficam transferidos o predio, dllpondenoins e ·o terreno que
port.encerom ao ext.incto Arsenal de Guerra, nnquelle Esl.ado.
Sala das sessões, 15 de rlezemllro di! 1023; .- Peri1•ú

La(IO•
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JUlti(icãção

Os preslimos, as utilidades e as benemerencias da Casa
Pia e Collegio dos Orphüo~ S .•Joaquim, na cidade do Salvado L',
são por demais sabidos, do Senado da Republica.
InsLituição centenm·ia, de tradiccão que se reeommenda
ao respeito, á ·estima c a admiração de todas as gerações
successivas ·de bahiai10s, que a vem assistindo com o seu
carinho desvelado e o seu devotado amor e piedade, sempre
viveu e vive dos soccorros publicas, dos minguados auxilias
officiaes que, entretanto, como llsmola, não foram rejeitados
e constituem uma fracção permanente na receita de sua existeucia.
Póde-se avaliar dos meritos do Collegio ·s. Joaquim pelo
transcurso de sua exislencia, resistindo a todas as intemperies, muil.as vezes a crises violent.as, que lbe perturbam momentaneamente os surtos para o engl'andecer, mas das quaes
se liberta, vencendo mil obstaculos para sustentar no outro
dia a mesma bancleira de seu tirocínio, na actuação mais pronunciada e mais brilhante da caridade.
Instituicão pia, o Collegio, desde a sua fundação, ha
quasi 150 annos, que as suas portas se abriram par·a recolher a infancia que se perderia na promiscuidade da vida.
sem abrigo, seltl carinho, sem conforto, a inl'ancia que se tem
salvado, pela graça :~os sentimentos bons <los bahianos, e por
mercê desse instituto de caridade que bem merece os suffru.gios mais eloquentes do Governo para a sua continuação
e desenvolvimento.
Uma estatística dessa ,juventude que ahi se preparou e
se aperfeicou para as profissões não se póde offerecer, porque, em mais de cem annos, seria isso um remontar de archivos, que se torna dispensavel. Mas, levantamol-a com
os proprios dias da oxistencia do Collegio, cont.Pmos-lhes das
centenas de crianças orphils que ú sua sombra e conforto so
habilitaram durante esse tempo decorrido e verificaremos
fartamente quanto de benemeroncia so encerram nesse lmmilde instituto do ensino profissional . que vive com mil sncrificios, de minguadas rendas o da cari~ade publica ..
O patrimonio que se lhe accumulou é quasi nenhum,
nem dtí para a sua sustenção, nem para que os seus fins
se cumpram com largueza e com franqueza, pondo ti sun protecção quantos infelizes pequeninos tangidos pela má sorte,
alarmados com· os terrores dos dias negros do amanhã qtic
lhe vellm bater tí porta, rogando humildemente o internato.
pedindo-lhe entre lngrimas que os amparem na vida pOrrJUIJ
n sorte lhe foi madrasta. E o Collegio dos Orphãos ,ití os nãr.
pó de abrigar. Suas rendas não dão ma is para despezns ~xtrn
orcnment.arias.
Com os seus scrvioo~ e sous creditas n Cnsn Pia consn~uin fnuw do ost.nhelocimrnt.o um vel'rladeiro instif.ut.o profissional. mant.onrlo escolnA infantis, primarias, complrmentarcs o .rio musica, sustent.nnrl.o officinns de sapat.eit•o, alfniat.r,
marceneiro, typographo, mecanica, creando cursos de frY"'
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mnnsl.ica sueca o exercícios milil.nres, c todos os. annos eoni'erindo l.il.nlos de hallilil.nção aos que, completa a 1dade emuncipadn se enconl.t•am igualmente preparado~~ pm•a exercer t~
profissão que escolheram na sociedade. E runda a cst.~s, tal e
a benemerencia do Co!legio, que os recommendn, mnrla os
emprega, assegurando-lhes e confirmando-lhes todas as possibilidades de victoriu.
Pois bem para cumprir os seus fins, para ,justificar a
sua exisl.enciu para corresponder ao carinho como o trata
a populat'ão J{ahiana, o Collegio senle-se em difficnlclacles.
Seu edificio, offerecido (t insl.ituiçüo por D . .Toão VI, já é
}lor demais exíguo nos seus comparl.imcnl.os e clivisões para
o internato, para as officinas, para a administ.raofto. Por
isso os ohstaculos dia a dia se lhe amontoam, impedem-lhe·
o progredir, quando sua longa existencia, os seus prestimos
henemeril.os, o nosso sentimento de piedade, sempre matar
,iá lhe davam o direito a que se l.t•ansformnsse em uma soc.iedade e em uma instituição sobremaneira correspondente aos
tempos ele pl'Og'l'essos a que vamos assislinélo.
De toda e absoluta justiça é que se vollcm os suffragios
do Governo j)Ot' esta instituição, uma vez que se não lhe póde
ainda conferir o justo titulo de lyceu profissional, de instituto de artes e officios, titulo, aliás, que lhe estaria bem ao
merecer, porque nenhuma das casas particulares, ou publicas com esse objectivo tanto o tem merecido como o Collegio de S. .Joaquim, na Bahia.
Desta sorte, com semelhantes razões, cumpre-nos o devet', ao Senado, ao Congresso Nacional, de correrem pois, em
soccorro desse estabelecimento maximé quando recursos pm·a
isso, póde se dizet• estão ás mãos .do Governo, desaprovcitadamente, para sem utilidades, e que á pos~G, ao dominio e ft
propriedade elo Collcgio seriam a affil'mal.iva eloquente dos
resultados compensadores, dos maiores resultados rlos que
poderíamos auferit·.
.
E bem junto do edifício do Collegio · pm·ede c mein se
diz, está o predio abandonadp do extincto Arsenal de Guerra,
um casarão antigo, mal disposto, sem apt·oveif.nmentos de
utilidade, senão pat•a aquartelar soldados do Exercito, quando
hn demasia delles nos respeélivos quarteis. O edifício do
Arsenal de Guerra não tem outros presLimos e os pt•oprios
soldados o evitam porque aquillo não é e não póde ser um
quartel, com as disposições proprias dos estabelecimentos mi~
!itares modernos, e· adaptados aos solpados dos nossos dias.
Por todos os motivos se ,jusf.ifica plenamente a conrlemnaeão
do edifício para isto,
•
Assim, pois, quando se percebe. se verifica, sc comprova
fartamente do um lado as benemerencias de um instituto,
cheio de necessidades para o seu desenvolvimento á met•cl\
das grncns do Governo, com uma somma immonsn de serviços á sociedade e á felicidade da populaoão. habinna de segunda ot•dem; e de outro Indo as inutilidades de um casarão
cl~ Governo, desaproveitado, condemnndo a se derruir em
nuo longo tempo, mas em condições de desafogar ns premen-
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cía~ daquellc -

cumpra-se a grande obra 'de auxilio ,.:.., C!)•
clcndu o segundo cm proveito do primeiro.
De uma vez se contribue para o bem, a grandeza c a
felicidade da Casa Pia, que é um dos padrões mais 'gloriosos
da caridade bahiann e se não deixa perder, nas monlocirns
e nas ruínas, um velho pt•eclio, que poderá vir a abrigar sob
o seu leclo, centenas mais ele Jmtsilcil·os, que se ltubllitarão
pat·a as pt•o.rissões libcracs, servindo á família, ti Patl'ia e a
Sala dus sessões, 15 de dezembro de d023. - Ped-ro
Laao.

N. 65
Onde convier:
ArL.
ConLinmun dispensados de concm·so put•a o provimento nos cargos de professores adjuntos dos Collegios
·l\fililares, de accõrdo com o dect·eto n. 3. 55 li, de novcmbrq
de 1918 c para gosarem ·das regalias e vantagens nello concedidas aos demais docentes, os mestres de musica desses
collegios que cxcruam as funcçõcs de seu cargo ha mais de
cinco unnos.
·
~ala das sessões, ém 1!! de dezcmbt·o de 1923. -C. Cavalcunti.

Jus ti(icação

Esla emenda, que não conslilue innova~fLO, visa sómente
estabelecer segura ínlerprelação do decreto n. 3. 556, para o
fim ele não excln ir elos beneficias dellc decOI'l'Cnles os mestres de musica dos Collcgios Militares. Embora contemplados com as vantagens do rel'm•ido decreto, esses funccionarios
não puderam até hoje enl.rar na cl'fcclividadc ele seus direitos
aos cargos que desempenham.
A emenda corrigindo essa anomalia não lt•at augmento
de despesa para o 'l'hesouro Federal.
Sala das sessões, em 19 de dezembro de 1923. -·C. CavalcanU.
N. Gli

Acct·csccJII.e-sc onde convier:
. Art. Fica insLHuido, no Serviço de Aviação do Exercito, um quadro de mecanicos c operarias especialistas, ass1m
descriminado: mccanicos e operar ios especiali~lns de 1' classe,
sargentos ajudantes, 30; mecanieos c operarias especialistas
de 2• classe, primeh·os sargentos, 60.
a) A esses mecanicos e operarias espcciulisl ns ficam extensivas todas as vantagens c regalias que gosam os actuaes
mecnnicos, sub-oi'l'iciaes, de 1' c 2' classes. da Escola do Aviacão Naval;
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bl para a fo~macão de~ to quadro serão aprovoilados todl)s os sargentos diplomados pela Escola .de Opernrios Espociulistns ue que trata o Boletim do ExoJ'CJto u. :JS.I, de 25 de
maio de 1921, bem como os sargentos mecanicos rl sargentos
operarias especialistas diplomados pela Escola de Aviação
Militar;
c) na formação elo quadro, para :i respectiva iuelusüo r!
promoção, se observará, rigorosamente, dentro da hierarchia
militar, a antiguidade de prar;a de cada candidato;
d) as vagas que se derem. no quadt•o acima 8Ú poderão
ser preenchidas pelas praças diplomadas pela Escola de Operarias Especialistas, de que LraLu o Boletim do Exercito, ciLada na lettra b do presente artigo;
e) este quadro ficará _organiz.udo np Departamento do
Pessoal da Guena. - Octcwilio de Albuque1•q·ue.
Justilicação

A creação do quadro de mecanlcos e operarias especialistas é de grande necf:Jssidade na Escola de Aviação 1\UliLar
e não tem outro fito senão o de conceder aos mecanicos do
Exercito, sem o menor prejuízo monetario para a União,
certas regalias que gosam os mecanicos da Escola de Aviação
Naval c vem ainda melhorar a situacão dos mecanicos do
Exercito que, por falta do dito quadro, estão sem accesso de
posto, e, por esse motivo, sem estimulo para o desempenho de
suas i'uncr;ões; além disso, os mecanicos do Exercito estão
sujeitos a um engajamento por longo prazo findo o qual
pedem baixa, indo exercer sua .profissão na vida civil, com
grande prejuízo para a Escola de Aviação que os preparou r;
Ludo isto por falta de certas regalias.
E', portanto, muito justo que os rnecanicos da Escola dt1
Aviaoíio Militar gosem us mesmas regalias e vantagens elos
seus collegas da Escola de Aviação Naval, uma vez que a
missão c trabalhos de ambos são os mc,smos,
A creaoão elo quadro de mecanicos c oper·at·ios especialistas da Escola de Avia~\ão Militar, cm idenLicas condir\ües
ao dos mecanicos navaes, não tem outro fito sinão o de éonceder aos primeiros certas regalias concedidas aos segundos
'
sem o menor prejuízo monetario pura a União.
Sinão, vejamos :
O quadro de mecanicos navacs . que foi crearJo pela Iel
n. 2.290, de i3 de dezembro ele 19fO, foi equiparado no df:l~
officiaes !nferiores da Armada, pelo decreto .n. f6. 7f6, do ·i1
do fevereiro d_e f9H, sendo que, pelo decreto n. 10.1107, JHtssou a denomma1•-se: quadro do sub-officiaes da Armada.
O curso de mecanicos da :msc.ola de Avinoão Militar foi
crendo c,om o regula.monto baixado com o dcereLo publicado
no boletim do Exercito n. 38-l, de 2 de maio do i 921.
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Ao~ mucunicus nuvucs ~üo concedidas as seguintes vantagens vccuniul'ius:

1' classe 2' c.lussc

Soldo . . ......................... .
Glr·atJ'f'J'cuca·o
•

•

o o o • o • o • o •

o • o •

'

•• o •

o

200$000
:100$000

ili0$00U
U0$000

300$000

270$000

além de uma ração paga em generos á bordo, ou em dinheiro quando o sub-oi'ficlal se achar fóra por qualquer circumstanciu c muis uma dlaria de 2$000, cm um lotai ·do.
Inclusive 150$000, · pm•a ambas as classes, da tabella Lyra:
1' classe, 584$000, 2'· classe 580$000.
calculando-se a ração pelo preço da etapa actualmenl.e em
. vigor na Escola de Aviação Militar. ·
A um 1" sargento mecanico da Escola de Aviação Militar,
cabe:
·
Soldo e gratificação ......................... .

Etapas . . .................... ·............. .
Dfat•ia . . ................................. .
Total

•• o • • • • o • • • • • • • •

190tl000
1531000
270$000
613$000

c mais o fardamento, calcado, etc., . que é fornecido pela
União ..
Por· ahi vê V. Ex., que a creacão desse quadro não traz
para esses servidores do Estado, siniio maior estimulo, pois
· actualmente estão sem accesso de posto e sem regalias bem
compatíveis com as suas funcoões.
PROJEC1'0

N. 257 -

:1923

ln&tituc na Escola de Aviaçtio Militar um quadro de me•~a
nicos e operarias especialistas .
. (Marinha 'e Guerra 47 e Financ11s 337, de 1923)
Considerando que a presente resoluoiio não traz augmento de despesas. porque a differenoa de vencimentos
entre os mecanicos da Escola de Aviat·.ão Naval e os dn Es-·
coln de Aviacão Militar é diminuta;
Considerando que, con• :1 approvacão destas resolucõe~. o
Governo vem npenns melhora~ n situação dos mecnnico~ do
Exercito, que; por falta de um quadro, estão sem nccesso do
·posto, e, por esse motivo, sem c·stlmulo para o desempenho
de suas funccões;
.
. Considerando que os mecanicos do Exm·cito estão· sujeitos a um. engajament.o por longo prazo, fi,!ldo esse. engR.i~
mento pedem baixa, indo exercer suas funcooes na v1da clvll,

o
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com grande prejuizo para a :Escola do Aviação, que os prepaL'OU, c Ludo isto por não lerem l'egalia alguma;
Considerando que o Governo já tornou extensivas as regalias c vantagens que S'Osam os escreventes da Armada aos
amanuenses do Exercito, por set·em idcnlicus as funccões.
Considerando, finalmente, que é muito justo que os mecanicos da Escola de Aviação MilHar goscm as mesmas regalias e vantagens dos seus collegas da Escola de Aviação Naval,
uma vez que a missão c trabalhos de ambos são os mesmo:;;
O Congresso Nacional decreta:
ArL. 1". Fica insLHuido na Escola de Aviação Militar um
quadt·o de mecanicos c operarias especialistas, assim discriminado: mecanicos e operarias especialistas de 1' classe, sargentos· ajudantes, 30; mecanicos e operarias especialistas de
2' classe, primeiros sargentos, BO.
Art. 2.• A esses mecanicos e operarias especialistas ficam
extensivas todas as regalias e vantagens que gosam os actuaes
mecanicos sub-officiaes de 1' c 2' classes da Escola de Avia~.íio Naval.
Art. 3." Para a formação de5Se quadro serão approveitados
todos os sargentos que obtiveram approvacão nos cprsos theorico e pratico da Escola de Operarias Especialistas, de . que
trata o Boletim do Exercito n. 38~, de 25 de maio de :192:1,
bem como os demais sargentos mecanicos e sargentos operarias especialistas diplomados pela Escola de Aviação Militar.
ArL. ~." Na 1'ormat\ÚO do dito quadro, para a respectiva
inclusão c promoção, se observará, rigorosamente, dentro da
llierarchia militar, a antiguidade de praça de cada candidato.
· Art. 5," As vagas que se derem no quadro acima ·só poderão ·ser preechindas pelas praças que forem approvadas nos
cursos theorico e pratico da Escola de Operarias Especialistas,
de que trata o Boletim do Exercito citado no art. 3".
AI'L a.• Esse quadr·o ficai·á organizado no Dcpat•lamentci
do Jlessoal da Guerra.
·
Art. 7." Revogam-se as disposições cm contrario.
Sala das sessões; 4 de outubro de 1923. - Tavares Caval-

cnnti. - .Tor1o Suas.wna.. - 1Valfrerlo Leal. - Ascendino
Cunha. - L111'a. Castro. - Leoncio Gal1·ão. -Mw·inho de Andrade. - Att.Vt1·eqe,çUo. -'- Dionys·io Bente.ç, -Augusto de
Lima. - Alexandrino d(l Rocha. '-- Pinhei?•o Junior. - Julião da Castro. - Gentil Tavm·es. - Huoo Carneiro. - José
Augusto. - Daniel Carnei1•o, - Barros' Penteado. -Domingos Barbosa.
- PUnio Marques. - Luiz Bm·tholomeu.
·
'
.
.

N. 67
Os officiaes effeclivos do Exercito, feridos em combate
·na campanha do "Conl.esLudo", ·contarão antiguidade dos postos a quo foram posteriormente clcvndos por esf.udos ou antiguidade rle 23 de setembro de 1924:
a) não se contemplarão na presento lei os officlues que
nesta data já. tiverem sido promovidos tior' merecimento; .

'

I

b) nenhuma t·.eniUueruçGu peeuniaria Leruu diroilo
aqucllcs que em consequencia lia contagem de antiguidade forem atLingidos por promoc;ão, a qual se fará á medida que
a~ vagas se nbrircm. - Oc/acilio de Albuque1'qtw.
J U8l ij'icaçãu

Eram 14 os officiae~ feridos em combate no "Conte~lado"
conforme se verifica do relataria apresentado em 1915 pelo
Exmo. Sr. general l''ernando Setembrino de Carvalho, commandante das forças em operações dei guerra ao Ministerio da
Guerra.
Dos l'el'idos als·uns i'ulleccram em consequencia dos ferimentos recebidos, outros allingidos pela compulsaria e os
l'estanles, em numero de 3, se acham por ella ameaçados so
uma providencia não vier em seu socorro.
Em todos os tempos e em todos os paizes civilizados
nunca se esqueceram aquelles que derramaram o seu precioso sangue em defesa da Patria ou em defesa da ordem.
Nada mais justo do que amparar o Governo a causa dos
officiaes feridos no "Contestado", tanto mais que ella não
onera os cofres publicas.

N, GS
Onde convier :

•

São considerados como lendo acompanhado as turmas a
que pertenciam em 1893, lodos os alumnos (officiaes e praças) das Escolas Militares amnistiados em 1895 e 1898 e que
tiveram concluido os cursos das respectivas armas. Os officiaes, de accôrdo com a lei de amnistia de 1916, passarão a
pertencer ao Q. F."
Sala das sessões, 16 de dezembro de 1923. - Jeronumo
ill onteil•o .

Justificação
Comquanto por varias vezes tenha o Congresso Nacional procurado fazer desapparece1· os vestígios da lucta civil
de 1893-95, forcoso é confessar· não ter sido até agora collimado o objecitvo no concernente ás desigualdade de situacão pessoal em que aquella lucta deixou· muitos dos seus
participes.
Compulsada a legislação de 1895 a 1917, ella nos mostra as seguintes providencias legislativas sobre o caso:
Em outubro de 1895, amnistia a todos os individuas direcla ou indirectamente envolvidos nos movimentos occorridos anteriormente úquelle anno, excepto aos oft'iciaes de terra
e mur, para os quaes foi ct•eada a condição especial de inactividade, por dous annos ou mais, a juizo do Poder Executivo.
Esgotado aquelle período, em novembro de 1897, foram os nlludidos officines chamados a serYiço activo e recollocados nas
escalas respectivas, com desconlo, porém, elos dous nnnos de
inactividade, os quacs seriam contados sómenlc para o~
e1'1'citos da r e l'ormu;

S. -
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Em Dezembro do 1898, uma sognnda Ioi rio nn1ni,Lia
cxLinguiu as restricçües da de 1895, salvo quanto a venc.imentos não percebidos e a promoções jú l'eulir.uclas. J\ssjm,
mais uma vez modificada a collocação dos oJ'J'iciaos nnlnistiaclos, dando-se-lho logar 11as duas escalas, como se della~
não houvessem sabido jamais;
Em 100Li, uma terceira lei interpretativa declarou que
as restricçõos das leis de 1895 e 1898 não alcunr.mvurn o~ militares envolvidos nos movimentos de 1893-95, invesL!clos, naquclln épocl.m de ma:ndato cleitor~l. Eram ,esses miliL.ares. eiu
numero mQ!Lo reduzido em relaçao ú totahcladc dos IrnpiJCados naquella Iuc ta, talvez menos de 1O, que, assim se viram
investidos da integridade de todos os seus direitos, vantagens
e prerogativas;
Em 1916 uma q1.1arta lei abolilJ as restricções, porventura ainda existentes (menos quanto a vencimentos), e creou
um quarto cspecjal (Q. F.), mandando nclle inclui!• os offichles beneficiados com vantagens de promol,(ão por aquclle
moLivo;
Em outubro de 1~17, uma ultima lei do amnistia clctol'minou a tt•ansJ'erenci!l para o Q. 1T. de todos os oJ'J'icitlCS
atlíngidos pelas leis de aministia de 1895 o 1808, dcv,nclo ln!
transfcrenciu ser contada da data em que a lei de 191ü havia
sido executada na Armada.
Desta ligeira rezenha da actividade do Congresso Nacional, no que respeita aos militares envolvidos nos. acontecimentos revolucionarios, conclue-se q1:1c o Podet•· Legislativo
pretendeu sempre annullar para todos os efl'eitos - o que,
aliás, é da propria essencia. da amnjsLia -, tudo quanf o
pudesse relembrar· aquelles tristes factos. Que não canse~
guiu, porém, é muito facil deixar claro.
· Os militares amnistiados se separam cm clous grupos
bem definidos.
·
1) os que em 1893 já se achavam definitivamente encnl'!•eirados na actividade profissional, ou por terem completado os seus estudos (requisito de acccsso accelm·ado), ou
por não pretenderem cursar a Escola Militar, conformado~.
assim, com o accesso por simples anLiguidade;
2) os que prequentavam os cursos da· Escola Militar, do
seio de qual muitos \lelles se originaram, com mais I11rgns
· aspiracões, candidatos, em consequencia de uma instrucção
geral e profissional mais bem cuidada, a uma .carreira mvis
rapida e aos altos postos de commando.
·
Quanto nos primeiros, ú parte a questão de vencimentos
não percebidos, nada ha mais a restabelocer, pois com excepção das vantagens pecuniarias, nenhuma outra lhes fica
a rehaver.
.
·
·
Não se dá o mesmo em relação nos outros. Só tendo
podido vo!Lnr ·ú Escola Militar em 1898, depois do revcr·Lidos
ti actividade, cm fins do 1897, distanciaram-se por tros nnnos
(1895~98) das suas turmas; e, não obstante haverem depois
vencido todas as difficuldades do um curso ponosq, .it\mnis
voltaram, nas respectivas escalas, ao seio clni:; suas turmas,
isto é, no lagar de quo· foram deslocados em 1893, Para alguns esse prc,iuizo chegou a sor do quatro annos, por ll!r.s nüo
t.er sido concedida nem mesmo n upprovar.,ão nas mntorins
cursadas em 1893, apezax· do texto meridiano do dispositivo
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numd~~ulo considerm• approvados todos os alumnos
escolas 11!/.lüw•cs nas malcJ•ws cm IJ'IW .w achavam matriculrulos u ü de Sctemb1•o de 1893 ··

legal 1[us
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ExtincLus, cumo manda. a lei, l.oclus a:; rcsLricçües, abolidas, como devm·unt Lcl' sirJu, l.oclu~ us rJesig-ualclacles clecorJ'Onles elos aconlecimenl.os riu 11:!03-Utí, o CJLlO se moslt•a á evidoncia é que os ofl'iciaes de quom se Ll'aLu, por direito liquido
o inconlestuvel devel'ium ter vullado á collucarjão desl'ruclacla
em 1893, dentro elas suas Lmmus e sido eonsiderados os que
vlm·am a obl.et' ·appruvução final nos seus Clll'sos no mesmo pé
de igualdade dos outros officiaes não cornrn·ehendidos na lei
da amnistia. ~em isso não lerão .i<ímuis rlosapparecido as dil'i'el'nnças decorrentes da lucla civil do 18U3-fl5 ou, cm outras
palnvrns, a amnistia, quanto (t esses ofJ'iciacs, npezar do ampla
no Loxlo legal, conUnuat•t\ u ser rosLricLu nu applioução.
Não procedo diwr-sc que isso viria ufl'cclar direitos dos
ol'ficines fieis ao Govot'no. Não, isso não se durá porque com
louvavel sabedoria, o Congresso Nacional Lendo croado o
Q. F., onde as . promoções so fazem parai! ela e não conr:url'ontemente com as do quadro ordinario, e devendo os
officaes umnistiudos ser incluidos l.od,os naquelle Q. F.
(Loi de 1917), .nenhum prejuizo viriam ·a Ler os ·seus camat•adas·.
O unico argumento em conl.t'al'io, e, como se vô, destruido com a maior facilidade.
. Exempl~s de ofl'iciaes nas condir;üe~ acima, pódem ser
c!Ludos v_arws. De lodos, pot•r!m, o mnis impres~ionanle . 6
o do lllaJOl' rcl'ormado Lcopnlrto llacoalinrn ele Scnna, qn1J
uLLingiu, como cnpilão, i'l idade pum a reforma compulsoi·;a.
Em 1893 occupuva esse oJ't'icial, como all'et'cs, o numero
imrncdinlumenle supm•iot• no do Lambem nHot•es Arl.hur Sother. Verifica-so, estudando a cat·roirn desses dous officiaes
que, si houvesse Ilncoaliara do Sennn acompanhado a tmmu, de quo ambos faziam parto, pot· ser mais anLigo que
Sother, Leria sido graduado cm major a 22 de fevereiro de
1917, sem prejuizo da graduar,ão rlesle, por quanto HacoaJ.iara de Scnna deveria obler ·o seu accesso pura o Q. F.
E, como a 2 de ma io se abriu umu vaga ele mnjot·, a que
foi preenchidu n 1G elo mesmo mez por ArL!tur Sol.her, vaga
rlecorrenle ela rcfol'ma rio coronel Erluardo Hozany, não l.erin sido Hacoaliarn refol'mado compulsoriamente, como capitão, pois, só a 5,. ainda de maio, ai.Lingiu tí idude ~e .52
;mnos. Não teria sido t•cformndo, pot· lho cabe1· ele dn·clto
a promoção corrcspondenl.e n cs:;n vaga· no Q. F., devendo
ser Arlhur SoLitot• !lL'omoviclo no quadro ordinario.
Assim, pois por não Let· sido amnistiado nos Lcl'mos, cm
que o quiz n lei, üncort·ou Ilacoal.inra do Senna, com g'l·andu
prejuízo do seu direito, n sua carreira milHar, no posto de
rapilão, am; 52 annos de idade, quando .ití sem nenhum favor, fizera jus ao ele maJor.
Não ficou essa lesão sem o devido prolosl.o, representado por. duns petinües em quü o pt•o judicado, alleg·anclo tudo
quanto aqui fica dito o mais outros argumentos, pediu ;a
l'Oconsidcracão do acl.o da sua rcl'ot·ma e a promoção a que
l.inha clit•eilo. Dclmldo o foz, pois, nonhuma providencia so
tomou a esse respeito.

Poderia, o.lnda, Itnooatinra do Senna allega1' ootn tnUiÜl
razlio que, além da vaga do coronel Eduardo Rozanyi, OU··
tras oriundas de transferenciu pura o Q. .1!'. dos CO!'Oneis
I~idoro Dias Lopes, Paulo de Oliveira, etc., occorridas de~

ll~is mas mandadas considerar de data anterior, lhe teriam
· aber:to o accesso a maj01·, pois, como ficou dito, devel)do a
sua promoção ser para o Q. F., as referidas transl'erencias
vieram a dcter·minar no quadro ordinario promoções de of~
ficiaes mais modernos.
Como o de Itacoatiara, h a outros casos. Elle foi tomado,
upenas, como exemplo.
Os factos de 1803~95 já passaram á historia, que os
;iulgará na sua imparcialidade, á luz dos documentos da
época, mas sem a influencia das paixões de momento. Va~
rios officiaes nelles envolvidos occupam e têm occupado postos de destaque e de grande responsabilidade na alta administração do paiz; muitos attingiram ao generalato, tanto na
Armada como em o Exercito e desempenham cornmissões importantes, contando na sua vida serviços de alta relevancia
prestados á Nut;ão. Assim, pois, nem de direito, nem de facto
a aLtitude por elles assumida, ha 30 annos ser:viu de empecilho á sua. carreira militar, nem os impediu de receber distmcções do Governo da Republica.
Por que, pois, não considerar· nas mesmas condicões totos os outros attingidos pot• circumstuncius occasionaes, erros
ãe interpretacõcs - erro:;, dizemos, não admittindo que
isso se tivesse feilo propositadamente, - que os impossi~
bilitari~m de continuar a prestar os seus serviços em pos~
tos mms elevados, talvez, com vantagens para a Republica? ·
Por que essa iniquidade, essa condemnação extra~legal, afastando uma cooperação que não póde ser indesejavel áquelles
oue deram o melhor da sua vida á profissão ·militar?
'l'udo isso se faz·á desappnrccer, operando~se com justi~
ca c se collocando cada um dos prejudicados na sua situa~
tão de direito, sem, aliás, occasionar prejuízos a interesses
ulbeios.
Sala das sessões, 16 de dezembro de 1923,

N. 60
Onde convier:
Verba 11•, n. 16.
Os officiacs rel'ormados vetct•anos do Paraguay perceberão
r.s seus vencimentos, do occôrdo com o art. 54 da lei n. 4. 555,
do 10 ele agosto de 1!!22, c a contar da data desta lei.
J usti(icaçü.o

A quantia dtJ duzentos c vinf.e e quatro contos do réis
(224 :000$000) t\ rclativumenf.o muito fnfm•iot• a que o Congresso mandou pag·az· a uito vetel'anos da guet•ra do Paraguay
olevaclos. do posto de capitão n general!!!
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Accrescc que enlre os 75 esLão 'incluidos os oil.o officiaes
referidos, que excluidos diminuirão a quant.ia acima cilada a
menos de 150:000$, c l.ambem que pelas t.abellas de morlalidade em menos de cinco annos, o numero de 75 estará a menos
de cincoenta pm• cento (50 o/o). - Pe1'ei1•a Lobo •
hEJ,AÇÃO DOS SETENTA E CINCO OFF!ClAES REFOl\MADOS VETERANOS
DO PARAOUAY

Tabella expl-icativa.

u

•

Marechaes ...................................... .
Generaes ........................................ .
Generaes de brigada ............................. .
Coroneis ....................................... .
'f·enent.es-coroneis · ............................... .
Capitães ........................................ .
Capitães ................................. , ... , .. .
Pi'imeiros tenentes ................................ ..

6

8
5
6
8
16
18

8
75

Tem as as idades seguintes:

•

I

De
De
De
De
De
De
De
De
De

92
89
88
87
85
83
82
81
79

De 77
76
75
74
73

f.ie
De
De
De

annos ...................................... .
annos ...................................... .
annos ...................................... .
annos ................ ·..................... ,.
annos ...................................... .
annos ...................................... .
annos ...................................... .
annos ..................... , ................ .
annos ...................................... .

1
1
1
3

"

6
7

2

11
13

annos . ..................................... .
annos ...................................... .
annos ...................................... .
annos ...................................... .
annos ...................................... .

6

4
9

5
2

Do 72 nnnos .................................... , ..

75.

....

Tempos de serviço

,

llfarechaes:

B:
~~ ~~~~~........................................ .
D
......
I

••

De 55 nnnos ........................................ .
e 52 annos .......................................... .

J

I

1
1
1

o •••••••••• ••• o ••••••• ••••••••••

-

3
6
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Goncracs de divisão:
De 5G a11nos . ...................•...... ; .•.• i • .

2
i
i

• • • •

Pe 58 nnnos ................................ ;......
De 53 annos ................................ ;......
De 50 annos .................................. : . : :
De 49 annos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
:1

Do 44 annos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 3S annos . ..................... ." ...... ~ ; .... : .. ;

1
1
8

Gcneracs de brigada:
i

11e 56 annos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:mnos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
annos .............. · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · : · · · •
l)o 50 unnos ...................................... .
De 49 annos .............. ·....... :.................

~

l >c 52
Do 51

1

-

1
5

Coroneis:
De
De
De
De
De
De

53 annos .................... ·: . . . . . . . . . . . . . . . . • .
40 annos . .................. ; . . . . . • . . . . . . . . . . . . .

1

37
31

1
1

24 unnos . ....... ~ ......................... , • . • .

t .

1

annos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
annos .................................. , , . . .
30 annos .................................. , , , , .

1

-

6

Tencntes-coroneis:
De 43 annos . .................. , ............ , • . ~ ; , .
fJO ..J O unnos . .................................. , - . .

De 38 nnnos .................................... ; . • .
De 37 annos ............................... ·, ... • . ; • .
De 37

annos

.~

2

1
1
:I

8

Majores:
Dê 47 annos ...................................... .
úo lt1 nnnos .................... , ................. .
De 40 · nnnos ...................................... .
Do 3D nnnos . ......................... : ....... , , .. .
f'o
De
bc
[,o

38 nnnos ...................................... .

35 annos ................ : ................... , , .
31 annos, . ; .. , : ; ..... ; . ; : ...... ; ..... ; : : ; . , , .. .

30 annos .......... ; : ..... : : : ..... ; ; : .. :: ... ... .
bo 27 unnos. ; . ; ; . ; ...... ; ; .... ·... ~ ; ...... ; : ; . , ... .

i.

1
1
1

4
2
~

9
2
2
1ô

i
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Capitães:
'

•

-

De
De
Do
De
De
De
De
De
De
De
De
Do

38 annos ......................................•
37 unnos ......................................•

33 annos ......................... ; ............ .
a1mos ...................................... .
annos ...................................... .
annos ...................................... .
annos ...................................... .
annos .................. ; ...................•
annos ....................••.................
22 annos ...................................... .
18 annos ...................•...................
14 nnnos . ...... , .............................. .

32
30
28
27
25
23

i
i
2
2
2

1

2
3
2
1
1
1
18

.

y

•

Primeiros tenentes:
De 35 annos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
l·e 22 annos..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 20 annos ... ·. , ...... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dé 15 annos . ...................................... ,
De 14 aimos ......................... ;·. . . . . . . . . . . . .
De 11 annos. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
3
1
1
1
1

8

.Pelo art. 54 da lei n. 4.555, de 10 de agosto .de 1922,
receberão:·
. ; ~· d:l, .., l~13:ilmli~i!JUI!'í~
25 generaes e ci.ironeis a 300$ .............. .
24 tenentes-coroneis e majores a 250$ ........ .
2!i capitães (1 jlrimciros tenentes a 200$ ....•...

75

7:500$000

7:500$000
5:200$000
i8:7d0$0ÓO

Ns. 70 -

71

Onde convier :
Os cx-aiumiios das antlgrl~ Escolas Militare~ do Brttsil,
Rio Pardo c Preparatorias de Tactica do Realcngo, com tres
annos de praça c que estudttratn, com aproveil.amento c fi7.eram, pelo menos, um exar,no prnl.ico rle qualquer das armas
ou serviram como auxiliares de instructores, e diplomados por
faculdades superiores da Republica, serão rlproveithdns para
officiQCS. da resm·va. elo. Exercito. ela 1,' Linha, , nos postos do
2' tenente a capitão, cdn.forme n idade do qüo trata o nl'L. 8' do.
r1e~retli ri. 15.185, de 21 ilc dezoinbro de Hi21, indcpendcnLo
elo qlitilcjtib~ concurso oh osl.rig-io.
Jústl/icaÇüo

o ri iii. fl• rlci rcfn!'irlo riocJ•cfn fncultn ii admissão nn rnSBl;Vn, tll!rarifo LJ•cs nhnos, ri quaiquer cidadão quo satisfaça,
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entre outrnR exigcncias, idade, exames de p~rl.ugucz~ arit~u?e
tica, etc., a de se suhmel.l.er a um exume de mslrucçao m1htar
cm·respondenl.e ao posto que pretende occupar. .
.
Por não poder nqucllc decreto tudo prever, SJI~ncwu sobre
os ex-alumnos das escolas militares acima alludidas, e que,
lOgicamente, estão em melhores condições elo que qualquer
•Jut.ro cidadão. - Pm·eira Lobo.

N. 72
Onde convier :
Art..
Os professores c os nrl.innto~ dos institutos m!lit.arcs rJo ensino do Exercito, com mais de 20 annos de effectiVO
qerviço de magislerio, terão aquelles as honras do posto de coIOnel, e estes, as de tenente-coronel.

Justificação
Com o fim rle melhorar a situação moral dos adjuntos que
tendo mais de 20 annos de effectivo s.cJ•viço no magisterio,
ninda se acham no rle.>empcnho dessas funceõrs:
Consideranrlo que cssrs docentes l.ccm leceionarlo a centenas c centenas de moços, muitos dos qnac~. tendo abraçado
n carreira rlo magisterio militar. foram. em curto prazo de
tempo e por motivos varias, melhor succedidos na vida e hoje
eomo catbedrnticos que são, desfructam uma posição superior
vs de seus antigos mestres que continuam como adjuntos;
Considerando que a situação desses docentes é de real inferioridade e até certo ponto, desanimadora, em face do que
!!cima está exposto;
·
·
Considerando ainda que essa medida não augmenta a despeza. ao contrario, augmenta a receita, em virtude da obrigação de pagamento de sello das respectivas patentes. e tendo em
vista que elln não fere direitos alheios e que ainda, por .equidade, confere as honras rle coronel aos cat.l!edral.icos com o
mesmo tempo de serviço, submett.o á consideração elo Senado
11. emenda acima, certo de que, convertida em lei, trará um
fqrtc conforto moral, indispensavcl a todos que fazem do magJsterio um verdadeiro sncerdocio. - Pereira Lobo.

N. 73
Onde convier:

t

'

''

k'

• I

Aos officines do Exercito que requererem. na vigencia do
nctunl orçamento, o Governo mandará rcst.ituir a importancia
do !mposto cobrado soh1•e vencimentos durante o tempo em que
es~1vm•am presentes á guerra européa (1914-1918) - em
m1ssõr.s junto :Is nações aJliadns, bem assim pagar o terco de
rnmpnnhn (t.r.I·cn pat't.() rlo soldo), devido nos ditos officines do
Excr~Ho que, tendo r.stndo presentes á gPnncle guerra. junto
tís rlltns nncücs. ainrla niio livm·rm recrhido, correndo taes
despezns por conta da vr.l'ha ... do Minislerio da Guerra.

~

f
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.r us ti{icaçüo
Aos ofl'iciaes do Exercito o da i\l.arinha em campanlm
não são cobrados impostos sobre os vencimentos, durante o
tempo da guerra, a cu,ios oJ'ficiaes é tumbcm abonada a L~r~a
parte do soldo, pelo mesmo motivo. Acontece, porém, que a
quasi totalidade dos officiacs que csl.ivct·am presentes :í
grande gue!'ra emopéa foram mandados restitui!·. os !mpos~os
pagos durante a guerra, mas, posteriormente, devido a má mlerpret.ac.ão da lei do imposto, foi ordenado o desconto "nos
vencimentos" dos ditos officiaes, nas folhas de pagamento mensal, contrariamente ao que, com justa equidade, se fez na M~
r·inha, cujos officiacs conl.inuaram a gozar do bom entendimento da lei, c, como seja de Lodo injusto pl'Ocedimento diverso
para dit•citos iguaes, é de Loda juslic;a que o Congresso Nacional decrete restituição c pagamento dessas minguadas sommas, a quem tantas vezes arriscou a vida no cumprimento do
dever. - Pereira Lobo.

N. 74
Onde convier:
Fica o Governo autorizado a conceder ao capitão .Tosé da
Bilva Barbosa o premio de 30 contos de réis, pela puhlicaoão
do seu trabalho Elementos de tiro do canluio K1'1f.Jlp 7,5, abrindo pum isso o necessario credito .

.r usti{icar;üo

•

'

Considerando que é muio pÓbre a ljttern:tura. militar
orasileira, sobre'tudo, em livros praticas, para o manuseio diar io da tropa;
Co~s!derando que são os officiaes e pracas constrangidos
:Y. se ut1hzar de livros estrangeiros, raramente applicuveis ao
nosso meio:
Considerando que o trabalho do capitão J. dn S. Bat•bosn
teve parecer favoravel do E. M. do ExercHo··
Nadn mais justo do que esse premio, legitÍmo estimulo do
f.rahalho util de um nosso operoso official. - Perei1•a Lobo.
N. 75

I

Art.
Fica considerada no posto, e com o soldo de 2• tenente, a reforma do sargento a,iudant.e, amanuense de 1• classe Luiz Felippe Teixeira dn Rocha reformado em maio de
1923.
.
•

•
•

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1923. Monteiro .
.T u.s ti (i caçiio

3

le1•onurno
;;

A lei n. ".555, de 1922, rm seu nrt.. 57, revigorado em

nrt.. 51!, da de n. ". 032. de 1923. cogit.ou apenas de benefi-

ewr de um modo geral os sargentos qtw t.ivessem mais de 25
nnnos de pracn, muil.o embora esses inferim•es lenham pas-
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eado todo esse tempo em vida burocratica em repnrtioões mi~
litares, sem os rudes labores da cas.erna c do que é mais es~
:;:encial na vida militar - os serVJ()OS de guerra.
Deixou assim essa lei de beneficiar os demais sargentos
que, emb01·à cheios de serviços de gUérra e especlll~s, n~o po~
deram àttiiígir aos ,25 nonos, como por exemplo o mfcr1or do
que trata a prcscriLÇ emenda, que, pi·ac;a de mnroo. d~ 1897,
tem os penosos scrv1ços de guerra cm Canudos o servJ()os no
Amazonas.
. .
Além disso, 6 o urtico inferior rcfoi·mado que tem ser~
yiços de güerra em Cn~ud~s, que não foi beneri~iat!o pl3lo ]]s~
tádo e qtie se nfio attmgm aÇJS 25 ~unos . ~X,Jgldos é l;lorqub
riüo ilô.de contar como te.mpo de serv.Jço m1htnr o periodo em
óüe serviu ha Polioln Militar do Amazonas e no Acre .
.· Trata-se, portanto, de uma niedidà de equidade e recom~
pertsri, que quasi nenhum nugmento de desJJeza trará.
N. 76

O Gabinete Central de IdonLíficacão da Guerra Lerá um
auxiliar do director, civil, que substituirá aquelle funccionario cm seus impedimentos.
O Governo nomeará para esse Jogar um sargento aggresado, que esteja prestando. servioos a essa especialidade, technica, sendo. api·oveitlido o màis antigo ao servíéo.
.
..l Os vezicimentos serão de. 5:400$ âriiiunes, par !i ôs quil.es
() uoveriio :ibi'irá os necessai'ios creditas.
Sala das sessões, 12 de dezembro de 1923. - Jeronymo
Monteiro.
Justificaçã(j

O director do Serviço de Identificação do Exercito não
tom. um substiLuto, pois os. seus .auxiliares. são. sa~gmitos de
U•o1id,, séndo o dii'ectoi· subsliLuido po1·. "pessoa clésign:ida pelo
ministro".
Ora, no Ministerio da Guerra não existe uin technico,
ri ntto ser os nuxililires do Serviço de Ideiitiflilncüo, que possa
ser designado para substitui!• o director, c lim snrgr!Jto não
podér:i exerMr tal funcção, pols não póde entender -S(' com
um general, a quem estd subordinado o gabinete.
Quem o Ministro designará? Um official? Um funccionnrio civil sem o preparo tcchnico nocessario? Nomeará um estranho ao Ministcrio? Para J'cceber pOJ' que verba, quando o
director esLivor .llm serviço extoi·no; ou cm féHas, cõrti:lições
om qutl nfio pol'do 11 gr·at.ificncão?
Domais, os funccionnrlhs exl~lentos rios diversos minlsterios, aptos parn esse senrit'o, são tão raros, o servir.o e tfib
intenso que ao Govomo .seria clifficil cnconLrm· um· substituto, como acima ficou dilo.
Quanto à parte financci!·n, cumpre assig·nalar qtio a despcza não será augmcnl.adtí uma VC7. U]ll'oveitado um sargento
aggregndo. que, além do so!do, ~atificacão e etapas, vence
fnrdnmonto o calçado fornectdos palo Estado, sendb essàs dosIJtl~us nnnuiludas com sua exclusão dns flldiras do Exercito.
Sdià das Conimisstles, do dezembro de 1923.
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N. 77

Justiça Militar. Supremo Tribunal Militar pessoal da Secretaria.

Tabc!la do

Ordenado. . . . . . . ........ ; .. · · · · · · · · · · · · · · · ·
G·ratificaoão. . . . . . . . ...................... .

1;:800$000
2:400$000

Accrescente-se:
"Sendo o cargo exercido por offlcial reformado

4:800$000

Justificação
O cargo a que se refere a emenda póde ser exercido indifferentemente por civil ou por official reformado. O orçamento conslgnit. n verba de 7:200$ (ordenndo o gratificação)
pdr;a o ftincoionarld que o exercer, sendo civil.
.
A emenda concede uma gratifioaoão especial quuriclo no
exercicio dessas funcções se achar um official reformado.
Sendo equitativo o qi.ie se pêde, tilridá resull:i v:intngeth para
o Thesouro, concedida essa paga razoavel ao officinl que occupe o Jogar.
Senado Federal, 11 de dezembro de 1923. - Lauro SodrJ.

N.

78

Onde convrer :
Fica o Poder Executivo autorizado a mandar pagar aos
operários alfaiates e correeiros da Directoria Geral do Intendencia da Guerra a gratificação denominada "Tabolla Lyra",
que lhes é devida desde jimeiro do anno de 1923, abrinrlo-sc
para esse fim os necessarios ored!tos.
Sala das sessões, 19 de dezembro de 1923. -· JO.!t~ ,t.:dolu .

.Tüst1:(icaçiio
Á presente e)Jlendn vis!t torriar effectiva uma .liisttl recin~
mação doR oporarios. alludidos, porquánto, pertencendo i\s offi cinas de. quadros effoctivos o tnboll~dos rio. drcamentd, dhl~(\l'!lm; ;entrptanto de i;oceb01;. a gl'!itifica()ÜCÍ réferidti; Qi.ianclo
outros de officinns de inais rrichrif.o orgiiplzncão e da tnesnia
ropnrtii}ãb tôm .JlOrcobido af.~ ho,Jo :.t grnf.)fiêacão.
.
Trnf.ando-se do operados J)orLorici:int.iis a offichirs 'ilc vttlor roàJ, CO~sisf.indo nrr) . podc1;0SO fncf.or da S~tbsi cncia do
~;-;:er~!L9, prpduzirino do fóhiin a drit· grrlrido~ ~iildos nri ropnita
çto MlPJBte:w rln .Gu0r,rn,. como so ,ppqo. ver1fwnr pelq Jc~ttlra
do relator1o do ex-Mtmsf,J•o. Sr. PnnrlHí CaloA"orrts; .Jttsto se
torna auo lhos so.ia concodidri a· allndida gratificriÇão.
.. .Tulgo, por estes p10f.ivos, que n qmcndri refel'ida cisf.á no
c.uso de .sor npprovadu, P.ois visa, o c.tirnprlmcnf.o. flo um rlo\•rt'
do Estado, que compl'Chende a igürildadil de rcgnlins, pnrct coii1
os seus hHidostbs; ínas laboriosos servidores.
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A officinn de cm•reeiros da Inl.endencin ela Guerra foi
tlefiniUvamenl.e creada pelo arl.. 87 da lei n. 3.G74, de 7. de
wneiro de 1919, publicada no Di!lrio 0/'li'ical de 8 ele jmwtro,
~ pag. 305.
··
N. 79

Onde convier:
os·· conl.inuos e serventes da Directoria Geral de Contabilidade da Guerm passarão a Ler os mesmos vencimentos que
os seus collegas ela SeC!·eLnrio de Estado da Guerra.
.
SuJa das sessões, 19 ele del\embro de 1923. -José Acczoly.
Justifir.a.(:ao
A emenda justifica-se pelo motivo de serem ambas as repartições da mesma categoria e terem aquelles vencimentos
inferiores a estes. - José Acciolu.
Directoria Geral de Contabilidade da Guerra:
ConLinuos:
Ordenado, 1 :800$; gratificação, 900$; total, 2:700$000.
Serventes:
Ordenado, 1 :440$; gt•aLificação, 720$; total, 2:160$000.
Secretaria de Estado da Guerra:
Cantinuos:
Ordenado, 1 :920$; gl'atificação, 900$; toLa!, 2:880$000.
Serventes:
Ordenado, 2 :400$; S't'aLificação, 1 :200$; Lotai, 3:600$000.
Nota - Não existe gratil'icacão Lyra para os serventes
da Secretaria.

N.

80

Onde convier:
A antiguidade do posto de capitão de infantaria, do actual
majot• refo!'mado do Exercito, Francisco Siqueira do Rego
Barros, será contada de 24 de maio de 1906, data em que lho
tocou promoção a esse posto pelo principio de antiguidade
nbsoluta entre seus pares, de conformidade com a lei de 31
de março de 1851, consubstanciada pelo paragrapho unico do
urt. 5• do decreto n. 1. 351, de 7 de fevereiro de 1891, que
reaffirmou o direito que lhe assistia ás duas tercas partes
das vagas que se verificassem na referida arma, pelo principio de antiguidade. As consequentes promoções aos postos de
major e tenente-coronel, tambem por antiguidade, a que tem
direito o referido officínl, em face das disposicões acima citadas, deverão ser contadas respectivamente de· 12 de novembro rle 1913 a 9 de julho de 1919.
O Poder Execntívo abrir1\ o crcrlif.o necessario ao pagamento ria rliffm•enc.a de vencimentos que o referido official
rteixou de receber, em resarcimento ao pre.iuizo que soffreu
com a applicnção indebita, que lhe foi feita, do art. 1• e
respectivo paragrnpho, do decreto n. 1.348, de ·12 de julho

de i 905, que não Ih~

utti!1~in, por j.ti. tet• di~eilos adquiridos
reaffirmados em cllsposJçocs anter10res, qumze annos antes
de ser esl.a lei IJJ'OlllUlgada. - Perei'l'a. Lobo.
MEMORIAl, - Os 18 officiaes da arma de engenharia,
que concluiram o curso da Escola Militar, em 29 de dezembro
de 1919 pelo regulamento que baixou com o aviso ministerial
do 30 d~ abril do mesmo auno, vêm solicitar do Congresso Nacional que legisle no sentido de Ihes ser destiluido o titulo de
engenheiros militares, que o rel'el'ido regulamento supprimiu e
que lhes era, entretanto, concedido !1Clos reg·ulamentos anterim·es (1913 e 1918), na vig·cncitt dos quaes tiraram os peticionarias duas terças partes do seu curso.
Situação- Iniciaram esses oJ'ficiaes o seu curso, no anuo
Ioolivo de 191'7, vigorando então, na Escola Militar o regulamento de 30 de abril dê I !JJ 3, o qual concedia aos alumnos que
tirassem o curso de engenhm·ia, o titulo de engenheiros militares.
Esse regulamento foi subsliluido em 21 de abril de
1918 por outro que, embora modificasse profundamente o
J:lano de ensino até ahi ar!optado com a suppressão da Escola
Pratica crcada pelo regulamento anterior, conservava comtudo, a vantagem do Litulo de engenheiros militares, dada
<lOs alumnos que fizessem o curso de engenharia.
.
De accôrdo com esse novo regulamento, foram os pctic.ionarios, em maio de i 928, matriculados no 2" anno do
Curso Fundamental ·e desde logo designados para a Engenharia, conforme determinava o seu artigo 61, som direito
a ser posteriormente transferidos de arma (ar L. 62).
Ora, se os ol'l'iciaes em questão, apczar do curso de Engonhal'ia obrigar a estudos, que os outros dispensavam, escolheram-no em occasião em que nada indicava que essa arma
viesse, mais tarde offerecer vantagem, sobre as outra'J
quanto ao accesso; e ainda, sabendo que lhes era desde logo
vedada a transferencia para qualquer outra que lhes facilitasse galgar mais rapidamente os postos superiores, é porque achavam que o titulo de engenheit·os militares a que
teriam direito, compensaria qualquer conv·eniencia que as
outras armas apresentassem.
·
Assim cursaram o anno de 1918 e a 17 de dezembro
fot·am considerados approvados no 2" pcriodo rto 2• anno
do curso Fundamental, de accôrdo com o decreto numero
3.603, de 11 do mesmo mcz.
Em cumprimento aó aviso n. 153, de 29 de janeiro de
1919, foram a 7 de fevereiro do mesmo anuo, e a contar do
17 de deze~bro anterior, matriculados no Curso Especial
de Engenharm, pelo regulamento de 1918, ainda com direito
portanto, ao titulo ele engenhoÍI'OS militares, quando o com~
r;letassem;
Aconteceu, porém, que, cm virtude de at!Lorizat,ão do
Cons·resso Nacionnl, foi o regulamento de 1918 substituido
pelo que baixou com o dccrel.o n. 13.57 .\, ele 30 de abril
de 1919.
Ent.J•ando cm vig·01' esse novo rcgulumcn to. foram os
peticionarias, sem direHo de opção, mandados matricular
novamente no curso do J!jngenhm·ia, ele accorclo eom elle. B'
!lo notai' que c~~e Jll'O!ll'IO t•egulamenLo, no n. 4 de seu nrt:go 173 (disposiçito Li'ansiLm·iu) fizesse oxcepoão aos alu0
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mnos j:\ matriculados no 2' unno do Curso Especi~1 do ÊJI~
genhariu c rJc Al'Lillmrin, mnnrlnnclo CJIW pt·osogutssem nos
seus estudos Lheorico·-PI'!lticos pelo regLthu:ncJ.llO de 1,018,
.Tulgo.nclo-se pt•cjuclicadoR om sous dn'oll.os, pOIS o reJ;'Ulamenlo de 1\H!l 'Ilws suppl'imiu o LiLnlo. de engenheiros
militares, requct'el':un os poticionur·ws no M1ntsl.ro ela Guerrn, qllo lhes fossem Jlct•mll.l.ido oo~cluir o sen Clli'~O p~lo. regulamento anLel'iot•. ~!.'nos t•cqucrtmonlos fot·am md~iel'!cios,
sem razão justi!'icaliva. Não se conformando com .1sso, 9s
rcql!crentcs pediram, em novo t•oquel'irnenlo, reconstdet•açao
óaquellc despacho. l•~ssa outm 11qtição não logrou quaJquot•
solução.
.
P1•ecedentes - Milil.n em favm· da pt•cl.cnsão elos peltcionat•ios o fncl.o de ror1el.idus vezes, Lerem ~ Cong~•osso. J'illc:lonal, o Ministerio da OtHJt'l.'tt · o us pt•opu·us disposJçoes
transitot·ius de nlguns l'rgulnmenl.os, permiLtido, n; tur.mas
::nteriores a conclnsão rlc seus esludos, em casos lden!,lcos,
pelo regulamento que vinham cursando.
Póde-se mesmo dlzet• que o direilo de o!)Cão, om Laos
circumslancius, tem consliluido uma regra, nus Academias civis
dll nepublica.
Limilando o exumo classe ussumplo ao quo se lcm i'oilo,
nas differentes mudanças do regulamentos nu Escola Militar,
podem citar-se os seguintes p1•ccedcntes:
1") O flogularneni.o do 1874, pelo sctl arL 25G, conceclia
c- titulo de engenhcii'O militar a lodo o alunmo qtJe, tendo
sido ar1provado nns rloutrinas rio 5" anno, fosse habilitado
cm desenho e na rwalicu, Confcl'ia mais o grilo elo bacharel
ütn lllULhomqticas o scioncias pltysicas :íqucl!cs que, além
tlisso, "tivessem ~WPI'll\'nç:iilo em latim, p'ltilqsophia e rhetor·iou, mediante oxnmos :i'cilos nu lnspcclol'ia do Instrucção
l~ublicu da Côrte, Di! aprcscnl.usso carf.a de bacharel pelo
Collegio Peclt•o II, ou finalmenl e iuostJ•nssem habilitações, de
conformiclaclo com o clcm•oi o n. 5.129, de 2 de ouLubro do
1873.
2") O regulamento do O do mat•oo ele 1880 concedo curta
·~ vantagens, nos seguintes lermos;
Art. 287. "Aos alumnos approvudo~ cm todns as doulrir.ns da Escola e Engenhal'i!l Mililnr, inclusivo desenho a prution, so expedirão cartas elo mesmo curso."
Ar L. 288. "Os alumnos de qne truta o artigo anterior,
obterão o grúo de bncharol om mathomaticas c scicncins physico.s, si tiverem upprovaçüo om latim, philosophiu e rhetoricu, pela Instrucção Publica da Côrte elo.
.
3") O regulamento elo 12 ele abril de 1890, upprovado
}leio decreto n. 330, concede em seu art. 251 sómente n car~
ta do engenheiro militar.
O làoViso do Ministol'io ela Guorrn, do 28 do rlozembro elo
mosmo anuo, concedeu, enlrelnnto, todas as outms vunto.gons
u regalias.
.
4'') O regulamento baixado em 1808 reza, om um dos
sct,Js ~rligos: "A upprovac.üo em todas as maLcrins, dos tres
TJJ'Imeu·os annos do curso geral, habilita os alumnos com o
curs~ das tros m;~1ns .. A npprovaoüo em todas as doutrinas
elos •> nnnos, IJUbJltlal-os-Itn com o Clll'SO elo Eslndo Maior e ·
engenharia mi!itur. Não obstn:nto ossa ampla. concessão,· o
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docrelo legislativo n. 731, do 14 de dezembro de HlOO, concodeLt-lhes mais os LiLulos, vantagens e regalias do regulamonto de 187 4.
5'') O regulmnento du 2 de· outubro de 1\JOG niío CO\WOc.iu curta nem vantagens aos ulumnos do curso de ongonl!nria. O Congl'esso Nacional, porém, lltes conferiu Laos rogadia carta nem vantag·ens aos ulumnos do curso de engenhario 1\J12, publicado em boletim do Exercito n. 294. Heza o
~cguinio esse decreto:
Artigo unico. "Será concedido ccrtil'icado ele engonhal'iu militar aos alumnos que ooncluiL•am o curso de engenharia, de accôrdo com o regulamento de 2 de outubro de 1005,
revogando-se as disposir;ões em contrario."
G') O regulamento baixado em 1\J23 - pelo qual os pelic ionarios iniciartlm em 1917, o seu curso - extingui~! a
caria, titulo, vantagens c regalias do cm·so do engenharia. O
Congresso Nacional, entretanto, manteve taes prerogalivi\s,
pelo art. 72 da lei n. 308, de 8 de janeiro de 1916 (orcamonto da Guerra), nos seguintes Lermos: "Fica extensivo
aos alumnos que concluiram o curso pelo regulamento de ::10
rio ai:Jril de 1913, o decreto n. 731, de 14 de dezem!Jro do
·1000, estendendo aos engenheiros miliLares pelo regufumcntu
rio 1898, os titulas, vantagens e regal!as dos de 1874.
7") O decreto legislativo n. 1.7081 de 5 de setembro do
1907 reza o seguinte: "l!'ica o Governo autorizado a matric.ulnr, em 1908, nas Escola~ de Artilharia e Engenharia, para
.: fim de concluirem os seus estudos, pelo regulamnlo de
·1898, os ex-alumnos da Escola Militar do Brasil que Lenham
frequentado o 2" ou· 3" annos do curso geral, e bem assim os
que, de accôrdo com o mesmo regulamento, devam proseguir
no curso especial."
8') Os seguintes regulamentos crearam em suas '"dis!JO~ições trun~itorias ", precedentes em que se enquadram,
[iOl'l'cltnmonto as pretcmcões dos peticionarias.
a) Regulamento do 1890:

Reza o art. 302: "Os alumnos que tiverem os cursos de
mfuntnria e .cnvallaria ou de artilharia, polo regulamento do
!l de marco de 1879, proseg·uirão seus estudos por esse modmo regulamento.
·
Essa disposição se estende aos alumnos que tiverem o
1" anno do curso de infantaria e cuvullnriu, pelo referido rogulamonto."
O art. 305 desse regulamento (do 1890) concedo igual
Javor aos alumnos comprehendidos em suas ~!incas a) b)

t) c·d).

·

, b) Reg:ul~ll1en to do HH 3 :

Em seu art. 183, alínea c, reza esse regulamento: "O~
tlctuaos alun:tnos do 2' anno do artilharia, do 2" o 3" -annos
rl_o cn!l'enhm•m, bem como os da Escola de Applicuoão de arl.ilharm e Engenharia continuarão a cstudm· pelo regulamento
de 1905."
,
~
... , ...!...,. 'M• •.•L.1:

c) ltcguwmeuto do f!JHJ:
Em ~eu al'l. •í", das "disposi~;ões tr·unsiLol'ias", 1'e~a osso
regulamento: "Os alumnos que concluil•am o 1" armo dos
eursos de artillmria e engenharia pro;:;eguirão seus estudos
theoríco;:; e praLicos pelo regulamento de 1918."
N. 81

Accrescente-se onde convier:
Serão matriculados na Escola de Intendencia (cursos de
e de contadores), mediante requerimento, os
oJ'ficiaes subtalternos das armas combal.enl.es ela 2" classe da re-.
serva de 1' linha, desde que provem sua competencia com diplomas ele escolas normaes ou supcl'iores da Republica, devendo os que assim não puderem PL'OVat' ser :mbmettidos a
um exame prévio de admissão. Terminados os cursos, os ofJ'iciaes approvados serão trans l'ericlos para o quadro effcctivo
de administração ou de contadores, conforme o curso que tiverem, nacla percebendo, durante o curso, pelo posto que occ:upam.
Sala das sessões, 5 ele dezembro de 1923. - Lauro Sodré.
administra~'ão

Jus tij'icaçüo

A medida acima visa tão sómcnte recompensar os que
mourejaram na caserna o se esforçaram pela obtenção do officialato da reserva de 1' linha. Além do acto de inteira justiça,
e um incentivo que não deixa de concm·rer de qualquer modo
para a formação da nossa reserva, é uma medida que não vae
ím•ir o direito de quem quer· que seja, que não traz augmento
alg·um de despeza e que vai ainda, de accôrdo com o Regula ..
monto das Escolas de lntenclencia, com elementos distínctos e
iortes, accolerar, nos termos do art. 53, a formar-ão dos qua•
dros de administrnc.ão e contadores.
Os officiacs da reserva d1J i" linha são recrutados da seguinte ilórma, de accôrdo com o decreto n. 12.923, de 20 de
março de 1018, para os sargentos da tropa:
"Entre os sargentos eJ'fecLivos do Exercito, que tenham
cinco annos no mínimo de scrvíc.o arregimentado, com boas
notas e sem interrupção, satisfaiondo as seguintes condições:
a) ser proposto pelo commanrlantc dn região;
b) ter o curso de 3" grúo de uma escola regimental c boa
· conducta civil c militar;
c) ter Rirlo ,iulgarlo em condições por um conselho do ofi'iciaes ef.l'cctivo do corpo."
.
Para ser mat!'iculaclo na J~scola de Administração Militar,
nn fórma do tll't. 31-2" do "Hog·uiament.o das Escolas de Intcnconcia ", 1\ preciso:
a) ser sarg·enl.o do,; corpus do tropa e das tropas do aclminbl.r·ac.ão cum cincu annu:;, no minimo, ele pra1•.a a contar
da data do concurso;
• '
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b) ser sargenlu amunucnse pelo menos com um anuo do

survi~u

nessa Junccão e cinco annos de prucu de pret; c satisfazer um exume das seguintes ma terias:
Portuguez - Redacção oJ'J'iciul.
Arilluneticu - l'ruticu, até proporções.
Histcll'iu do Brasil -Da chegada de D. João VI á proclama~ão da Republica Geographia do Brasil, principalmente
do Districto Federal, conforme as instrucções organizadas o
publicadas recentemente.
·
Essa prova, conforme se veril'ica do progt'!lmrna organi.;
r.ado pelo Estado-Maior parn as escolas regimentaes, das quaes
devet•ão Ler o curso completo, os que se candidatarem a officines da reset•va de 1' linha (1", 2" c 3" grtlos), enquadt•u sómente o segundo grão das mesmas escolas. Como se vê, os officiaes da reserva, provindo do Exercil.to activo, acham-se em
condir:ões superiores ás exigidas. Além disso, pela presente
~~monda, são elles, obrigados, em exame de admissão. a provat•
seus conhecimentos. Não é justo, pois que lhos fechem as portas das escolas de Intendencia.
Para os actuaes officiaus da reserva de 1' linha, não prov.cnienles do E:\:m·cito activo, foi-lhes exigido, pura obtenção
do ot'ficialato:
,.. .. '·• f
. a) provat• possuírem curso de i.tma escola normal ou superior da Republica e, caso contrario, submetter-se a um exame
em que provem sua competcncia;
b) fossem incorporados, durante seis mezes, a um corpo
de tropa, onde frequentaram um curso especial, mediante
mstruccõcs do E. M. E. ;
.
.
,
c) a approvacão nas materias desse cm·so, o que lhes garantia a nomeação a "aspit·antc a official";
·
d) u um estagio de tres mezes como aspirante a official,
findo a qual o conselho do officiues do cot•po, reunido, diria si
o candidato poderia ou não sct· promovido a 2" tenente aa reserva de 1• linha.
Parece que seria d!• juslir:a fazer o que pede a emenda.,·
Sala das sussões, ü de dezembro de 1!123.

N. 82

.

. •:

Onde convier:
.l•'ica revigorado o ar L. G4 da lei n ..\. 63~, di.! G do janeiro
«1e 1!1:.!3, ·IJUe havia revigorado o ar L n. üi da lei n. L 555, do
J O de usos lo de 1922.

Jztslifü:açüu
E' indispcnsavcl, é jusla, a repeoducc.ão que a emenda
pleiteia, umu ve1. quo nfio foi iJJCOt'[Jorado ao or~'amento para
1!)2.1, do 1\linisLI!l'io da Guet'J'U, o rtlwnlttu~ para pagamento ás
PI'U~as efl'cclivus ou rlll'ol'llll\!lus do J!]xorcito. IJlltJ completarem
!!O illllliJS de servi~os, 11 J'I.'IUUIICI'a<:ãu de 1 :000$, do que l.rala
n Ul'l. 10 da lei n. 2.55ü, de 2 ue setembro de.HIH.
S. - Vol. XI
6
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· . Existem no Minislerio da Guert·a centenas de processos
tle pt'aiJUS nestas conclicuões, Jnwndo .iús li remuneração citada,
pmados c sem vcrlla propl'iu, sendo us interessados . pessoas
cheias de serviços á Na~,,ão. Desde que já foi concedido esso
premio a outros, não é licito deixat· no desamparo outros om
igualdade de condições.
Sala das sessões, 10 de dezembro de 1923. -Laura Sod1·é.

N. 83
, ArL.
O Governo nomeará 2" tenente para o quadro de
l'ontadores do Exercito, oom antiguidade de 30 de junho de
1920, independentemente de vaga, e na primeira opportunidade de outras promoções no referido quadro, o sargento
ajudante Alfredo Figueiredo, auxiliar de escripta do Departamento da Guerra.

Justificação

· b sargento ajudante do Exercito Alfredo Figueiredo obtGve, cm 1919, inscripcão no concurso para 2" tenente intenôente, concurso esse que, pelo respectivo regulamento, deveria ser realizado na ·1• quinzena de outubro do referido
anno. ·'rerido sido porém, , por ordem do Governo, transferida a data do concurso sem dia e mez designados, aconteceu
que o referido sargento foi transferido para o 5" B. C.; e
em cumprimento de ordem do Governo seguiu para o Estado
da Bahia, incorporado á sua unidade, onde chegou na vespera
da realização do referido concurso, não podendo,· pela situacão em que se achava e pelos preparativos de sua unidade
para o 'embarque para o interior do Estado, comparecer ao
referido concurso. Para não ·perder seu direito, apresentou
1•equerimento dirigido ao Ministerio da Guerra, e convenientemente informado, em o qual pedia ser submettido a novo
concurso· logo terminassem as operacües no Estado da Bahia,
em virtude da i ntervencão decretada pelo Governo, para o
que seguira para o interior do referido Estado, em cumprimento de ordens, com sua unidade. Acontece, porém, que
aquelle seu documento não logrou despacho, embora com as
informacões a seu favor. Cumpre agora ao Governo premiar
o modesto servidor que, em cumprimento ao seu dever de
soldado, deixou de comparecer a um concurso em o qual se
achava inscripto, c no qual certo conseguiria approvação, e
eonsequente promocão.
Senado Federal, fO de dezembro de i!l23. - Lauro Sorlré.

N. 84

Onde cor. vier:
·· Os officiaes reformados, quando no exercicio de cargos
pcrtenccnf.es a officiaes effectivos da 1• linha, perceberão
as vnntugons como si effecl.ivos fossem; quando, porém, .nomeados para· exercerem commissão que, por sua natureza,
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tambem possa ser exercida pot' civis, nas diversas reparLicões, perceberão, ulérn das vunLasmts da reforma, apenas a
~raLificacão de 150$ os oJ'J'iciaes subalternos c capitães e 200$
os oi'ficiaos superiores.
Sala das sessões, cm 17 de dezembro de :1923. - b·ineu
Machado.

Justificação
: . Si o official reformado é nomeado para o desempenho
do cargo pertencente á officia1 da 1" linha, não é justo que
fique em condições materiaes em desigualdade com este officiul, tanto mais quanto, para equiparai-o, ha verba orçamentaria na rubrica - Saldos e gratificações. Na generalidade dos casos, quendo um official reformado occupa um
carg·o que deve sct· exercício por um official da 1" linha, é
compre pela conveniencia de serviço, para não afastar este
officíal do serviço da tropa e pela economia que resulta para
os cofres publicas, porquanto o soldo já o oJ'ficial reformado
o tem incorporado ao seu palrimonio consLHucional, completando-se-lho as vantagens apenas com a respectiva gt·atificacão.
Sala das sessões, em 1.7 de dezembro do 1923. - b··inett
'illachado.

N. 85
Ficam extensivas aos actuacs alumnos da Escola Superior
'de Intendencia as disposições do .decreto n. 14.792, de 2 de
maio de 1921, que mandaram incluir. no quadro de Intendentes da Guerra os alumnos que frequentaram o curso em
1921, devendo proceder-se do mesmo modo para com os das
1.urmas que se segtlirem, findo o primeiro anno escolar, í'i·cando, pot•ém, mantido o curso çlc 2 annos da referida Escola.
·
Sala das sessões, 8 de dezembro de 1923. - Jcronymo
Jfonteiro.
J usti(icaçr1o

A emenda supra ,justifica-se perfoiLa.menf.e, encaradas
as duas faces mais importantes do assurnpto: .i uridica e
economica; 1", não prejudica a quem quer que seja, visto
Pão ferir nenhum direito adquirido e accomodar-se a todas
as normas de justiça; 2", não traz nenhum augmenlo de despeza, pois, de sua approvacão não resulta qualquer vantagem que a isso obrigue.
Vejamos, agora, os esclarecimentos necessarios: Sete são
os alumnos que actualmente cursam aquella escola, dos quaes
.treis são capitães, que serão logo transferidos para o quadro
de Intendentes da Guet·ra, c o u!Limo, 1" tenenf.e, que sómente com a inclusão do curso podertí gosnt· de identica
vantagem, ist.o por não comportar aquello quadro o posto do
1• tenente.
Em 1921, Laos vantagenR só foram concedidas nos 8 primeiros candidatos classificados cm concurso, vindo depois o
decreto n. H. 792, acima mencionado, que pormiltiu a trans-
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l'crencia
G curso
m:ontcut~
<mno de

"-<

dos domais. Ora, si estes u!Limos, apenas iniciado
1'oram tmnsfericlos, é justo, portanto, que o mesmo
com todas as turmas que concluh•em o primeiro.
curso da a!ludida Escola, desde que existam :vagas.,

3alu das sessões, 7 ue dezembro de 1!J23.
N. 8ô

Al't.
Ficam cqui[Jarados, para. todos ~s ol'feilos, a~s
oulJ-o1'l'iciues da Armada os actuaes sargentos-aJudantes e primeiros sargentos do Exercito, exceptuados os pertencentes at~
quadro extincto pela le.ttra f. do ar!.. 1." da le.i n. 4. 028, de
10 de janeiro de 1920, .Já regidos por ICJ especial.
.~ '1". Os aviadores mili!ares, auxiliares d~ escripta o i~
,tJ·ucl.ores terão as gracluaçues do sargentos-aJUdantes o prilllciros sargentos c gosarão das vantagens c regalias inllerenl.es a estes IJOSI.os. Serão apt•oveítados l.odos os que servem
uctualmenle nus quadJ•os acima alludidos .
.§ 2". Fica constituído um quadro de segundos e terceiros sargentos:
·
tr.) podendo, quando de folga c l'úra doti quurteis e estabelecimentos militares, trajar-se civilmente;
ú) só podet·ão perder o seu posto por condemnacão d~
llltlis àe um anno;
c) servirão independente de engajamento;
cl) tet·ão, quando transferidos por conta do Governo, um
nw~ de soldo pnr adeant.amcnlo, que lhes se.ia descontado em
10 prestações. Este abono sct•á feito sómentc uma vez pOI'
llllliO;

•

'

u nccesso para o quadro de sulJ-ol'ficiacs o para este so
iart'l à 1·azão de dons Lercos pm· antiguidade c um terco por
lllCrCCÍlllCnlo;
.
'
f) serão rel'ot·mados no posto immedialamenle superior;
dc~tle qut! icnluun mais de :!O annos de sm·viuo; c, no de sargen1.u-a,iudanlo com mais de 25 annos;
·
11) o EsLndo-J\Iaior baixará instrucções 3obre o recruta..
mento detile quadro.
c)

Jus I i{icação

Não consliluc a JH•cscnl.o eme-nda nenhu111 pl'ccedento na
no:;sa oJ•gnnizaufio militar, nem lhe allera a hierarchin, pois
us ~tu·geJltOH-ajurlanl.cs c Jll'imeiros suJ•g·entos da Armada e
aJnamtenses do Exercito veem de ha muitos unnos gosando
destas ~·anlugens. Na pratica já e~tt'L cabalmente demonstrado
u vantajoso resultado para o sorvic.m militar em sct• bem asM•gm•ario o fulm•o dos stu•gnnloR, pois, rlesl'nrlc, trabalharão
I.J·anqtlillmnenlr, cc!'ios de que os seus esfor~.os são JJem re.:.
compensados,
.
Nos pt•incip:w;; pai~rs elo lllUJHlo, os sm•g·cnl.os, quep da
Annadn, que1· do ExcJ•cilo, g·osnm ria:; Pog·:llias a que fazem jus
o labot· consl.anle Tltl cnsel'nn c sua responsabilidade pez•ante
o;; commnndanlt!s; 1', toem, ainda, uma t•cformn satisfactoria.
Na .I•'I'atJ~a. por cxemjJiu, os surgentos casados tccxn uma
gratificncão especial.
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Os sargentos-ajudantes c pr imcü•os sargen I os ·são Of,
responsaveis directos perante os officiacs, pela disciplina da
tropa e esct'ipLura1;ão das unidades c sub-unidades. Qualquer
papel que seja .levado á. assig~a~ura elo ~a pitão_ tS elo 1". sargento que se ex1ge a sua exacL1dao. A equ1paraçao dos avwdores milif.al'es, auxiliares de escripla e instructores é uma med.ida de inteir!t justiça. Os primeil·os al'riscam, a t,odo. !nomento a sua VIda, expondo, com a sua morte, a sua 1mm h a a
mais franca miseria; os segundos desempenham as mesmas
l'uncções que os seus collegas amanuenses, entretanto, ficam
cm um gráo bem accentuado de inferioridade; c os terceiros
Rão os intensificadores de nossas reset'vas militares, preciosos
Lhesouros de nossas classes armadas. Para eslimular o accesso
ào quadro de sub-officiues impõe-se a creação de um quadro
de segundos e terceiros sargentos com t'egalias e vantagens
que col'respondam a espectativa de seu amot• ao serviço e assiduidade á caserna, quet• como monitores da tl'o[la, quer como
auxiliares do 1" sargento.
A medida disciplinm· do rebaixamento do sargento, além
ele o collocar cm uma situação humilhante perante os soldados,
pois o reduz a esta condição, ainda vem de quebrar o seu estimulo. E' preciso l'Cparat· este .mal, dando aos surgentos estabilidade de posto, que tem sido, até hoje, os seus sonhos ,
dourados. Sei que o Sr. Ministro da Guet•ra de ha muil.o vem
f\studando, sempre, a situação dos sargentos e os olhando com
pal'ticular carinho. Esta medida nenhum onus traz para os
cofres publicas, em vista de não havei' augmento de despeza,
nem mesmo na equipal'a()ão aos sub-o1'1'iciaes da Armada, considerando que estes se i'ttrdam tí sua custa e não ficam dependendo da oscillação da etapa, que nesl.a quadra dirficil, tende
~cmpre a augmentar. E assim, pois, -penso ter prestado relevante ;;ervico ao Exercito e dado aos seus dedicarlos sargentos
{] premio de sua espinhosa missão.
Sala das sessões, 1 de dezembro de 1923. - Jyinen Ma-

chado.

Onde conviCt•:

N. 87

ArL. Fica o Governo aut.oriz3do a adquirir .t casa pertenccnt.e tí Archidioccsc do Maranhão, sil.uada ú praça Gonça!ves Dias, em S. Luiz, para nclla ser installada a Enfermaria Militar ria gum·nição federal daquelle Estado, fazendo
para esse fim Otlera~õcs de credito ale) a quantia de 100:000$,
~ncluisve despezas de adaptação.
Rala das sessões, '17 rle dezembro rle 1923.- .TostJ Eusebia .
.Tust i{icaçtio

A guarniç.úo fcdeJ•al do 1\lat'anhão ha muito reclama a
insLallação em S. Luiz, cnpilal do Estudo, de uma enfermaria em condicõcs de nttender nos officiaes c pt•aças enfermo~
tanto do Exercilo, como da Marinha. O odii'icio do quartel
r:fio t.e·m accommoclaçõos Sllfficienlcs, prestando-se a isso mnil.o
bem, sogllndo iformnçlics da pro[ll'in gllnrnição, n cnsn a que

86

ANNAES DO SENADO

se refere a emonda supm, rcrligirla em fórma de auLorizacão,
Mim de ficar o Governo !Jabililado a procede1·, sobre o assumplo, como e quando .i ulgat• conveniente.

N. 88
Onde convier:
Arl
Fica o Governo autorizado a mandar contar em
favor d~s nctuaes ofJ'iciaes de terra e mar e classes annexas,
para o el'feito de reforma, o tempo de sel'viço, anteriormente
prestado em I'eparlir;ões publicas J'edel'aes como funccionarios
el't'ccl.ivos, diaristas ou prulicant.es gl'atuit.os.
Em dezembro de 1923. - .ros é Eusebin.
I u.sti{icação

.Tá se tem contado o tempo de serviço cm reparLi~ües civis
para o el'feito da reforma militar, conforme os exemplos em
wguida onnumerados.
Convém, entretanto, estabelecer regt•a geral afim de eviün• possíveis injustiças a que estão sujeitos os menos approxlmarfos dos cent.ros da administração.
1" exemplo - Capitao denf'ista !llanoel Moreira da Silva
j:'. fallecido. Contou para a reforma, conforme se verifica no
"Almanack rio Ministerio da Guerra", de 1917, o tempo pres1ado como fiscal da illuminaçíio publica, no período descor'rido rlc 25 de novembro de 1890, a 22 de fevereiro de 1910.
2" exemplo - 1" tenente dentista. Luiz Cu.r"io de Carvalho
eonla para a J'eformn, segunrlo o "Almnnack do Ministel'io da
Guerra", de· 1922, o tr>mpo que serviu como 3" escl'ipturario
àa secretaria do Hospital Cent.J•al do Exercito.
Além doMes rlous caso~ ex i~ tem oui.J•os. Os internos gratuitos do Hospil.al Central do Exercil.o contam para a rel'ot•ma
o tempo pt•osl.ado, como se veril'ica no "Almnnack da Guel'l'a",.
de 1922, nos seguintes: majol'-mcdico Dr. Getulio Florentino
dos Santos; capit.ão-merlico Dr. Lauro Ruulino de Oliveil'a:
LU]lit.ão-medico Dr . .Alcides Homeil'o da Rosa; cnpit.ão-medico
Dr. .Paulino Barcellos.
Os internos da Policia Militar da Capital Federal l.amLcm contam o tempo de sm•viço prcsl.udo gt·ut.uitumenl.e.
O ex-militares que voll.am ao serviço publico em repar1içlic,, civis ou milil.arcs, contam o tempo do serviQo no Exercilo on nn Mm•inha como combatentes ou classes annexas.
Snla das Comm is~lirs, om 17 do dezembro de 1923.
.los é ll'u.sc Ido .
.

N. 89
Onde convier:
Art..
Ficam ext.onsivns aos porteiros da Secretaria do
1\linisl.crio dn Guerra, do Estado-Maior elo Exercito, na Dirc ·
cl.ol'ia do Saude du Gtwt•t•a o do Labol'Ulol'lo Milit.at• do Dncter iología u graduação o honras mililm•os inhel'cnl.cs ao cargo,
idenl.icas ús quo gosam o port.eit•o do Hosiptal Cenl.rnl do
J!lxercito. - Josú Eusebio.
·

SESSÃO EM

1Ü

PF. DEZEMBRO Dll

1923

.fnsti{icaçao

.

••

A presente emenda viRa uma reparação de ordem moral,
salvaguardando um principio rle justiça, com a adopção
óe uma equiparação salutar nos Reus efl'eltos, independente
de onus, de qualquer espocic pura os cofres pulllicos .
Elia vem remover uma siLuação inconveniente, geradora
de sentimentos de pouca elevar,ão moral, em serventua!'ios da
mesma classe pela' diminuição e differença flagrante, perturbadora e pre,iudicial no estimulo na execução do serviço publico, corl'igindo-se, agm•a, a anomalia da supposicfto de superioridade hieral'chica de um funccionario, de regalias ident icas, pertencente ao quadro de um estabelecimento dependente.
O Hospital Central do Exercito é um estabelecimento dependente das ordens emanadas da Directoria de Saudo da
Guerra e não se comprehenrle por que o porteiro desta repartição não esteja tambem integrado nas regalias da graduação
âo posto de 1" tenente, como acontece com o fllnccionario do
categoria perfeitamente igual daquellc hosiptLUI. E' manifesta
a desigualdade da situação ele ambos e a inJustiça que a mesm:l
representa. Para melhor illusl.rar,,ão do caso, apresenta-se a
feição especial concroti~uda na"s duas repartições ele Saudo do
Exercif.o, como acima ficou exposto.
E' notaria a situação rlo igualdade cm que se encontram
os porteiros, em exercício de funcoões semelhantes, das outras
repartições militares attingidos pelos effeitos desta emenda.
· A desigualdade subsistente representa uma anomalia bur ocraticn que o Poder Legislativo pó ele fnzct• desapparecer
com a adopção desta emenda, além de traduzir uma medida
de uniformidade e do ;ittHLiçu ao merito de condignos servictores do Estudo não contribue, ahsolutamente, pura augmentar
as despezas do paiz;
Sala das sessões, dezembro de 1923.- .Tns1J Euseblo .

. ............. \·

~<!

N. 90

Verba 8' - Serviço do Saúde. !Vl!iterial - Laborntorio
Militar de Bacteriologia. ·
a) verba pura despozaR diversas, appnrelhos, reactivos,
telephones, expediente, bibliothcca, assignnturas de revistas
Rcientificas, animnes para o biotcrio, fabrico ele vaccinas, microphotogr~nphiu, etc., 30 :000$000.
,..
~·I

:

.' .

J usti(icaçlio

A elevação da verba é nccossurin por ter sido extraordinariamente desenvolvido o set•vico do estabelecimento. For'nm creadas t.ros secções com o novo Regulamento do Scrvico
de Saude em tempo de paz. Além disso o Lahoratorio precisa
estar appnrelhuclo pura nttendnr· t\s noccssiclndes dos luborn'rios divisionul'ios o do ex~rcilo, C'lll r.nnnobrns e cm campanha que forem mobilizados. · - José All(tusto.
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N. !H

Obras mili/.at•es: Augmrmlnrla rle .100:000$ pnl'a o Laboratorio de Bacteriolog·ia;
b) verba para consl.l'ucr;ão de orlil'icio pl'O!ll'io pal'a o laboratorio, 300:000$000.
Jus ti{ icação ·

Essa verba vem sendo solicitada desde 1905. O laboratorio está imperl'eit.amento. inst.allado em um pavimento de
um dos menol'es pavilhões do Hospital Contrai do Exercilo,
de modo que pot• falta rJe accommodações não é passivei dar
desenvolvimento. a Iodas as atlribuições que lhe 'são commeltJdas pelo novo regulamento. -. José Eusebio.

..•

N. 92
Ver·ba 8'. Servico de Saurle - Pe5lsoal - Laboratorio
J\lilitnr de Bacteriologia: seis set•ventes para o serviço tecbnico, dous serventes para o serviço administt•ativo.
Os vencimentos sm•ão os acluaes e mais uma etapa pela
.verba 9'.
Justificação

O areamento passado consignou apenas verba para sei;
serventes, quando o regulamento para o Serviço do Saudc, no
nrt. 530, em vigor, os fixa no mínimo, imprescindível de
dto, sendo seis para o set•viço t.echnico e dous para o administrativo.
A ocncessão de uma etapa aos sm·ventes do laboratorio
1\ regulamentar, pois l'lles são obl'igndos a permnn~cer tod'l
o dia no estabelecimento. Aliás, é uma vantagem de que já
gosavam o que, por omissão, não figurou no areamento para
1923. - José Eusebio
· N. 93

Accrescenlc-se onde convier:
Os vencimrnl.os rios scryenl.es do Lahoralorio Militar do
Dact.eriologia ficam fixados em 180$, de accrlrdô com o § 1•
ào art.. 150, da lei n. 4.555, de 10 de agosto de 1922. - JosrJ
Eusebio..:,
Justi('ical}ão

Os acluaes serventes do Laboralorio Militar de Bacteriologia acham-se incluidos dentro dos termos da lei acima citada, devendo perceber de accôrdo com a tabella organizaria
pela Directoria Geral de Contabilidade da Guerra, os seguintes
vencimentos:
Orrlenndo. . . .. . . . . .. . .................... , .. .
135$000
20 % a incot'pornt' (1'') ... , ........ , .. , , ... , , . ,
27$000
no % ~nbt•f' os primeiros 100$ ..............•..•
00$000
BO .% snlwr o.' sr.gu nrlos 1O.O$ ••••••••••••••••••
31$000

Total . .......... ·, ......... .

253$000

IJ
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AJJnzar da J'CI'm·ida lei tor assim fixado os vencimentos
desses servenl.ual'io~. rlefinitivarnentr, o Congresso, por omissão, não consignou no orçamento vigente a necessaria verba,
:ficando os mesmos com a disl.!·ibui~ão que lhe foi feita, reduzida a:

IIII

Ordenado ................................... .
Grat.ificacão ............................... ·.. .
!1\ddicional. ................................. .

90$000
lt5$000
58$125

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

193$125

A emenda apresentada 1\, pois, uma reparar,ão de um direito postergaria, além do mais, plenamont.o .,justificada pela
sit.uação actual do custeio da vida. - José Euscbio.
N. 94

São apPoveilados, respectivamenf,e como primeiros, see terceiros offiicaes, nas vagas existentes ou que se
derem na Secretaria de Estado da Guerra e Directoria Geral de
Contabilidade 'da. Guerra, os dous primeiros, dous segundos e
ttm terceil'o officiaes da Directoria de Saude da Guerra, cujo
quadro de funccionarios civis foi extincto por decreto numero 15.220, de 31 de dezembro de 1921.
Sala das sessões, 17 de dezembro de 1923. - JJ•ineu Macitado.
~:undos

...

Justi{icn~íio

Os funccional'ios civis ria Directoria de Saude da Guerl'a,
cujo quadro foi exLincto pelo decreto n. 15.230, de 31 de dezembro de 1921, actualmente em numero de cinco, sendo: dous
primeiros, dous segundos e um terceiro officiaes, com vencimentos inferiores até nos dos amanuenses do Exercito; quando
pelo regulamento teem as graduações militares respectivamente de capitão, 1" tenente e 2" dito; não tondo quando effectivos obtidos melhores vencimentos, como seus collegas, funccionnrios de repartições subordinaans á directoria (Lnboratorio Chimico Pharmaceutico Militar e Hospital Central dú
Exercito) todos com mais de 15 annos de servico e gozando todos de regalias e vantagens de que gozam os seus collegas da
Sect•etaria da Guct•ra; não podendo pleitear augmento do vencimentos pot• isso que n siluacão não n'o pcrmittc e porque
estão nas condições de íunccíonarios de quadro ext.incto; seria
,justo que, obedecendo á disposição mantida nos orçamentos
dos ullimos annos sobre o aproveitamento de "addidos e funccionnrios do quadros extinctos" fossem aproveitados nas vagas existentes ou nas que se derem na Sect•etnria de Estado
ela Guerra o Contnhilirlnde Geral ela Guerra.
O pnrngrapho 2" do arL. U81, elo decreto n. 15.230, acima
citado dispõe: "Esses funccionarios poderão ser aproveitados
nns vagas que se dürcm cm nulrus repartições do Ministerio
da Guerra.
Os fnunccionarios civis da Directoria do Snudo da Guerra
são talvez, no Ministerio da Guerra,
unicos que desde HHO,

os

I
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de quando data o seu u!Limo augmento de vencimentos
não lograram obter do Congresso melhores vantagens; e ho.ie
mais do que nunca deante de crise actual mais do que quaes~
quer outros sentem sérias difficuldades.
Sala das sessões, 17 de dezembro de 1923. - Jrineu !tia~
citado.

N. 95

Onde convier:
Ao ex-contribuinte do monl.epio do Ministerlõ da
Art.
Guerra, Antonio Mello de Lima, fica relevado. o eommisso cm
que incm·reu, afim de que possa continuar· a contribuir para o
mesmo montepio, desde a datt1 em que deixou de realizar os
respectivos pagamentos, devendo as pensões sm· opportunamente distribuídas em benefício dos seus herdeiros segundo
a legislação vigente. - Oleaario Pinto.

Ju.vtificnçao
Antonio Mello de Lima, tendo sido nomeado, por aviso do
Ministerio da Guerra, de 10 de abril de 1893, amanuense da
Escola Superior de Guerra, contribuiu desde esta· data até
março de 1906, quando exercia igual cargo nn Escola Preparatorin e de Tact.ica do Realengo, para onde foi transferido em

1898.

Por aviso do Ministcrio da Guerra de 29 de dezembro de

1905, obteve tres mezes de licença para tratar de negocias

de seu interesse, sendo. a seu pedido, dispensado logo depois
isto é, em mar~o fie Hl06, até quando se acha pago de sua men.
·
salidade para o montepio.
Obteve permissão nessa occasião, para continuar a pagar
ns contribuições do montepio, porém, como estivesse f6ra, encarregou um procurador para fazer o respectivo pagamento,
que deixou de fazei-o mensalmente por informação erronea
de um funccionario do Thesouro, o que motivou a perda do
rlireito de cont.intJnl' a contribuir para montepio.
Dese,ia dispensa dn prescripc!ío em que incorreu, de modo
a poder contribuir para o montepio de ora em de ante.
·

N. 96
Art.
Aos subalternos do Corpo de Saude do Exercito é
pcrmittida a passagem para o quadro de officiae.s contadores,
com as mesmas vantagens que tiveram os officiaes combafllntes e intendentes, ao serem transferidos para o citado. quadro, desde que o requeiram sessenta dias após a execução da
presente lei.
Justificação
A emenda acima encerra uma medida de ,iustica e equidade. Tendo o Govrrno crendo. o anno pnssarlo, novo quadro de offioiaes, a que deu o nome de Contadores, dcterdminou,
que para a formação dolle podel'.iam concorrer não s6 os capi-
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tães, primeiros e segundos tr.nentes dos extinctos quadros do
intendentes o picadores como tambem os subalternos das differ entes armas.
Por esta disposição, os officiaes do Exercito acima indiC;ados poderiam se transferi!· para o novo Quadro com grandes
vantagens, principalmente a da promoção ao posto immediato,
vantagem esta que ele facto auferiram. todos aquelle~ que até
hoje se transferiram para o citado quadro.
Sómente os officiaes do Corpo ele Sande foram excluídos
do goso de tal vantagem, jusf.amenl.e elles que, com difficuldnde, conseguem um ncccsso devido a serem diminutos ós pÕS~
tos superiores dos respectivos quadros. no contrario do· que
SI' dá com os officines pertencentes ás differentes armas, onde,
nnnualment.e, occort·e regular numero de promoções.
Por ou e esta inJustiça? Não ~n póde nlle~tar que os offit·iaes do Corno dr Sande não se.iam cana?.es de dAsempenhar
as fun0ções ele officines contadores, pois. que, de accõrdo com
o regulamento para o Serviço de SaudA do Exercit.o em tempo
rle pa?. (ar!.. 201. §: 2•1 e dn accôrdo ainda com o re~ulamento
AdminiM.raf.ivo para OR Cm'noR rle Tropa e ERf.aheler.imrnf.os
Militares, nns enfermnrinR-hospitaes. por exemplo são Piles,
merlicoR e pharmncmtl.icns, our llOmpõem os ConselhoR Administrativos, que dirigem nrlminisf.raf.ivamente as t•rspecf.ivas
t•ennrt.ir.õrs: que são os l.hnsonrniros rio~ rrspect.ivos conselhos;
oue fazem ns cnr~tas e descar~tas dos mnteriues r. utensílios nos
livros regulamentares; que rerlilmm, assignnm as actas das
rrtmiõrs ndminisf.rnUvns; qun confeccionam, transcrevem. nssignnm e visam os halnnr.et.es das rrr.eif.ns e despAzns: que orc:anizam. assignom e publicam o~ Adit.nes dfl concnrrencin publica: que or~tanizam, nssignnm n visam as folhas dr~ vencimentos do pessoal do est.nhelecimenf.o: que consW.uem as com missões de abertura de exame: que lnvrnm o nssignam os termos
r'P.ti'Uinmrnf.arcs: qne nffpcf.nnm r fiRcnli?.am os pa~tnmr>nt.os
rii.o só rio pessoal, como tnmhem rios fornecedores: oue fazem,
conferem e nssignam a nscrinta do cofro: qne r.onfr.ccionnm,
~ssignnm n visnm os mappns rlr recebiment,o do dinheiros, e de
c.onsumo do luz; quo confeccionam, assignnm e visam as demonstracões para recebimento de qunnt.itat.ivos nas Delegacias
Fiscaes ou !Jollnct.orins Federues, etc. Ora. tudo i~t.o, são funeções de official contador, as quncs, os officiaes do Corpo de
Snnde desempenham srm nen lmma impugnncão por narte das
altas autoridade~ administrativas, como sejam, ns Intendencio.~ Divisionarias. a Intendrmcia da Guerra, 11, finalmente, a
Contnbilidncle dn Guerra, pelo simPles facto de, nas enfermarias-ho~pif.ae~. não exist.it'rm officine~ cont.ndorcs clns~ificados.
Si, pois, não lhes falta compctenciu para o desempenho do
funccões muito mnis fnceis quc as d11 medico c phnrmaceutico
pnrn os qunes misf.ér sc fnzem conhecimentos especializados
adquiridos em escolas superiores, e, si tnes funécões elles ,iá
desempenhnm como ficou acima provnrlo, não se comprehendo
qu!l os· officiaes do Corpo de Saude nüo possam, como os domais off'iciaes do Excrcit.o, se transfcrir pnrn o quadro r:Je Contadores e gosarmn, nssim, rins vantagens quo ,iá auferiram
aquelles que foram beneficiados oom n dita transferenoia, ·

~
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Ha a. no.tnr nine! a que alguns subaltm·nos elo Corpo de
Sande, Jl!'ll1Ctpalmenr.c pltat·maceut.ico~, foram anteriormente
ao officialnto, amanuenses e inferiores do Exercito, os quues,
como é ~abído, sempre desempenharam nos corpos de tropa ·
as func~ões de intendentes, na falta dos respectivos o1'ficiaes.
.
E', pois, u~1!1.medidu. de maximu. justiça que vem estender a cet'Los olflcmes uma vantagem que Jtí r;osaram os demais offíciaes acabando, nBsím, com esta: desigualdade que
não coaduna com a Justir.a.
Sala elas sr.ssüc~, 17 de dezembro de 1923. - ]1•incm Ma'(:hado.

N.

97

Art.
AoB primeiros tenentes pln·amnceuticos do Exercito, que forem rliplomnrlos cm medicina, por escolas officiucs,
cqu_ipal'adas ou J•econlwcidas, ll P!3rmittida a passagem', no referido posto, pam o qunrlro medJCo nas Yagas existentes presentemente ou JUIS que se derem durante o exercício .
.lustificar;ão

A prcsrmte emenda não traz 11N1hum nugmento de desposa, pnrquanto, os officincs por ella benel'íciados vão perceber
no quadro de ]ll'imeil•og tenente~ medicos os mesmos vencimentos íjue actualmente percebem como Jll'imeiros tenentes
pbnrmaccut.ícos.
A emenda cm qtwHtão não prejudica a ninguem, porquan lo, o quadro de primeiros tenentes medícos, conforme se
verifica na tabella organizada para 192!, e approvada em i
de outubro do anno corrente pelo Sr. ministl·o da Guerra e
publicada no Boletim do Exercito n. 121, ele 10 do mesmo
me:r., se compõe de ·151 officiaes, dos quaes existem· actualmente sómenle 71, o que dli uma falta de 80 primeiros tenentes medicos nos sm•viços do Exercito no anno proximo.
Ora, pura o preenchimento destas 80 vagas que tendem a
augmentar cada vez mais com as reformas, promoções e fallecimentos que ~c derem nos postos superiores no nnno proximo, existem apenas, actualmente, 15 segundos tenentes medicas, o que elú, mesmo que fossem promovidos immediatamente, um saldo de 35 vagas do primeiros tenentes medicas,
numero este muito superior ao de primeiros tenentes phar"
maoeuticos que, sendo diplomados cm medicina se acham cm
condições de se transferirem 11at•a o quadro medico.
Não augmenl.anrlo, assim, a despesa publica, não prejudicando a ningucm, n cmoncla apresentada tem a grande vnntar;em de descomresfíonnr o actual quadro de primeiros, l~
ncntes pharmaceuticos, permittindo nssim a promoç,ão de
alguns seg·tmàos tcncnles, os· qunes, no anno corrente tiveram
apenas tres promocõcs. facto este que em absoluto não tem
Jogar em nenhum quadro do nosso Exercito.
Sala dns sessões, cm 17 ele dezembro do 1923. - · b•inelt
Machado.

I
•

' f:iESS;i.o J>M 19 DE DEZEMlÍRO DE Hl23

93

N. 00
Onde convier:
ArL
E' o Governo aut01·ixado a rcl'uJ'lllat· lodos os of..
da Guarda Nacional cm di~poni!Jilidadc no Exercito de
:.!" linha, no~ postos irnmcdialos, com as vantagens do hono ...
rarios, do Exercito, pag·nndo o scllo de nova curta de patente.
pela tuhella em vigor.
·
·•
ficiae~

Jusli{'icação

.•

A organiza1;ii.o do 2" linha do Exel'cilo, concluida, fica ...
l'am numerosos ofl'iciacs da antiga Guarda Nacional em dis..
ponibilidadc, contando r.ntro 10 e 30 annos de confirmação
de postos, tt disposição ria Hcpublica, para as suas graves ne ..
ccssidades. Muitos, nesse lapso de tempo, tiveram opportu.:
nidade de pt·cstar os seus serviços, na medida de suas forças;
gratuitamente. Ora, a situação em que se encontram, importa, cm lhos desconhecer a nação, verdadeiros direitos,
Assim, tendo cm vista o accót•dam n. 19, de 11 de outubro de
1921, publicado no Dim·io Of{icial de 15 do referido mez o
am1o, pago, 19.31ü, decisão do Supremo 'l'ribunal Militar, nada
mais justo do que o que so pt·etende na presente emenda.
I.eiamos algumas considerações do dito accórdão: "Con..
siderando que o art. 27, do decreto n. -12.790, de 2 do janeiro
de 1918, dispunha que o Exercito de 2" linha é constituído
pela Guarda Nacional c sua reserva, regra, ainda adoptada no
prcarnhulo do decreto n. 13.0.\o,· de 29 de maio de 1918; o
repelida no decreto n. 12.407, de D de outubro de 1920 - e
que, assim, lodos so ol'l'icincs da Guarda Nacional, embora
cm disponibilidade, são do facto officiaes de 2" linha;
Considerando que, nos propl'ios regnlarncnl.os militares,
~e cnconl.t•a n mesma doutrina· de que u Guarda Nacional ó
2• linha do Exercito.
Considemndo que, uma vct. approvada a presente emenda,
muilo Iuct'al'á o '!'besouro Nacional com a fonte de renda prorJm.ida pela8 novas patentes de of'ficiacs reformados da Guarda
Nacional.
•
O Cong·t•esso Nacional resolverá, entretanto, atlendidos ·os
interesses nacionacs, nu sua melhor sabedoria.
Sala das sessões, cm HJ ele dezembro de 1023. - lrinct!
Maclwtlo.

N.

99

Onde convier:
Fica relevada a prcscripçdo cm que tncort·cu o direito do
nll'crcs-alumno, reformado, Gcncsco de Oliveira Castro, afim
r!ll que possa, perante o Poder .Tudicinrio, propor a acção do
que trata n ar L ·13 da lei n. 221, de 20 de novembro do :1894,
o plcitcat• a annullacão de sua reforma, com as vantagens que
lho compeiJrem.
Sala das sessões, cm 1U uo dczcmiJro do 1!J!l3. - Vcspttciti,
de Alirctt • .

..
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JuslíJ'icat-lvas
1." O all'ercs-alumuo Genesco de Oliveira Castro, foi reformado por. ter sido julgado incapaz para o scrvico elo Exor(JiLo, por sofJ'rer de "Dilata~lão da subclavea ", conforme consta
da 1'1. 2!1 verso, do livro de AcLus de luspecuão de Saude,
~essão 318, da Junta do Conselho Superior de Saude.
Ora,
essa doença ê curavel e; como La! não cQnsLa da Ordem do
Dia' n. 91, de 25 ele agosto de 1900, qne contém os nomes
de todas as molestias que incapacitam para o serviço do
Exercito -logo, a sua reforma foi violenta e Jllegal. E, o que
lÍ de maior imporLancia para .iustil'icar a presente emenda, a
acta da inspecção de saude acima citada, não foi, como de
praxe e de lei, publicada nem em Bolel'im norn em Ordem do
Dia do Exercito, nem mesmo nos jornaes desta capital, de
modo que o pre.iudicarlo não poucle ter conhecimento desse
ataque aos seus direi tos pura reclamar no devido tempo.
· 2.• O alferes-alumno Genesco de Oliveira Castro, era
2• tenente desde 31 de dezenibro de 1906, confirmado pela lei
n. 1. 618, e classificado na arma de infantaria por decreto de
10 de janeiro de 1907, não podia ser reformado como alferesalumno em 10 de fevereiro, isto é, nm mez e 1O dias mais
tar•de. Entretanto, essa aberração administrativa se faz, e a
custa de uma grave irregularidade que viciou o .livro de registro de de;:retos, como se póde verificar a fls. 67 do livro
n. 708, do Ministerio da Guerra; com urna nota á margem
considerando o corpo do decreto como uma lista accessoria.
Um mez mais tarde, isto é, á pag. 81, novamente o decreto
é averbado, mas ah i o nome do prejudicado é omittida, e por
esse modo, subLil c automaticamente a sua confirmação foi
illegalmente abafada sem que, nem o batalhão onde estava.
aggregado pudesse con'hecer do facto quanto mais a victima,
que estava para o interior do Bmsil. A fé de officio do
2" tenente Genesco de Olivcir·a Castro, actualmente no Archivo
do Ministerio ela Guerra, é um dÕcurriento offrcial de g·rando
valor para confirmar as allegações feitas, o nr>o deve deixar
de ser examinada a bem da justic•u e da verdade.
3." Ainda mesmo que o proce"sso de reforma f.ivosse sido
regular, o paciente não poderia ser refm•mudo no posto em
que foi, por falla de lei que auJ,orizasse tal acto.
· · Deante do exposto, vê-se que não se trata do um cnso
vulgar de prcscripção, desses cm que o interessado póde, com
propriedade; ser inculpado de incuria, ou desleixo. No presente caso ha mna victimn feJ•irla. cm seus direitos do modo
estranhamente subtil para que pudesse protestar opportuna~
mente contra o osbulho .iá citado.
Ha uma in,justit_~a a reparar, simples o ciara, registrada
em d,ocumcnLos officiaes.
Sala. das sessões, cm 1!l do dezombt•o de 1!l23. - Vespucio
'de Abreu.

N. 100

Onde convier, accrosccntc-so o seguinte:
.
A1•t.
Os officin~>s rio Cm•pn rle Snude dn Exercito c dn
Armada, reformados até 31 de dezembro de 1922, gosarão das

/
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vantagens constantes do arl. ü<l, da lei n. L 632, de 6 de ja~
ncirQ de Hl23 .
r Senado Fedem!, 10 elo dewmlli'O de 1U:!3. - Luuro .Sod1·d.
Just'i(iaaç{w

A emenda pede apenas que se estenda o beneficio,, insti~
iuido pela lei do ü de janeiro de Hl23, aos que, postos em tr..~
actividade, não puderam logral~o, merecendo todos igual favor. .
E' um ac'to do bem entendida equidade estender até elles
a regra nova croada por aquella citada lei, pois não seria jus~
to· qu~t oJ'ficiaes, nas mesmas condições, tivessem u sua situaÇ'ão regulada por preceitos que seriam apenas para alguns van~
tagens, que não gosariam os demais.
N. 101

Onde convier :
: Art.
Continúa em vigo1· o art. 70, da lei n. 4. 632, de
(j de janeiro de 1923.
Justi{ica(:áo

Nas tribunas do Senado em dias de dezembro do anuo
passado Ii a cm·La pór mim dirigida ao Exmo. Sr. Dr. Arlhur
Bernardes a 4 daquelle mcz.
,. São dessa curta os seguintes topicos:
·· "Em face dos succcssos cspeciaes de agora, porque não
rcdizet;, o quo tive já occasião do dizer a V. Ex., palavras por
amor c por bem dos jovens alumnos das nossas escolas mililai'cs, arrastados quasi sempre pelos impulsos de suas almas ju~
venis, e aos quaes nem ao menos restaria o recurso de uma
plena absolvição, que lhes valesse a continuação da carreira
iniciada, porque já sobre clles pesou a pena do exclusão dos
estabelecimentos de ensino, cm que se educavam, postos fóra
da classe a que porlcncium por castigo nem em todos casos
justo? ·
. O futuro de todos esses moços, a ventura de todos os lares, pum onde ollos voltaram desanimados, depende de um
acto dos poderes publicos, que valerá por uma Iicão, mostrun~
do que· fica bom aos que vencem estender a mão aos vencidos,
quan(lo ~ão todos filhos da mesma patl'ia, querendo-a com o
mesmo amor, empenhados cm bem. servir a Republica, embora alguma vez pareca a .uns que acertam seguindo veredas,
que outros te em por erradas, e arrastados a lutas· determi~
nadas por paixões, que os animam e levar,n a correr todos os
perigos e affrontal-os, convencidos de que essa é a linha que
lhos· traca o dever.
O exemplo, colhemol-o em Lodos os paizes, no passado e
.
na historia, onde encontramos o esquecimento do erros e
prjn;~~s como o melhor recurso para fazer que novamente con-
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fJ•atcrnir.em os que dias antes andaram cm campos opposLos1·
etirJUecirJuti liu que derem :'t .Patl'ia, a gmndc mãe commum.
Essas palavras explicam os sentimentos que me animam
nu formulur a emenda que uhi fica.
·
Senado l"cdcr·al, 1O de novembro de 1U2:J - Lmwo Sod1'rJ
N. 102

Pura ser accrcsccntado onde convier o seguinte:
Arl. Ficam extensivos aos officiacs de engenharia quo
iniciaram o curso da Escola Militar cm 1917 c concluíram-no
na vis·cncia do regulamento do 30 de abril de 1!H9, os
wesmos títulos, vantagens e regalias conferidos aos que ter.
IJ!itlai'Uill pelo rcg·ulnmcnto de 24 de abril do 1018.
Sc.nado l•'edel'al, 1O de dcwmbro de 1023 .,-- La'UI'O S0dl'6,
.Jnsli{ica(:ão

Seriam de juslil'icm· a emenda acima ns allcgacõcs, quo
vão a seg·uir c constante de um memorial' dos ·que nella são
interessados:
O actual major rei'Ol'mado do :mxercilo, l"rancipco Siqueira
do Rego Barros, teve a ~ua promoção de n!feres de infantaria,
em allril de 1890, na vig-cncin da lei de 31 do mar(:o de 1851,
que 1'110 gat·antia as promoções nos postos de tenente c ca]Jilão, na razão de rluns terças parles nas vagas, pelo principio
de antiguidade ahsolula, entre seus tln;·es.
No nnno immediato ao de sua promoção a alferes, isto
é. em 7 de fevereiro de 1891, foi promul&'ldo o decreto numero J.351, que, cstahelccenrln novas conrJir;ües para o
accesso no Exercito, al'firmon os direitos já adquiridos pelo
então a!J'eres Hego Barros, a c;;sns duas terças partes das vagas pura as promooões a esses postos (tenente e capitão), pelo
principio de antiguidade. Assim é que o referido decreto, n~
paragrapho unico do art. 5", diz textualmente: .
"Emquanto existirem subalternos nas armas de infanta..
ria c cavallaria, sem o curso das referidas armas, a promocão
aos postos de tenente c capitães continuará a ser feita nessas armas, na razão de duas terças partos por antiguidade c
uma terça parte pelos subalternos que tiverem o respectivo
curso".
·
A clareza c precisão .desta disposição é de naLm·eza a não
deixar duvidas sobre a sua intcrpretncão. Pois bem. Quinze
annos depois de achar-se o referido official com direitos nd•
quiridos c renl'firmados pela lei c decreto citados, · foi pro•
muls·ado o de n. 1.348, de 12 de julho de 1905, que inverteu
os princípios ·então estabelecidos pura o nccesso aos postos de
tenente n capitão na infantaria. E' bem de ver, que este deCI'Plo nflo visava aliena~• diJ•eiLos udc]uirirlos o rcaffirmados
IJIIiJIZC UIIIIOS aJI[l'S rfe SUll ]ll'OIIlU]g'ac,:ã'o. ~f'l'ia dar-lhe cffciI.OS d11 J'elJ·oaclivirlatlr!, o que 1í allSUI'do. li;llli·cl.anlo, foram
indebitumenle, aliús injuslnuwnlc upplicudos os preceitos !ia
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:u·l. 1" c rctipcclívu llllt'lll:;t'UPIW desse úcct•clu, uo cnLão ulfc-

J'e~

lro,iu nut,iol.' J•eJ'ut·nmdu do Kxuruitu, l<'raneJ~cu ::iit]Ucira do
Jli!;;'l! J3arJ'IJS, H qtwru locou !H'uutuçiio pol' anlig'ltiduuu uu
poslu de capilãu, enr :!I, de IJlaio de J!JOG, que foi retardada
pat•t.l 27 de ag·oslu de l !JOH; cul.Jcudo-lhu tis úu mujo!.' c lcncntceor·orwl JH!I' anli[ntidude, r·espcclivumenle H J2 de novembro
de J!ll3 c !J de julho de I!H!J.
J~~~e oJ'J'icial, lug·o que se ~unliu tH'ctcriúo nu prumuciío ao·
poslu de capíbín, requereu nssa pr·omoção ao Ministcrio da
GuerJ•a, Hllegando IJUc não lhc er·anr upplicaveis os preceitos
do decreto n. 1.3l!H, de 12 de ,julho de 1!!05, que invcrtct•a
os Jll'inci]Jios então reguladm·eK ria~ Jll'Omoç<ies J10l' antiguidade c cstudos, vislo que ,iii tinira direitos adquiridos cm leis
:111t.criores, que lhe l:l'tll'antinm n promoção na mzão de duas
l.m·çns tHu·les !las vagas pelo principio de antiguidade, <JUizo
Hnnos antes da JH'omulgaçüo do citado dccrctu que invertera
esse principio.
O rcqucrimcuto liJVo a~ melhores o as mais judiciosa~
informações nas J'CjJarti~'õcs mililuros por onde transitou, inclusive a uudilot·ia do Ministcrio da Gucl't'a, que conJ'ít·mtJ~l
n rlir'rlilo inconteste do requerente. Não obstante isso, foi indcfm•irln, Hem !lr•.clut·:ll;iio -de motivo.
Novos rcqucrimcntos, cm lllllllero tlc cinco ou seis, foram
0111 annos sucecssivos dirigidos ao Governo, pelo rcl'orido
ofJ'icial, l'l'elarnandu a snn antiguidnrle dn pos{o.
J~m alguns dessc.~ J'C(]Uel'inwnlos pedia reconsideração de
dcspaehos fiados rJnt pel.icões ant.m·ir:wes e cn1 outros apre.sentava r1ovos an;umcnlos, novas allcgar;ões c llocumcntos que
PI'O\'a\'alll a lli'Occdcncia de sua rcclarna1;üo c o direito que
llrc assistia. Dois desses J•cquerimcnt.os niío lograram eles-'
JHwlw; c os demais !'oram, corno o tJI•imciro, indeferidos.
Esse ol'ficial veiu l'axcndo scmpro essa mesma reclamarão, para que não prescr·evcs~o o sen direito e lhe fosse 1'cita
a ,insliça. Nassa r.xpectntivn foi attingido pela reforma compulsoJ•ia; rr.for·ma que lhe foi finda na cffectividndc do posto
rlc major cm vista .dos nonos de sct·viço q!l havia prestado,
quando tal rcfm•ma devia ter sido no de tenente-coronel.
E' urna !'cpara~ão de injustiça que o Congresso fará a um
lHJJJIIJilt c[IIIJ gnslou a nmior e melhor parle dc. sua cxistencitl
1!111 sm·vir;os fia pal.l'ia e que vem J'cclarnando desde 1001:1. E
l!tJssa repaJ·ar;ão não decor·r·c a sua reversão ao scrvir:o activo
do J~xtn•cilo, por·qne .i:í completou a idade rnaxima para sua
1·dor·rna no posto fie tenente-eororwl. Não vem, portanto, pre.iudicm· no:'i seus companhciJ•os rle classe, da activa.
,\cCI'cscc que a despesa dccol'l'IJHlc desse acto de justiça,
t! insignificante, porque lendo sirlo rcl'ot•rnndo na cffectivirladc do posto rle major, percebe mensalmente - 750$ - por
IIWZ. n no posto de tcnenlc-coroncl, Lerit apenas augmcnto
rio 2fl0$000.
Ha ainda a considerar, que snr:í mais do que in,iustica.
uma tyrannin, fazer reflectir sohrc viuva c orphiios de quem
J'oi injuslir;ado, os cffeitns da in,jusliça que soffrera o esposo
e IHII', dado o cnso tlc fallceímcnto deste.
1::). -
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No caso vcl'i.enle, u nm.iur llegu Bnl'l'os dcixartt por sua
morte, tt esposa e l'iiiJOs, lllontepio n meio soldo na imporl.ancia de :!80$ por Jllez, inclusive os dcseonlos sobre essa importnncia e u augmcnto dessa pensão será apenas do 40$000.
N. 103

O Governo despenderá a quantia necessaria aló a imporl.;mcia de 2!10 con los, par• a inslallação dos scrvicos de agua,
luz elcclrica, esg·oto c mais trabalhos accessorios no quartel
reocm-conslruido na Capital da Parahyba e destinado á força
federal.
Sala das sessões, 19 de dezembro de 1923. - Octacilio ·de
Albuquerque.- Antonio Massa.

o Sr. Presidente- Tem a palavra o
o Sr. Paulo de Frontin ( •) - Sr.

Sr. Paulo de Frontin.

Presidente, tinha declarado, em sessão anterior, que na terceira discussão do orcamenta da Guerra tomaria em consideração o importante parecer do meu illuslre amigo, digno companheiro de bancada. do
Districto Federal. cu.io nome peco venia para declinar, o Sr.
Senador .Sampaio Corrê a.
Mas, S. Ex., lendo de ir a S. Paulo, correspondendo a um
convite para ser paranympho de uma turma que conclue seus
estudos, não poderá antes de amanhã, estar de regresso dessa
vi•agem. Assim, reservo-me para a occasião em que se tiver
de discutir o parecer sobre as eme·ndas para tratar do seu brilhante parecer.
Hoje, vou, apenas justificar tres emendas que apresento
ao orçamento da Guerra.
·
A primeira emenda é identica á que já apresentei á lei de
1'ixacão de forcas.
!E·sta emenda, diz .o seguinte:
«Pica incorporada á legislação permanente o artigo
57, da lei n. 4.555, de 10 de agosto de 1922 revigorada
pelo art. 54, da lei n. 4.632, de 6 de janeiro de 1923,.
Trata-se, portanto, de uma disposição que está na lei <la
Despeza para o ort~amento actual, e que eu peco que continue
em vigor.
·
A illustre Com missão do Marinha c Guerra no seu· parecer, mostrou-se favoravel tí emenda, ,julgando porém, que
não era apropl'inrla a aprcsr.ntacüo na lei de forcas de terra.
Tive opportunidade de solicitar do Senado a sua retirada que
o!le ben.evolamenlo concedeu, O r()Servei-me para renovai-a
por occasião da terceira discussão do areamento da Guerra.
E' o que fac o.
Trata-se do um assumpto sobre n qual jti se manifestou o
Congresso Nacional e o Poder Executivo o que faz parte integrante das disposic.ões da lei de Despoza do corrente exercicio.
Pnrece-mo, portanto, que não havert\ objecoão a respeito.
!(*)Não foi revisto pelo orador.
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A segunda. emenda. tem po1· fim evila.r a inf,roduccão nas
leis annuas do disposi~'õe~ do caraeleJ· lro.nsitorio, que sempre
perturbam a. normalidacif' elo que •! relativo á reforma dos ot'J'iciacs do Exercito o da At·mada.
Aprcsenf.n, poJ•lantn, uma emr.ncla que visa, ao mesmo
tempo, atf.etwlor ao oh,icctivo que o Cons;·cs~o tem tido de q~e
niio haja nas reJ'o•·mus, vontd menf os supm·ioi'CS aos venCImentos da uctividàcle, mas que, em !o:;a1· do uma série do disposi~~ões que vão Hcndn succossivamen.te all.omdas c que so
encontram nas varias leis annuas, nôs lenhamos voltado ao regimcn pormanenLe anterior.
A emenda é a. seguinte:
«A reforma dos nl'ficiac::1 do JTixcrcito c da. Armada
!orá regulada pelo alvará de 16 de dezembro de 1790:
pela resolução do 30 de outubro ele 181 !l, pelo decreto
de 2 >do ja.neif'O ele 18!l2, pela lei n. 1.215, do 11 de
1goslo de 1800 c pela lei n. 2. 2!l'O,. de 13 de dezembro
rio lüiH}. Não poderão elle~. enlJ·ctanlo, t•ccober,. como
reformados, vencimentos superiores aos do posto efl'octivo da su~ reforma».
·
!Jaroce, portanto, que fazendo enlrar em vigor, novamente,
Loda a. legislação permanente, que estava. vigorando desde o
período colonial até J015, época. em que foi alterada. a. lei de
1910, tendo havido, depois, lodos os a.nnos, disposições especiaes que variam de lei annun a lei annua. Será de ma:o.:ima
vantagem restabelecer-se esta disposição permanente julgando-se inconvenientes as disposições transitarias que nem
sempre attendem ao serviço publico, o muitas vezes tem como
objectivo servir a esta ou áquella determinada pessoa.
A terceira emenda que apresento é reprnducoão ela que
foi votada o anno passado pelo Con;rrcsso Nacional, como
autorização. Agora. porem, apresento-a sob a fOI'llla. taxativa. O Congr·cHHO Nacional autorizara o Governo a roadmiLI.ir na Escola. MiliLar do Realongo os ox-alumnos cxcluidos
cm virtude dos acontecimentos do 5 do julho do anno passado. Pouco tempo depois, isto é, em dezembro, poude todavia ser votada esta a.u torização.
Agora que já se passou mais do um anno, desde aquolla
data, pa'rcce-111é jnsf.a. C~S:l rncdida. pr•incipalmcnJ.c quando
acabamos ele ver, com a maior alogr·ia, r•osolvicla u pacificação
do !lia Grande elo Sul, pela inl.crvenção elo Exmo. Sr. Presidente da Ropublhm, representado pelo sou illustre MinisLro da. Guerra, que foi qnem dirig"ill as negociações, do
Sr. Presidente tio Estado e do cmerito brasileiro Sr. Dr. Assis Brasil. A lula naquollo Estado terminou o o sangue nella
derramado :J'oi em maior quantidade elo que o derramado nos
acontecimentos do ,iulho do anno passado, e, onlretanto, foi
dada a amnistia· s·cral a todos os revoltosos. Parece, portanto, que, sem cnL!·ar na questão da amnistia, que é mais
ampla, c que j{t roi submottida tí considerac;ão da Commissão
de Constituição do Senado, pelo projecto do eminente Senador
Paraensc, Sr. La.Ul'O Sodré, podemos, dentro ela orientação
· seguida· no armo passado; autorizando o Governo a rca.dmittir
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os cx-alumnos da Escola l\liliLur, tornar dei'iniliva essa resolu~'ão, sendo cancelladas as notas de exclusíw c rcudmiLLidos
nos seus cursos esses ex-alumnos.
Creio que será uma medida que vil·<\ cont!'ibuir do modo
eJJ'iciente pura pacificados os unimos, restabelecida a hurwunia entre todos os bl'Usilciros, podermos cuntl'ibuir, cada
vez maiti, ]JtH'a que a situa~ãu financeira de noss(! paiz tenha
prun1pla c completa solur,,ão, desde o momento que se vae
tratar com PJ'J'icicncia ele tudo que possa concurt·er para o
seu desenvuiYimenlo economico, deixando do lado as lutas
particlaria~, sempre nocivas a esse clesenvolvimcnlo, c, principalmente ti situar;ãu financeira da União.
São estas as emendas que justil'ico r:la tribuna c que
Lenho a hont·a de enviar ít Mesa. Simultaneamente envio,
eun1 a ju~tificação escripla, pam serem remetLidas ú ComJnissão, outras emenda~ ,que lralam de casos particulares,
t·elativas ás diversas verbas elos diversos artigos do orca·
·
meuto da s·uet•t•it.
'l'enho dilo. (Muilu bem.)
Vem ti mesa, são lidas c upoiudus as seguintes
E!\1END.\::i

N. 104

Onde COJWict•:
;;A J.'el'tn•Jna tios of'fkiaes dn

J~xe1·cilo ü

da Armada será

l'CJ;lilada polu ,\lvtu•tí de 'IIi do riDZDIIJlJI'o diJ J 7!JO, pela lleso-

lll(ãn de ao rle outubro de 1~1!), velo decrelu 11. ;![), de 8 de
.iarwiJ·o de JSU;J, pela lei n. 1 ..215, tl!J H de ag·uslo de 1901, e
pela ll'i n. 2.:2!10, de 1:1 de dr>zcmhro diJ .lUlU, não podendo
clles, enlrelanlo, J•cecbeJ', con10 J•el'uJ•mmlos, vcnuimentos suveriot't•s ao do pnslo l'i'feel.iYo dr! sua rel'ot'J!Ja.
llio de Jtmciro, i!l de dezembro do 1923. - Jlaulo, tla
Prunl in.
N. 105

Onde conviei':
.; O Porlcr ExeuuliYo mandaJ'<Í nwl.!·iuulal' na Escola Militar
do Hcalcng·o os ex-ah11nnns que Lenham sido desligados ou
cxeluidos da ntcsnHt escola, 0111 J!l22, sondo canuclladns as
nota~ de dcsligauwnlo ou exe.lu~iín."
Rio ele Janeiro, 19 de dezembro de 1923. - Jlaulo. da
Jo'runlin.
N. :106

Onde convier:
"Supprima-sc o ul'L. 373 do docr·clo ri. 15.635, de 2~ do
agosto do 1!l22."

I
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O clcm•el o citndo rí o que alterou, cm purf.e, a reforma ela
Justiça Mililar no GoYet·no passado r~ qno por· isso é denominada a 2" t·cl'ot·mn. l'io tJ•ahnlho pt·imil.ivo não consta esse
urtigo CJlW a r.nwnda manda fUJllll'imír, o que Jli'O\'a que ella
não r\ uma veçn rssPncial do seu nwchinismo Irg·:tl. Cnm r.J'fcito,
esse al'l.ig-o niio rlrl'enrle a magistratura mililm• ele ser lentada pelo Executivo com commissües de imporlnncia ou rendosas, pois pcrm itle as "com missões t.emporal'ins ", restando,
assim de pé para os Ministros, auditores c promotores ela .Tnsf.ica Mililnr a simples sanc~ão rio art. 7!! ela Constituição
Federal.
Nestas condições, o artigo é inefficaz como defesa ela integridade dos scrvcntuarios ela .Justiça Militar, c, portanto,
·sendo inutil, eleve ser supprimido.
Ao contrario, uma vez revogado esse artigo, ficam os tres
poderes polilicos da Nação com a faculdade dr), cm qualquer
omcrgcncia lanl~at· mão das luzes de um desses scrventuarios,
garantiria apenas a separar;ão rins podCJ•rs 1\ o Jll'rc:cil.o consl.if.ucionnl citado rir não poderem exercer simullanrnmcntc as
funcçürs de mais rle 11111 elos rumos rlr um por!cr• (art. 7!!,
cita rio).
·
Commissões t.cmporarias, mandatos lcgislnlivos, commissõcs cmnnndns do poder rle nrlministraeão que todos os trrs
noclcrcs possuem, tudo isso fica pcrmittido com a supprcssãn
J)roposl.a, com vnnt.ag·ens cvenluaes, mas quic-á ntllllCl'Osns c
importantes para o bom funcr,ionnmcnto elos Jlnrlrrcs dn
União.
Rio de .Janeiro, 1!l de dczembr•J rle 1!!23. - Pnulo de
Frontin.
N. 107

Accrrscen l.e-sr, ondr convier:
Art..
Os officirws reformados rlo Exercito que cxrrcem
funccücs privativas rios offcctivos nas diversas rrpnrticões do
Ministrrio rln Guerra c previstas nos regulamentos cm vigm·,
percellcrão seus vencimnnf.os pela labclla !!", como se cl'fecf.h·os fossem.
Rio de .Janl:'iro.. 1fl "rlc rlC'?.rmhro rlc 1!!23. - Paulo de..
Fmntin.

A Jll'rf'snlf' rmcnrla visa cnt'J'J!l'll' uma in.insla inlrrprr.tar,ão qui' se tem rlarlo com rclacão no pagamento a rlivrt•sos
ol'l'iciar.~ l'f'i'OJ•J)lados qnr f'XPl'eom
funccõr.~ privativas dos
f'i'foct.ivos nas rlivrrsas l'l'pal'i.iefics rio MiniRirrio ria Gllf'l'l':l.
As rli~pnsicõ~R nhaixo lr•anscrip.l.as esclarcrrm pm•feil.amcnlr o cu:;o c por• isso rlow-se rlolnr n m·camC'nlo de numeJ•nrio sufficiento pnrn pngamrnto rins yantngrns qur os rr.ferlrlos officines tlim direito.
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Sfto as seguintes clisposioücs:
"Lei n. 2.200, de ·1 de dc~emLwo de HHO - AI'L. 12.
Terão direito ús vantagens desta lei, quando cm set·vico da
Uni<io, no exercício de funccões propriamente militares, per·
rlenrJo durante este período quaesquer vantagens até então recobivcis a titulo ele reforma, aposentadoria, jubilação ou
pensão:
al os officiaes reformados e os honorarios do Exercito· e
da Armada;
b) os officiacs da Guarda Nacional e dos batalhões patriof.ícos, quando mobilizados;
c) os officiaes de forças policiacs c bombeiros dos .Est.aclos, quando em serviços militares."
O aviso do Minisl.crio da Guerra, n. 60, de :! de fevereiro, publicado no "Boletim do Exercito", n. :198, de 20 do
abril, tudo de :1912 (pag. G04), dispõe: "Ao director da Conl.abilidade, foi declarado que, para cxecucão do disposto no
art. 20, da lei n. 2. 54<1, de 4 de janeiro findo, aos officiaes
r r rormaclos do Exercito, empregados nas repartições milHares,
s•\ deverão ser pagas as vantagens da lei n. 2.290, de 13 de
rlowmbro ele 1010, quando exercerem elles funcções altribuidas, pelas leis e regulamentos cm vigor, a officiacs do
quadro activo do mesmo Exercito, ou quando essas funcções
puderem ser exercidas por força dos regulamentos indifferen~
Lemenle por activo ou inactivo, pagando nos domais casos as
vantagens da respectiva reforma o a gratificação annual da
1:200$000".
O aviso do mesmo ministerio, n. 195, de 17, publicado no
"Boletim rio Exercito", n. 221, de 20 de fevereiro do 1919
(pag. 119), preceittla: "Que em vista da consulta que fez o
chefe da 3" divisão do Departamento Central, em officio de 21

rio .mez findo, os officiaes reformados chamados a serviço, só
perceberão os vencimentos integraes correspondentes aos seus
post.os quanrlo os cargos por elles desempenhados competirem
privalívamenf.o aos officiaes el'fectivos, devendo, nos outros
casos, perceberem além do que lhes competir pela reforma a.
grutificac.ão de ·150$000". De accr\rdo com o art. :150, da lei
n. lt. 555, de :10 rlc agosto de 1922, os officiaes reformados
rio Exerci/o quando exercerem funcções privativas dos effc~l.ivos, aos quaes caibam vencimentos como se effectivos
fn~sem comparticipam das vantagens da nova Labclla" (Diario
Of{icial, rle 31 do agosto de 1922, pag, 17 .063).
Em 31 de outubro de 1922, o Sr. Ministro ela Guerra, rc-.
i'olvenrlo uma consult.a rclal.ivnmcnle ao assumplo, declarou:
"Que os officiaes reformados, quando, por lei, usufruam as
vnnl.ngons da effect.ividado, têm direito a grat.ificação de quo
IJ•aln o decreto Jegislalivo n. 4. 555, ele 10 de agosto ui !.imo,
rlo mesmo modo por que. os officiaos dn activa percebem a
rlos.scus postos. ("Boletim do Exercito", n. 55, do 10 do nonmlbro drJ 1922.)
Como se vê 6 incontcst.e o direito que assiste a· esses ol'ficiaes, mas o areamento actual não co(lsignou voJ•bn para osso
pngamenlo, do fórma qi1o os off.iciaes J•orormados que oxorcem
l'unccõcs privnlivus tios effect.ivos passaram a perceber a
gral.ificacão que é allonncla nos reformados que l\Xercem
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:l'unccõps não previstas cm rogulamcnLos especiaos c
estão conlemplaclos na verba 8" - Difl'orentos serviços - que
· manda pagar além do soldo ela roform;1 a quantia do 150$000
monsaes do 2" lenenlo a cupiUío o· do mu,ior a coronel a elo
200$000 (Doia rio Of{1:c·ial, de 12 de .ianeiro ele J923, pag. 1. ü~!l),
o assim foram reduzidos nos seus vencimentos ,iusl.amcnte nu
occnsião em que Lodos lulnm com as clifficuldadcs oriundas
rla carestia de vida.
N. 108

Onde convier :
"O Poder Executivo dm•á o effcclivo de paz no 'quarlro rlo
officines rla arma ele infantaria de ucc~rdo com o decreto
n. 15.235, de 31 de dezembro 'de 1!!21, fazendo immediatamcnto as promoções do conformiclado com o decreto n. 1.351.
rle 7 de fevereiro de 1R!li, disposiçõo~ em vigor, rcguladoJ•u
da cspecie."
.
Rio de .Janeiro, f!l de dezembro do 1!!23. - Paulo de

Frontin.

Justificação
Exi~to um.fl grande desproporção enfrfl as promoçürs elos
capitães o primeiros tenentes ela infantaria c as das demais
armas e servicos, pois. emqunnto esses envellwcem no~ postos
com ,~uns aspiracões limitadas a mais dous nccessos, talvez,
vcem a cm·rcira rapida rle muitQs de seus antigos alnmnos,
que ascendem ao posto de capif.ão em menos elo seis mrzes,
nas armas e até com dous nos serviços.
o~ CX~mpnnheiros des~s officiaes que deixaram a arma
pelo professorado são tenentes-coroneis; os que procuraram o
quadro de intendent!)s ele guerra foram todos promovidos,
chegando muitos a coroneis, em t.res annos.
Estão sendo promovidos a capitães na infantaria, os primeiros aspirantes. da turma do 191 O, na arf.i!)Jnria os rln turma
ele 19·19 e na. engenharia os da turma de 1021.
A' infantaria tem rabiclo a parle mais pe~ada na manu~
·tenção ela ordem no terrif.orio nacional e na dnfesn. da Rrpublicn: é indiscu tive!.
Do seu qnndro rle capitães. mais ele metade .i:í nas~ou
pelos cursos J'igorosos da Missão Franceza; entretanto nos
~orviços os cursos da Mis,ão deram log-ar n promoções succossivns e at.é praças rlc pret. aue tiram os cm~os ele fm'J'a. dores têm accesso, sem qne o liovcrno disponha do J'cr.msos
pnra npplicar igual crit.m•io á infantaria.
A compm•aGão não póclr dcixm• rle influir no moral do
official que procm•a se npcrfriconr na ~un m•ma, num cm•so
CJU"' ~c torna mais penoso por ser frit.o depois riM t,O annos,
aunnrlo o plwsico compopta apenn~ um morlopnrlo f.J•rnamento.
E e~f.n influencia sr reflccle na rliscinlimt, nhnlanrlo snus
rt!icnrces.
.
Não é Justo qun permanor,a r.ste cstaelo rle coisas, quando
,ha rlisnosicão rle lni que pódc ~nnm>, com vanf.ugcns pnra o
sreviro, n o orc.nmcnto comporia n clcspcza r·rspccliva.
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Os officinrs promovido~ prl'mil.l.iriio augmcnlal' o numero
que frequentam a~ escolas de l~slado Maior e rle Aperfeiçoamento, }lai'U mais J•apiflalllenln se genr.ralizarcrn os noYos
en~inamentos, sem pJ•ejuixo da insl.ruc~ãn da IJ•opa, como
actualmente.
O orçamc.nto consigna vrrha para 572 ~egundos tllnontcs.
8t•gunrla rlarln~ fidedignos, rxislr•m nctunlmenlc ncstn
poMo os seguintes officiae~:
do~

Infantaria. . •
·Cavnllaria. • .
Artilharia. . .
Engenharia. •
.
llfedicos. . . .
Phnrmaceuticos. . . .
Vcterinarios. . . . .
Dcnrisf.ns. • . . . .
.'\rlminiM.rndores. • .
Picadores. . .

70
15
2

~

58
53
30
7
30
7

Tola!. • . . . .

2R1

Nos quarlros rlr contarlorrs r inl.rnrlrnl.es niio hn s~g-unrlos
trnrnl.rs.
Ficam, pnrlanlo, 2!!1 1·ngas pnrn cu,in prrrnchímrnlo cm
1Hl2~. a Escola Militar yar rlar 21 aspirantes em !.orlas ns
armas, .c ns rlc intcndcncia deram /j!) aspirantes contadores,
os quacs só poderiio ~rr promovido~ a segundos t.enenlcs em

mar!:o, no mínimo.

Con~ideranrlo apr.nnR a~ 22·1 vaga~ J·r~l.ant.e~, o or~amcnl.o
apr·r~rmln um salrln dr 1. 72:1 :800~, nos segundos

rln Gnrrra,
tenrntes.

Dmnrmsl1•nçiín
Yrncimcnlo~ men~ars

- Díffm•ençn rle vrncimrnlo nm cada
poRI.n - Vencimento liquido - Differencn liquida rle 5 %

5 cornneiA . . . • . 1:600$000

r. t.lln.-enroneis • •
8 n1njoros . . . . .

200~000 120~000

1 :400~000 200$000 130$000

7:200$000
7 :800~000

1:200~000 200~000 140$000
225~000 .175~000

180 :G00$000

775$000 125$000 RG$250

72:450~000

68 cnpif.ães. . . . . 1 :000*000

70 primeiros lrMntes. . . . . .
,<:Jcgundos tr.nrntcs. . . . . .
Tot.al. • .

13:4~0~000

650$000
'-81:'-!l0$000

1\frnnr qur n ;:;nlrlo rxislrnlr no m•cnmrnl.o, rlr i.ljl,z::H0$000.
A rli\SJ)r;:;n n rffrc.IIH\1' r.om o pngnmrnl.o riM vrncimentos
lil!llirlns rir. r. 'Ye rins nrll!nPs 70 scgnnrlo)S lennnllls t\ rll' ro\is
fil7:7!iO~: firanrln, pm•lanln. rla vel'hn vnlarln pm·a M scgunrlns lrmrnti'R, um snlrlo rir !!21, :riGO~OOO.
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~Por outro lado essas pt·omocücs ncnrrPlnrão a diminuirão
dos primeiros tenentes por não ltavct· quasi segundos tenen"tes
na arma, como vimos atl'ás; donde maior salrlo no l'im rio
cxercicio.
Desta fôrma, dentro das disposiçücs vigentes c sem aus•mcnlnt· ns f!psprsa~ )Jublicns, p(írln SPt' lr.vnrlo um nknlo :í
infantaria.

N . .109

Onde convi er :
"Os professores nomeados cm agosto de 1920 parn a Escola Velerinaria do Exrrcilo, passarão a pertencer ao
Quadro Q rlo Exercito . "
.Rio de .Tanriro, 1!l de dezembro rir 1!123. - Paulo de
Frontin.
lttRtificaçíín

-

A vi tn liciNladc rios professores (. um factor nn ivArsalmrntll J'r.conhrcirlo como inrlispensavrl á efficiencia do rmsino .~npnior. Um profr,q.o;or não sn improvisa; (\ n llffrcl.ivi-.
rlnde no cargo que confm·o no perlagogo um augmento progressivo nos conhecimentos de sua especialidade e o aperfeiçoamento no magisterio. E' tão imprescindivel essa condição
que, entre n6s, j:í foi legislada a vitaliciedade para os professores civis: mais 1.at·de, tornou-se essa lei extensiva aos professores militares mandando-os para o Quadro Q, do Exercito,
não é logico se negue essA direito, por excepção odiosa e inconveniente no ensino, aos professores da Escola Veterinaria
do Exercito. Convém accentunt• que a presente emenda nfio
ve.m crear direitos novos, apenas reconhece o direito .iá legalmnnte adquirido pelos professores da E:;cola Vetcrinnria rlo
Exercito, no ar!.. 42, da lei n. 4. 242 de 5 de janeiro de 1921.
que, approvada o promulgada começou a produzir todos os
seus effeitos ,iuridicos, sem depcndcncin rln acto do Poder
Executivo.
Além de ,iusLa a referida emenda evita ao Governo n
rlcsposn de cerca de 190:000$, em quanto importaria os vemcimentos atrnzados devidos aos oito professores rla · Escola
Vntcrinaria do Exercil.o os qunes desistirão desde logo dn
qulnqucr acção intentada pnrn effectivar a vitaliciedade nn
cargo que ainda ho.ie occupam sob npplausos c constantrs
rlogios flas autoridades superiores.
Para terminar, convém ainda lembrar que a li' i 4. 242,
dn 5 ele janeiro de 1921, discutida, npprovadn e snnccionnrln,
vtsanflo t•cgularizar a sHuaeão de nlgnn~ profossorw: rio rn~ino suQerior do .Excrcilo nos qunes ainda não .~r linha, injusl.nm()nt.e, estondirlo a vit.aliciednde, foi adaptada pot• meio
rlo pnrroeres jm•idicos nos professores. do ensino nnvnl os
qnnes llOJ' rffrit.o de umn acção summaria especial, bnscarln
na rcferirln loi, j:l se acham investidos vltnlicinmcnte ele seus
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oncurgos, cmquanLo os professores miliLuros dirocLamente visados por essa lei, ainda se acham llcstil.ui,dus elos llenel'icio~
rla !~i em questão, conformo so verifica no processo aqu1
annexo.
N. 110

Onde convier:
Art..
Os actuaes officiaes da extincta Guarda Nacional, que durante a revolta de 1893-1894, prestaram serviç:os nesta capital como funccionarios das repar~ições do l\linisterio da Guerra, serão transferidos, a seu pedido, para o .
Exercilo de 2' linha, independente de qualquer outra exigencia.
Sala das sessões, Hl de dozemhro de 1923. - Paulo de

Prof!tin.

Justificação
Durante os movimentos rev,olucionarios que se verificam nesta capital, os militares que sustentam a legalidade
são sempre recompensados com elogios que mais tarde influem nas promoções por merecimento, contage(ll de tempo
dobrado, que aux'ilia o direito á reforma e até com justas
promocões immediatas.
Os funccionarios civis do Mlnisterio da Guerra, no emtanto, não tllm recompensa (lo .especie alguma, sómente porque
não prestam serviços militares, a menos que se organizem em
batalhões patrioticos c venham assim, até a combater em cal'uct.er. militar, como se deu ·durante a revolta da Armada.
Entretanto, mesmo excluída esta ultima hypothese, póde
o fmwcionario civil da Guerra prestar apreoiaveis serviços
uo Governo, na sua repartição, onde proprio militar póde
adquirir legitimas direitos de recompensa.
· E' o que se tom verificado.
Com cffeito, já por oooasião da revolta de 1893-1894,
,i,(1 nns que occorreram posteriormente,. todas as repartições
mil ii ares tiveram que ficar, durante um período mais ou
menos longo, em expediente ou trabalho per ~1anente, dias e
nolt.os, revezando-se, ou não, os funccionaJ•ivs conforme as
orrlcns do Governo, ou sómente, dos respectivos chefes.
Além disso, tanto em 1893 como em 1910 e ainda na
ultima sedição. os alvos preferidos pelos revoltosos foram as
l'epart.ições militares por onde se verifica que tanto os que
comhntem directamente como os que se acham no seu poslo,
no exercicio de sua profissão nas alludidas reparticües p1lrlom soffrm•, por igual, c no mesmo tempo, os onus da revollt!. E se soff1•em as desvantagens ju.sto é que, tanto quanto
poss1vel, gosem tambem ns vantagens decorrentes do cumprimento de seus deveres.
As compensações de 1894, foram mais amplas do que as
correspondentes tis r.evoltas posteriormente, naturalmente por
lm• sido mais longo uquelle por iodo revolucionaria. Aper.ur
de mais amplo~, porém, níio se extenderam a todos áquelles
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que a cllas fizeram jus, o que naturalmente se explica pela
passive! deficiencia de informações quanto aos merHos de
lodos e de cada um dos funccionarios que se acharam sempre
com a legalidaçle.
E' o que a emenda presente vem corrigir em parte, porquanto não c,hega a conceder patente aos que beneficia, mas
apenas melhora as condicões das patentes de que se acham do
posse, com as formalidades legues, velhos funccionarios cuja
rled icaçüo no s~rviço vem sendo provada de f893 até a presente data.
N. 111

Onrle convier:
O Poder Executivo aproveitará no posto de segundos tenentes do quadro de denl.islas do Exercito os dous unicos sargentos rliplomarJos por Escolas reconhecidas pelo Governo Federal que estão prestando serviços profissionaes em estabelecimentos militares por ordem Ministerial e com mais de
seis annos de servico militar o sem nota que os desabone.
Justificação

A' presento emenda é ,justificada cm virtude do precedente aborto com a promoção do 1• sargento .Perseverando da
Silva Oliveira, no poslQ de 2" tenente dentista por decreto do
29 de dezembro de 1917, quando já havia sido exLincto o
quadro cm 1915 (Orçamento da Guerra, art. 40, n. 11; da
lei n. 3. 232, de 5 de janeiro de 1918) .
Nenhum prejuizo trazem aproveitando os sargentos diplomados como segundos tenentes dentistas por .iá perceberem
vencimentos dos cofl·os publicas. Apenas trata-se de collocnl-os
cm cgualrlade· de condições com o já nomeado em 1917, e de
Msegurnr o tempo de serviço dos mesmos sargentos e melhorar a situação do serviço Oclonlologico do Exercito.
Hio de .Taneiro, 19 de dezembro de 1923. - Paulo de
Fl'ontin.
N. 1f2

Accresccnte-sc, onde convier:
ArL Fica inst.ituido, no Sorvico de Aviacíío do Exercito.
um quadro de mecanicos e operarias especialistas, assim disCl'iminndo: mccanicos e operarias cspecialislas de 1' classe.
~argenl.os a,iudantes, 30; mecanicos o operarias especialistas
rle 2" classe, primoir.os sargentos, 60.
a) A esses mecanicos e operarias especialistas ficam extensivas todas as vantagens c regalias que gosam os actuaes
mecanicos, sub-of'ficiaes, ele 1' o 2' classe da Escola de Aviação
.
Naval:
11) Para a tormaçiío clnsto quadro seriío aproveitados todos
os sargentos diplomados pela Escola de Operarias Esprcialistas, do que trata o "Boletim do Exercito" n. 384, de 2ú !le
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maio rlc 1921, hrm como os snrgcnlos mccanicos r sargentos
oprarios espr•cialistas rliplomarlos pela Escola de Aviacão
1\I i I i ta r;
c) Na formar;ão elo quadro, para a J•cspoctiva inclusíio e
promocão, se observará, rigorosamontc, dentro da hir.rarchin
militnt·, a antiguidade de p1•açn dfJ caria candidato;
d) As vagas que se derem no quadro acima só poderão ser
pJ•ccncllidas pelas pracas· diplomadas pela Escola de Operarias
Especialistas, de que h·ata o "Boletim do Exercito", eit.nclo na
·lettrn li, do presente artigo;
e) Esto qundro ficará organ"izndo no Departamento do
Pessoal da Guerra.
Jnsti(icaç{lo

A crr.aciio do qundro rJe mecanicos I! operarias especinJistas é de grande necessidade na Escola de Avinção Militar e
não tem outro fil.o sinão o de conceder aos mrcanicos rio Exercito, sem o menor prc,iuizo monotario para a União, cCJ•Ias t·ngalias que gozam os mocanicos ela Escola do Aviação Navnln
vem ninrla melhorai' a situação dos mccanicos do Exercito que,
pOJ• fn!l.a do dito quadro, estão sem nccesso de posto, e, por
IJSSe motivo. sem estimulo parn o desempenho de suas
funccüos; além disso, os mecanicos do Exercilo estão sujeitos
a um engu.inmento por longo praso, findo o qual pedem baixa,
inrlo exercerem sua profissão na vida civil, com grande pre,iuizo para a Escola rle ·áviação que os prr.pnrou e tudo isto
por falta de certas regalias.
E', portanto, muito justo que os mecanicos da Escola de
Avincão Militar gosem as mesmas regalias n vantagens dos
snus collegas dn Escola de Aviação Navnl, uma vez que a
mis~iio 11 trnbal,lws do nmbos são os mesmos •. ·
Rio rlc .Tnnoiro, 19 dn dezembro de 1923. - Paulo de
Frontin.
·

N. 112 A

Onrlr convier:
Sc.in nhct•to o credito neccssnrio para pagamento no mn,i.or
grarluarlo rofm•J)Jndo do Exercito Thcorlomiro d'Araujo e Silva,
da differença de vencimentos entre a quantia do 1 :000$, que
percebeu até 31 rle dezembro rlo nnno findo e a do 710$, quo
llie tem sido paga no corrente anno P.Olo IJXcrcicio do carg-o
rin adJunto rln t • divisão do Dcpai'i.amonlo rio Pessoal ria
Guorrn, r n que tom rliroi Io, dr nccôrdo com o m•t.. 12,
alinrn a, rln rlecJ•r.l.o Jrgislntivn n. 2.290, rle 13 rir rlozrmlwn
rir. 1910 e o ar L 150, ria lei n. 1t. 555, rle 1O dr agosto ele 1!!22,
Yistn ter sirlo incorpomdo aos vcncimenl.os milil.nres o angmont.o elo que trato este ultimo nrtigo (Diario Offioial do R1
rio· ngosf.o, png. 17. 003), devendo continum' a perceber as
mesma~ vantagens como $0 cffccth·o fosse,
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Para justificar a presente emenda basta lermos cm vista
que, de accurdo com o titulo 4", n. 50, do decreto legislativo
11 • .\.ü:!5,· de 31 de dezcmllt•u de 1022 (Hcccita Gemi da Repu]Jlica), publicado no Diariu O{(icial, de 2 de janeiro do corJ•cnl c anuu, lodos os Junccionarios publicas passaram a deseoultn· sobre os ~;cus vencimentos a percentagem de 5 %, ao
passo que os· officiacs reformados que exct·cem no Dcpat•tauwnlo do Pessoal da Guerra carg·os privativos dos effectivos,
os quaes por esse motivo percebiam ale.\ 31 de dezembro do
anno ,fi I) dO as mesmas vantagens que e~lcs, além de soffrcrcm
o rcl cr1do desconto, passaram a perceber no corrente anno
cm ver. da gratiJ'icacão de 333$333, a de 150$, menos da metade do que ganha .um continuo do referido dcparlamcn to,
pois que estes gan,ham 315$ mensaes.
·
Senado Federal, 19 de dezembro de 1023. - Paulu de
Ji'rontin.

N. 113

I

I

Considerando que os medicas úo Exercito gosam de todos
os direitos, van.tagcns c res·aiias oriundas de suas ·respectivas
patentes, c nestas condições; considerando que não tl equitativo nem racional essa duplicidade de situações, que attribue
a alguns desses officiaes, quando reformados compulsorianwrrl.e, nrellrnt·es vanlagcn~ que lhes r.hí D mesmo direito c regalias do posto immediatamcnlc superior, ao passo que a
outros conscrYa em uma siluacão de reforma prccaria, no
mesmo posto c apenas com as vantagens ncllc assegul'Udas;
nu seg·undo o parecer n. ~ü2, de ·1918, da Cornrnissão de Finanças, c o n. 232, da Com missão de Marinha e Guerra do
Senado, "extinguindo a siluacão de excepção cm que se acham
sem motivo plausivcl"; considerando que foi para fazer cessar
tão clamorosa injustit•a que o decreto n. 3. 720, de 15 de
janeiro de 1919, mandou estender aos medicas do Exercito c
da Armada a tabclla de reforma compulsaria a que se refere
o decreto n. 12.800, de 8 de janeiro de 1918; considerando,
l!nl.r•el.nnlo, que tão bencl'ica c justa providencia não poudu
al.lingir quatro m.edicos militares reformados durante o anno
de 1U18, não obstante parecer unanime do Supremo Tribunal
J\Iilitar, na reclumaçüo a cilc apresentada, por um destes facultativos c que conclue pela n!'firmação de que lhes cabo
igllllldacle ele direitos tíquellas vmllas·ens c regalias; formulo a
ses·uinte emenda:
"São considerados reformados nos poslos imrncdiatamentc
superiores desde a data de snas respectivas reformas com
todas as vantagens constantes da tabelia a que se refere o decreto n. 12 .800, elo 8 ele Janeiro de 1!HS, os medicas do Exercito e da Armada reformados compulsoriamente depois da
publicação desse decreto que contarem mais rlc 30 annos do
scrvir;o; revogadas as disposições cm contrario."
No de Janeiro, iD de dezembro de :1 !J23. - Paulo de

Frontin.

·

·
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N. 1:1.4
Fabrica de Cartuchos c Artefactos de Guerra.
Em pessoal:
Onde se diz:
·J5 escreventes a 1:800$ - 27:000$000.
Diga-se:
15 quartos ofl'iciaes, ordenado 2:000$, gratificação, réis
1:000$, 45:000$000.
Justi('icação

i

. A emenda não m•ia Jogares, altera a denominação de ol1creventes para a de quartos officiaes, como o Congresso fez no
Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro, e divido cm ordenado e
gratificacão os seus vencimentos, que com a parte incorporada da antiga gratiJ'icacão de carestia da vida e os 75 o/o
do actual augmento provisorio, elevam a despezu com esses funcionarias a 45:000$, havendo, portanto, com a approvacão
desta emenda uma economia de 900$, além de definir a siluacão desses serventuarios.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1923. - Paulo de

Frontin.

N. 115

Fica vigorando no Arsenal de Guerra do llio do Janeiro
a tabella constante da lei que fixou a despeza para o exerllicio de 1922, vetada.

I ustificação
Como justificacão da presente emenda, basta lembrar quo
(• Poder Executivo não incluiu aquolla medida nas razões que
o levaram a vetar a lei supra citada, parecendo, assim, que a
reconheceu justa e equitativa, em vista, talvez, dos parcos
vencimentos que percebem os funccionarios do referido Ar~enal de Guerra.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1923. - Paulo de

Frontin.

· N. 116

Orcamento da Guerra - Verba 1• - Administraclio Central - Directoria de Saudo:
·
·
Um porteiro:
Ordenado. . . . . . ....... , ... , ... , .. . 500$000.
Gratificação. . . . . . . . .............. . 250$000 9:000$000

.Tusti('icaçlio
O porteiro da Dirccl.ot•ia Gel'al de Sande dn Guerra, tem
mais de 30 annos de sm·vicos pl'esl.ados ao paiz, tendo estado
sempre no sou posf,o, nos momentos mais difficicis, e no emtanto, vem de longa data supporlando, sem ,iust.a compensaçllo, o labor intenso do seu cargo, sem ter ao menos um nu-
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xiliar, ao passo que um de seu~ collcgas, subordinado á mesma Directoria, além do gosat· do rcmunm·ac;ão melhor, tem
ajudante.
.
Nem se diga que o expurlientc de sua repartição lhe pcrmil.to uma actividade normal, porquanto, os numerosos sm·vicos affectos e subordinados á mencionada Directoria, como
&e,iam laboratorios diversos, hospi Laos, enfermarias, escolas do
aperfciooamerito, medico, pharmaceutico, vetarinario, reservas etc., tudo isto dá origem a um movimento intensissimo
na portaria daquella reparl.ioão, que, naturalmente exige ou
augmento de pessoal, ou melhor pagamento do existente.
Nestas condições, parece justa a approvação da emenda.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1.923.
Paulo· de

Frontin.

N. H7
Onde convier :
·Art.
Corrija-se a consignaoiio, na verba a• - Supremo
'l'ribunal e Auditoriaes - para ser assegurada ao antigo auditm· do antigo 4" Districto Militar, S. Paulo, actualmente na
5' Circumscripcão Judiciaria Militar, a differenca entre seus
actuaes vencimentos de 21 :000$, e os a que tem direito, ex-vi
do decreto n. 82f., de 27 de dezembro de 1901, lei n. 3.674,
de 7 de ,janeiro de i919, e art. 1• das disposições transitorias do Codigo do Processo Militar, pela elevac;ão dos vencimentos do juiz dos Feitos da Fazenda Municipal.
Justificação

Trata-se de uma emenda que já foi approvada
missão de Finanças e pelo Senado,
· E' inoontestavel que os auditores da Capital
dos 4• e a• Districto Militares, estão equiparados,
mentos, ao juiz dos feitos da Fazenda Municipal

pela Com-

Federal e
em vencidesta Ca~~.
'
.
S. Paulo era o 4• Districto Militar (decreto n. 431, de 2
de julho de 189i; que dividiu o territorio ·da Republica em
sete districtos militares; ordem do dia n. 218) . Assim, na
data do referido decreto n, 821, de 1901, era S. Paulo a séde
do 4" Districto Militar, tendo sempre a elle pertencido.
. Ao actual auditor da 5• Circumscripção Ju1liciarin Militar, antigo auditor do S. Paulo, a citada lei n. 3. 67 4 assegurou as mesmas vantagens que competiam ao juiz dos .Feitos da Fazenda Municipal desta Capital, vantagens que ainda
gosa, não só por ter sido feita sua remoção "sem pre,iuizo de
todas as vantagens, direitos e regalias em cujo goso se achava", como ainda porque lhe foram expressamente asseguradas
pelo disposto no nrt. 1' das Disposições Transitarias do Codigo do Processo Militar.
.
Rio de Janeiro, i 9 do dezembro de 1923. -- Paulo de
Ji'rontfn.
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Sempre que os ui'J'iciues l'eJ'oJ'JUtliJos do J~xercilo, os da
~· clas~t' da 1' Linha, e os do Exercito de 2' Linha, cstívm•em
1111 exr:reieio de qualqtwt· eat·g·o que l.enha caracter ou funrcões 111 i IiltJI•es, is lo
quando estiverem nu exet•eicio de funn:üus milil.:.u·es, inclu~i\'tl quando liverelll a seu cargo ser-

r,

vil;os mililm·es nas .Juntas de ,\lislamenlo, o Executivo lhes
pugm·á os vencinJCnlos dos seus postos, conforme .iú o determinam os decretos ns. 13.0~0, 1L748, c 15 . .231, podendo o pagamento tle~ses wncinwnLos ser J'•)iLO pela verba !J• (nona) do
Orcmnenlu da Guerra.
Hiu de Janeiro, 1!J tle dezembro de Hl23. - Paulo de

Jo'runtin.

Justificação
Considerando que o serviço de alistamento e sorteio miI) a base onde repousa a garantia da defesa nacional;
Cousillcrando que o actual regulamento do scrvh;o militar ampliou com apreciavel economia para o orario publico,
o servi~o d~ recrutamento, abrangendo ainda b alistamento
e ~ol'l.eio pura a Armada Nacional;
Com;iderando ainda:
1", Que o set•vi•;o do recrulumenlo, ,iú de si assás com~
r:lexo, tem-se tornatlo cada vez mais inlen~o, tanto nas chefias
como nus ,juntas de alislamenLo;
2", qu•~ os rlelegados do :wt·viço rlc t·cct·ul.uuwnl.o, unicos
~errenluarios remunerados nas Juntas do alistamento, teem
func~ões, ex-vi. do regulamento e funccionam nas respectivas
~édes. •com attl'i!Jui~õcH l'elalivas a alistamento, incorporação,
mo!Jiliza~:ão c mais se1·vit;os de caructet• puramente milHal' c
l'cservado;
.
3", que o Poder Leg·i~lntivo nul.ol'iznu o Executivo a ex~
pedir nm·o l'egulanwnl.o pum f)ssc set·viuo, deixando, no enlauto, de consig·nar no orcurnenlo vigente a respectiva verba,
fJUra o pag·anmto do~ oJ'ficiaes cncarreg·ados desses serviços,
P.em tão pouco aulorizn~ão para abet•lura dos respectivos crc~
c! i los;
.\", que pelo regulamento antcl'ior c de accôrdo com o
,~,·t.. 72 do decreto u . .15.231, de 31 de dezembro do f92:1, os
ot'ficiaes t'III(Jt'egudos uo st•rvico de l'ecrutanwnto, ptwce!Jiam
ycnciuwnto:; eorno si et'J'eeLivos fossem, por serem de natu~
re~a mililm· us cm·s·os que exerciam e exercem;
5", finnhnenl.e, que so acham lodos os ofl'iciacs perLcnet•ntPs a esse set•viço, tnnlo os das chefias, corno os delegados
oo sct·vir;o de rcc1·ulamento, sem vencimentos o bem dizer, sem
t•rmHmct·a•Jão. desrlo o dia 1 de do janeiro do corrente nnno, portlUan l.o só nos offiicncs rel'ot·mados foi mandado pagar a in~ignificunlo "g·rntil'icn~'ão do 150$" monsaes, ainda sujeita no
imposto de 5 %. o __nos ot'l'iciacs ria 2' classe o aos· do Exet·cilo de 2' linha, •~ssu mesma gralil'icar;ão sómcnle durante os
Jnezcs do ,ianeit·o e J'cvcrch•o, ficando estes sem remuneraciio
tügunm dalJi em deanlc, pot• falta de verba, (: de toda jusI.wa qno o Congr•Jsso Nacional ampm·e o venha em auxilio
c!âquelles que do J'uelu são os factores dil•cclos tlu de:fç§_g, p.a,-

hlat•
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cional su,ieiLos pela natureza do serviuo, a viverem em zonas
roconllecidamenlo insalubres e de di1'ficeis meios de vida não
:;cndo, I>orlanlo, juslo deixai-os reduzidos á miseria, apezar
do ser o uuico devarlamenlo no Ministerio da Guerra que
J.;roduz dinheiro, taxa de so1•teados, calculada em cinco mil
contos de réis.
N. 119

Onde convier:
Arl.

Os civis que fizerem parte da missão medica que

c Brasil enviou á Franca, com caracter miiltar, durante· a

grande guerra, poderão, mediante requerimento, ser incorpo!'ados á 2' linha do Exercilo, nos respectivos corpos, mantidos
nos postos em que foram commissionados.

J usti!icação
A' medida que passa o tempo, vae-se verificando que o
r.ouco que o Brasil pôde fazer durante a guerra, fel-o com
d tgnidadc e elevação. Ç)s c!vis que. P!Jrtõnceram á missão mec! ica não receberam ate hoJe da Nacao nenhuma recompensa.
A que esta. emenda Jll'OJ?Õe não parece. q~e possa de qualq~er
fôrma ser unpugnuda; c a de dar o d1reJto de requerer a mcorporacão na 2' linha, sem mais nenhuma outra formalidade,
a ·quem, na occasião qo perigo fez mais do que isso: marchou na 1" linha, em serviços de guerra.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1923. - Paulo de

Frontin.

,

N. 120

A verba 2' "Intendencia da Guerra" Material, sub-consilirnacão n. 4 :
Separe~se 50:000$, para os apparelhos e material destinados ao Laboratorio de Inlendencia da Guerra, ficando a
verba no mesmo valor.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1923. - Paulo de
J.'rontin.
Justificação

·A emenda attende a uma necessidade de serviço, porquanto a discriminação garante ao Laboratorio a importancia de que necessita em 1923.
·
N. 121

Onde convier:

AJ•t. Fica revigorado o dispostlivo contido no artigo ,
38 da lei n. 4, 242, de 5 de ,ianeil•o de 1921, subst.ituidas as
expressões "!'cvN'oil·o de 1921" para "marco de 1924" e acS. -· Vol. XI
8

crescente-sl:i rto final o seguinte: "bem assim os aluilliios qiid
forem reprovados em quacsquer disciplinas do referido scs·undo periodo."
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1923. - • Paulo de

Frontin.

Justificação
.~ medida já upprovada anteriormente pelo Congresso Nacional precisa ser revigorada; é o que faz a ilmenda.

N. 122

Onde convier:
"Os officiaes do Exercito e da Armada contemplados no
decreto n. 3. 793, de 9 de outubro de 1919, serão considerados effectivos nos postos attingidos por este decreto, com ·
os vencimentos da tabella ora em vigor".
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1923. - Paulo de

i1'1•ontin.

Justificação

Não existem actualmente mais de oito officiaes, sendo
:1 marechaes, 4 generaes de brigada e 1 major; a despeza
~erá assim, de 26 :820$; mas se terá attendido a relevantes
serviços de velhos servidores da Patria, qull, na guerra do
Paraguay, tomaram parte.
O Sr. Presidente - A proposição é devolvida á Commissão,
com as emendas apresentadas.
Vae ser lido o pnrecer sobre o orçamento da Marinha.
O Sr. f• Secretario procede á leitura do seguinte
PARECER

N. 423 -

1923

A proposição da Camnra dos Deputados, n. 107 do corrente anno, cm estudos de revisão no Senado para a fixação
do areamento da despeza do ·MinisLerio da Marinha no vindouro exercício de 1924,. ao ter iniciada a 2' discussão recebeu em plenario 22 emendas dos Srs. Senadores.
·
Devolvida a proposir;ão á Commissão de Financas para estudar e opinar sobre essas emendas, duas mais lhe foram ainda
apresentadas, na fórma do ncgimento Int.erno desta Casa do
l:ongr~sso.

A Commissão, estudando detalhadamente e ilOm o devido
cuidado estas 24 emenda~. offerecc á consideração do Senado o
• parecer que lavrou sobre cada uma, e, bem assim apresenta
algumas das que lho .são suQl'gerirlas por seu estudo de revisão
da proposicão e da proposta do Governo e por sua audienoias
1-'enli1adas com a Admmistraçiio d.a Marinha por intermedio

elo llslalor para este orcnmento, guardando outras para o a•
turtlo, oecasilio que rosol·Va para occupai'-S·O de augmenlos do,
pessoal e reslleétívoa -vencimentos em algumas verbas, entro
ae quaes so acoontuam as da Imprensa e Ensino Naval, de que
mais especialmente Sll ooeullou o honrado Senador pelo Dístricto Federal, Sr. Paulo de Frontin.
EMENDAS APRESENTADAS EM PLENARIO E A' COMMISS.ÃO

N. t

... ,

f.

..

Stipprlmám-se os logáres oreados:
. f
Verba i':
N. 18,. i continuo~ ..... ~ ......... ...... , ..... . 3 !120$000
N,· 20, 2 .sorvente-s ..... .. ~ ... " ........... ,. •,,,
4:580$000
N, 487, ~remadores ................... ,,., .... . i :200$000
'V•et'bà 4• :
Restabeleça•ec o n. 2, dífferon~a a deduzir, •. ,,. . 1 :080$00!1
V·~rba

..

5' : ·

N. 150, restabeleça-se, díff.erença a deduzir.. . . .

600$000

Verba 7':
·
N. M, 4 operarlos............................ H :520$000
Total . .

o

O O I

O

O O

O

o

O

o o o o o

O

o o

O O

O

O

f

ot'

?.2:200$000

Compõe-se esta emenda de quatro partes:
f', qUe manda supprimir nas sub~onsignaçoes ns. 18,
20. o ··1·8 da verbo 1' respectivamente o ougmento de um continuo, dous serventes e dous remadores que a proposiclio fez
naquellas subwconsign!ioões da proposta do Governo; . .
. 2•, que manda restabelecer o sub-consignaçâo n. 2 da verba t• ·da proposta, isto é que não acoeita a. alteração que a
proposiçllo da Camora fez nesse n. 2 considerando com a graduoCIJo e vencimentos de sargento ajudante a ·1° sargento carcereiro do Batalhão Naval;
·
3', que manda restabelecer a sub-consi.g'llação n. 150 da
vorlJs 5', isto é, quo não acceita o acarescimo de 400$ no ordenado e 200$ na gratificação do apontador da Directoria do
Armamento: .
4", finalmente, que manda supprímir quatro operarias que
t proposição da Oamara augmentou na sub...,consi•S'JlacAo 56 da
verba 7', para o serviço das officinas da Escola Naval.
A Commlssão acceita, na primeira parte dll emenda, as
suppressões propostas nas sub-consignacões ns. 18 e 20 da
propcisiclio e mantem o augmento de dous remadores na subconslgnação 487, por isso que o serviço do escalar da Capitania do Piauhy não póde ser convenientemente attend1do
com quatro remadores sómente, dados os casos muito com!l1l:ln.s de impedimentos de remadores por motjvo de moles-

i 16•

AN~ÜES DO SEN.ilià

tias e Iiecncus, levados em conta para as demais capitanias
da mesma classe, como se,iam as do Rro Grande do .'~orle, Parahyba, Alagôas, Sergipe, Espirita Santo, Paraná e ;M,atto
Grosso cm que para um só patrão se dão guarnições de oito
:·amadores, com excepção de Alagôas que tem 10 e Matto
Grosso seis.
A Commissão é tambem con.traria á approvacão da 2á parto
da emenda pur quanto o carcermro que figura no estado-menor
d() Batalhão Naval como 1• sargento é igualmente carcereiro
do presidio da ilha das Cobras a que são recebidos os sub-officiaes da Armada que teem ,todos, para os :!'íns disciplinares,
as reg>alias de ~argcntos a,iud~tnles. Para os me~mos fins. convém po1s, que o carcereiro, sob cuja. guarda ficam os sub-officiaes, não lhes seja inferior em graduação militar. .
E' ainda n Commissão contraria a approvação da 3' parle
da emenda por isso que não se trata de um augmento de vencimentos ao apontador da Directoria do Armamento. e, sim, de
.uma simpies correcção de tabella como. se póde facilmente ve•
rificar nas leis anteriores que dão a esse apontador os vencimentos annuaes de 4:200$ e não de 3:600$ como pqr engano menciona a proposta para 1924.
A q:uarta parte da emenda csuppressão do augmento de
quatro operarias, a Commissão. acceita.

N. 2
Supprimam-sc as sub-consignações relativas a serviços
do Estado.
Verba 2U·', re11uzir de 300:000$ a sub-consignação u. 1
c supprimir a de n. 2, 305 :000$000.
industriae~

PARECER

O illustrado Senador antor desta emenda, ao prDpol-a justf·
ficou-a com o argumento do quo o accrescimo de 300:000$ que
a vel'ba 20', da proposição «Serviços accessorios, accusa em !Ua
sub-'consignação n. 1 sobre a votada para os mesmos serviços da verba s• do areamento de 1922 não poderi·a ser explicado sinão considerando-s() esse augmento como o quantum
necessario para attender-se aos serviços industriaes da União.
Não tem razão S. Ex. A verba 20~, na referida. sub-consignação, não incluiu quantitativo algum para serviços. industriaes da União.
O augmento de 300:000$ já foi previsto e votado na lei
n. 4.'632, que fixou a despeza para n corrente anno de 1923 e
fol úllDsequencia da quéda do cambio que desde 18121 veiu .des·
valorizando o nosso papel-moeda ao ponto em que ainda hoje
se acha c ao ponto de não cbegarem os 700 :000$ da lei nq,mero 4.555, de 19\22 para o consumo de energia electricallftl
luz que só para a esquadra e estabelecimentos de· M-arinha,
nesta Capital; elevou-se no anuo findo a .quasi 800:000$ e no8
·Estados é osti:.11ada cm quantia superior a 100:000$, sem contar os abastecimento~· d'rnsua e taxas sanitarias que alli não
:pertencem a união e os scrvicos telephonicos e de seguro.,
quo h\ como aqui pertencem a companhias e em prezas particulares c com os quaes despend.e a Marinha. quantia tambem
.·
.· .
.
. ..
superior a 100:000$000.
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A unica quantia que na verba em quesLão Lem applicaeão no serviço industrial da União é a de 5:000$ da sub-consignacão n. 2, mas ainda essa, a Commissão entende que deve
figurar no orçamento da despeza em obediencia ao preceilo do
art. 74 do Codigo de Contabilidade. Pelos motivos expostos, a
Commissão pensa que a emenda não deve ser approvada.

N. 3
Sup!)rimam-sc as v·erbas seguintes .por dever a despeza
respectiva correr pelas operações de credito autorizadas pelo
art. 2.•
... ·

.

N. 72 . .
o ••
No 377 . . oo.
V·erba, 5", n. 279 .......••.•.•••..........
Vei·ba 7", n. 56 bis ... .' .. ................ ..
Verba 16", n. t..: .'; .................... ..
Verba 19• .......•..... : . ............... .
o •••••• o o •••••••• o ••••••••••

o ••••••••••

Total ..

I

•••••

I

o ••••••••

• ••••••••• o •

I

•

••

o o ••••••

200:000$000
40:000$000
360:{)00$000
80 : 000$000
1. 000:000$0011
4.500:000$000

·---

6. t 80:000$000

PAIRECER

Manda esta emenda supprimir as dotações das sub-consigna(.lões ns. 72 e 377 da verba 1', n. 279, da verba 5', n. 5ti
bis da verba 7•, n. 1 da verba 1a• e toda a verba i g• por dever
a respectiva despeza corr.er pelas operações de credito autorizada pelo art. 2• da proposição.
· •Nio ·parece á Commissão conveniente o alvitre proposto
pelo honrado Senador autor da emenda.
Si entre o material, para cuja acquisiçãn se destinam
aquellas dotações, alguns ha de duracão mais longa podendo
ser considerados material capitalizado, todos entretanto de
acquisicão prevista naquel!as sub-consignações são material de
urgencia isto é, material que precisa ser adquirido para }110der attender-se a substituicõoes de natureza urgente que não
poderiam aguardar ns delongas provenientes do processo de
operações de ereditõ sem prejudicar os serviços a que elles
devem ser applicados.
A medida prevista na emenda teria, é verdade, a vantru~em
de reduzir areamento ordinario de seis mil e poucos contos, mas
nll:o Importaria em diminuir para o '11hesouro a desr.eza do exercicio financeiro, pois esta teria sempre de ser feita por orcamenta extraordinario talvez majorado ainda pelo maior estrago do material que, pelas delongas do processo lembrado,
nllo p6de ser immediatnmente substituído, reparado ou reconstruido.
Por taes razões, a Commissilo não aconselha a approvncão da emenda.
·

N. 4
Supprimn-sc a v·crba 21' <llEJ.'crcidos

findos~.

200: 000$0ll0.
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A Commissúo aconselha a · approvac~o à~tá ~)meíi~;i â
vista do que ficou resolvido para o Ministevio d~ FaZ!lllda· reta,.
tivamente ao mesmo assumpto. · .... ·.
.·, · · · · ·
..... ,. '
•'·~

N. ., 5

. .. '
\crescente-se:
Ver-ba «Augmonto provisorio dos v.encimnetos, mensalidi!Jdes, diarias e jornaes, ·de aooõrdo com a lei da despeza de
I) do janeiro de 1923, 3.764:899$722.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1923. -. Paulo d1
Frontin.
'

·:..

PARECER

·

A' vista do que ficou resolvido sobre emenda. semelh~nte
na proposição que fi~a as despezas do Ministerlo da :Faz!lndp,
é a CO!Jlmissão de parecer que a emenda seja approva~ll llOJD
a segumt.e reduccão.
··
· · · ·
· · ·" · ·
«<nclua-se com a numeração que lhe competir e com os
mesmos dizeres a verba 22• da proposta do' Governo, substituindo-se, porém, o quantitativo de 4. 000:00:0$ por
8. 764 :899$722).

N. 6
Onde convier:
Para exccucão da lei n. 2. 747, de 8 de janeiro de 1913,
que. autorizou a crcacão de uma escola de aprendizes marinheiros no rio Araguayn, no Estado de Goyoz, 200:000$000.
Sala das sessões, em 5 de dezembro de ~ ~.23,. ,...... Qlegcp~fo
Pinto. - He1'rneneoildo ele lolor(Jes. · ". · .· ·:. ·.. · : . ·
.

'

'

'

•

! .

Onde convier:
. ..

• .

.

'

'

'

Para o e~ec,uciio da IP,i.P• 2. 74~!.de ~.de .Ja~ejro.de

,HJ13,. que. autor1zo a creacuo de uma eseal~ i;le ppren,gize~

marinheiros nó rio Araguayo,
.

.o o. 000$000),

no·E~tado.

de Goypz,

·'

Além da Justifioaoão q~o ill fiz!:. que~.Q "~po.inP.a..nJÍâÍ.~~ qom.
o parecer que o illustre almirante ~:w. · Sou~li D f!ii:Va,-emitUu
.aproposito da oroaoão da. escola a.quc mo :refiro,,.:. :. .,
O parecer é o seguinto:

';

I

. ·. cA· crcogiio dessa nova .escala ·&.de ta~a- ·~··Po·nv~
menclll para a Armada; ella augmen(.jl , a~, fon~.llS,: qe
recrutamento do 8essoal para a Marinha' e' proporéiona a_o Estado de OY!J.Z .o·. meio de concorrer com o seu
contmgcnto para o servi~~o da defesa· naval da Republico.
.,
,.·.;··
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Quando o serviço da Armada exigiu que os indivíduos a cllc destinados l'osscm exclusivamente do
profissão marítima ou affcilos á viela marítima, como
acontecia no t.ompo da marinha á vela c mixta, o alistamento ficava adstriclo ás populações do litt.oral o
aos cmbarcadicos: hoje, porém, a Armada, em vista da
evolucãc material, tem necessidade de recorrer ás
. mais variadas J?rofissõcs, especialmente ás profissõ•es
das artes mecanwas, para a execução dos serviços a bordo e a cóndicão de profisional de mar, que não é essenci·al para o alistamento na marinha, visto que os
actuaes typos de navios, exclusivamente a vapor, permittem que esse novo período, relativamente curto, qualquer individuo, bem constituído, possa adquirir a
ins~rucção pratica, necessaria para tornar-se um bom
marinheiro militar.
·
: ..
Decorrido dahi que não se torne mais preciso restringir, como antigamente, o alistamento para a Armada, aos habitantes da zona do liltoral c que é, antes
de toda necessidade, estendei-o ás populac~ões do. inte. rior, onde a Marinha encontrará simples contingentes
de individuas habilitados nas ar'les e profissões cuja
.
applicacão é hoje corrent.e a bordo.
Por isso, a oroacão de uma Escola de Aprendizes
Marinheiros, no interior do pair., além das vantagens
de crear mais um elemento para a diffusão da instruccão primaria tem de levar. ás populações das longínquas regiões do centro a noção concreta da neces@idade da defesa marit.ima ela Republica e da influencia preponderante do mar, que clles desconhecem, no
seu desenvolvimento, na sua ~·ranrleza e na sua seguranca, concorrendo para attrahir voluntarios para o
Marinha.
.
.
O ens·aio da r,reacão de uma Escola de Aprendizes
.!I'Iarinheiros, ~m Campos, no Estado do Rio de Janeiro
deu em um resultado exccllcntc, proporcionari:do ·á Armada levas annuaes de grumetes, perfeitamente instruidos e educados para a profissão.
.
E' um exemplo animador, que deve estimular a
creacão de novas escolas no interior do paiz• ..·
1

·

E nada mais resta-me dizer, aguardando o parecer do
honrado Senador. (Muito bem;, muito bem.)
P~RJEOER

A Commissão attendendo a ~e já o anno passado deu
parecer favoravel á emenda semelhante que foi approvado pelo
Senadn e. tendo em vista os termos em que o seu autor a justifico~ e â. coriyeniencia da creao!id. da 'eséol,a . a: ci:ré ena se
refere; 'como de1xam · patente relator10s do llhmsterw da Marinha e o parecer acima transcripto do contra-almirante Souza
A Silva, aconselha que approve a emenda com a seguinte
SUB-EMENDA

Onde se diz :200 :000$•, diga-se: dOO :000$000•. ·
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Inclua-se verba na im.portancia rir. 3.7ü'• :880$722 par·:\
occorrcr, pelo i\linisterJO da Marinha, no pagamento de ~t·n
tificação .provisoria, estabelecida na lei n. 4. 623, de 6 do ,janeiro de ·1923, cm beneficio dos funccional'ios, mensalistns,
diaristas, jornalcit'os c operarias da Uniiío. c conhecida pUI'
TabeUa Lyra, a qual fica, para todos os cfJ'eiLos, incorporada
aos respectivos vencimentos, mensnlidncles, diarias o ,iorn:ws.
Sala das sessões, 5 de clezembro do 1923. -- lrineu Mar.:ltado.

..._

.

PARECER

Prejudicada pelo parecer dado á emenda n. 5•.
N. 8

Fica o Governo autorizado a installar no extremo· sul da
praia de Copacabana, no porto da Igrejinha, na curva da casta
junto ao forte, um posto d·e Soccarro Naval, o qual servirá simultaneamente do abrigo :iH emllarca(,lõeR e aos pescadores da
Colonia "Aimbiré Z-14 desta Capital, despendendo até sessenta contos com a constr·ucc.~fiCl desse po~t.,).
Justificação

Desde alguns annos esses pescaCior·e~ pre,;tam o seu valioso auxilio aos banhistas daquella pro ia. M11 ilas ~flO as yjrJas
que teem sido salvas por esses bravos hom1~11S, dcst.inados a
papel' de grande relevo na defesa da costa e da cidade. No
entanto, suas embarcações e engenhos du pesca ficam ao ~ot
e á chuva, por !'alta de um abrigo.
A valorização dos terrenos! de Copacnbana torna impossível
aos pescadores a acquisição de um Jogar ontlo guardem o~ ~cu~
barcos e aparelhos de pesca.
A área de praia precisa mede !lOm x 15m.
Sala das sessões, 5 de dezembro do 1923. --· 11'incu ,lia.
chado,

PARECER

A emenda póde ser approvada sob a fórma autorizaUva
com a seguinte
Sub-emenda

Accrescente-se entre as palavras - forte e um posto as seguintes: «Si a isto níio se oppuzerem as conveniencias

militares•.

N.9
Da verba cpesca e snnnamanto d11 lill11r·nl• 11estaquc-se a
quantia necrssarin para n subvenção rln c~rn rnil r1!is mcnsnos
para cndu !!Scala primnr·in crenda e rnnnlidn pc•la< •'olnni~~ de
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pesendores no liLtoral da Ilepublicn, das já organizadas e com
J'r·eqiroJncia de, pelo mimos, 30 cr•eallí'ns on adulto~. em i rle
.inneiro rlc 1!J:l4.
Justi{icaÇ(J.o

O orçamento actual propõe a subvenção do 600$ annuaes
para essas escolas. A experiencia prova que •esta verba é insignificante e nüo dá para pagar siquer uma. modesta professora. Na maioria dos casos, não ha, nos remotos lagares onde
estão installadas essas colonias, pessoa alguma com sufficient.c instrucção para Sil encarregar do ensino. E' preciso fazer
vir· pr•ofessoras dos centros mais adeantados, mas nã.o ha quem
se suj~itc a ganhar 50$ mensaes para ensinar nas referidas
esoolail. '' prop01·r;ão rio analphabr.tos entl'e essa g·ente é de
99 %. Não ·h a necessidade rJe encarecer a impoJ·I.ancia dessa
medida para a futura grandeza da nossa Patria.
'
Sala rins sessões. 5 rle dezembro de 1923. -- /rir1ett Uacll.ado.

PARECER

A Commissão não aconselha a approvação da emenda,
porquanto a sub-consignação da qual deverá ser destacada a
quantia neccssarin para que as escolas das colonias de pescadores seJam subvencionadas com tOO$ em vez de 50$ é a
de n. f, que se inscreve sob a rubrica «Pessoab e esta sub. consignação que é de 180 :00(}$ não comporta um desfalque de
· 100 :800$ que será a quanto montará a subvenção dobrada das
f68 escolas já subvencionadas. Com os 80:000$ restantes da
sub-consignaoão n. 1 .não se poderá absolutamente attender
ao. desenvolvimento do ensino, da pesca e saneamento do Iittoral 'em que deve ser applicada a dotação já exígua. de réis
180:000$000.
N. tO

As verba., destinadas á cPesca o Saneamento do Littoral~.
inclusive ns subvenções ás escolas das colonias de pescadores,
serão •enl.re:;ne~ em proporções trimensaes á repartição competente do ~finisterio da Marinha, que as despenderá com as
fnrmalidaclns rfo Corligo rle Contabilidade o se encarregará ela
distrihuiçiio dns rcferi·ino. ;:ubvcnções á~ csr:olaR que> satisfi7.fJI'~m as exigencias ria. !~i.
Justificnç6.o

Os Ser'Vi(:Os t.1e Pesca r, Snm:arnento do Littoral, por ~ua
natureza rlc cassistcncia nos ]lcscadores e ás industrias da
resca», constituem uma crcnçiio nova e swi {lene?'Ís entre nós;
niio podem. por isso. ficar preso~ ás formalidade.~ hurocraticas
rcLarrlntarias •C cli·ssolvcntc. A distribuição das verbas vo·tndas
para snbvmrcinnnr ns ·escnlns das coloni·as de pesca tem soffl•ido por tal f6rmn qnc ha innnmeras col.oniws cuJas escolas
não conseguiram, absolnLOJmcnlc, receber es·sa subvenção.

ANNAliS DO i!ENADO

Actualmente, o processo exige a roquisioiio clns subvenções
pela Di redoria da Pesca á Inspectoria de Por Los c Costa,,;
desta ao 1\finistcrio ela Marinha; desta ao Mini·s·terio da Faz·~nda; ord.om dcsLc :ís delegacias fiscalls nos Estados, mediante registro rio Tribunal qe Contas, etc.
Muitas vez.es, apezar da clar'eza da·s disposições legolllc~ El
por causa do intcrpretaçõ·cs que variam segundo o ·criterio do11
funcclonarios e por deltlg~cias onde n!io na numeraria, essas
escalas acnllam niío recebendo a subvenção, como está ncontoof!ndo.com a maioria dellasl
·
..Sala. <las sessões, 5 de de1lembro do 1!!,23. - Irineu Jltt-

c!iirào. · .·
.'

•

PAREfiER

A emenda em apreço assim como as de ns. i5 e :17 providenciam sobre os mesmos assumptos c só terão conveniente
e efficien te applicação praUca si, a tempo e hora, puderem
ser allcndidos som as delongas no caso grandemente prejudicial, que lhes t.raz o regímen burocralico das nossas repartições. A Commissão acceitando as mildidas consignadas .nessas
tres emendas, apresenta em lo~ar o seguinte

Substitutiv'o
., '. I.

'' ' '

• ;

"

. ' Ait. .·As sub-consignacões da verba ..-Pesca. e. S~nQ~
trwhto QCJ Littoral:~> compr•ehendidas as subvenções áii esoolas,
s~r~O

por

imtregt)I)S no~

ll\CZCS

QJJot~~ trirne&trar,~

de. janeirp, 11bril, julhQ IHl\lt~bro

·á Inspectoria. de. Portos a .J)o$t!ls, ,elo

:M!)í'isl.prlí:J' dá Marinh.a, que as disp.epderá e. applicará. com as
formnlldados do Codt~ro <!e Contabtltdade nos sePvicos a. que
~e ~ost!nnm, á vista de documentos que provem o seu ju~to
emprego, e de mappas de froquencia enviados por.. inlermedjo
das Capitanias de Portos c suas delegacias e agenc!las.
N. H

Onde convier:
Àrl.. L" AtÍp;mente-se no Corpo de Engenheiros Nava~s
mais 10 capitães-tenentes.
A.rt. 2.• As .vagas dahi resultante.s ~erão preenchidas pelos
officiaes que servem actualmente no Departamento Technico
do Arsenal do IRia de Janeiro, e em ·serviço& attinentes á engenlharia naval, c os actualmentll inscriptos em concurso, desde que satisfnt.am as condições de habilitação neoessnria ü
admissão ao referido corpo.
. . . ..,

, Justificaçlü .

,

..

': 'dustifl&rs~ ,o a\1~n1onto. ·\luo cnrpée o h~únerô'.~e ,. àrilf~
#li~jr6s llllVacs 1 nos pnme.iros posto~. pelo de!!ànvplvimento
· qull ~()n1 (!dq 11 nossa M~rính11 d~ Guerra, cujas necllssiqtwl!!S
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· llenrrctnm o emprego dr. officiaos rlc Marinha c de engenheiros mac'hinistas ea1 commissõcs que pertencem a engenl;eiros
nava~.s. estando o Arsenal do Uio de Janeiro desfalcado do
ajudantes pela falta de engenheiros navaes ela respectiva especialidade, .Londo pelo meõmo. motivo os arsenaes dos EstaQos, cqmo directores d~. machma·s c construc((õcs navaes officiacs engenheiros machiriista~.
·
'
O numero de engenheiros navaes, que, e.m abril de 1·8,90
era de 26, acha-se actualmente. reduzido a 25, possuindo a ~e~
ccão de construccões nava1ls 'atw.nas oito, insufJ'icientes para o
St\rviço, tel!dO-se em vista a tonelagem actual da Marinha de
IG1wrra, ·quando cm i86ü 'o então Con·sel'ho Nàval já reconheCl!l a.neq~Ssldadc de 1'4 engenheiros para essa especialidade.
· '1\IíliS se tem s~.nlido a falta de engenheiros navaes com
a recente cir~ílnizacão posta cm vigor pelo deperto n. 16,127,
do 18 de· agosto do corrente anno, orientada .pelo Mis~ão Naval1. d~yjdo à ql.jal ~n~enbeiros. accumulam z (\, 3 fu,nceõc_s com
preJUIZOs para o ser.vlço publico. ·
.
.. - ,, -·-~
·A p)·ovi~enc.ia até então utilizada para allenuar essa fall.n
do ol'jgenh~iros. tem .si.do a dcsi.S'f!acão dp officiaes do Corpo
dq Armada e Erig~.nhcn•os Machnustas para o desempenho de
funo\iões ·exclQsivamente desLinadas aos engenheiros navacs.
CliiráriH~ute se .dcprehende que essa provide.ncia não surte
o cffeito desejado para o ·serviço, pois como sabemos pela lei
de promoções ~.m vigor as condições a serem preenchidas
pelos offioiaes ·da Armada o engenheiros machinistas para so
habilitarem ás promooõea ·são totalmente diVCI'iRS daH exigidas para os engenheiros navaes e. como tal os officiaes em
função de engenheiros navaes são prejudicados com a sua
permanencia nessas funcções, resul1tando constante sulbstituicão desses officiaes, o que traz de.scontinuida.de de direcção em varios serviços, o que é allamente prejudicial,
A presente emenda, dadas as nossa:s condições financeiras
embora não suppra todas• as necessidades, vem entretanto melhorar ·Cm parte a situação.
Quanto ao augmento de des·peza é de pequena importancia,
pois o augmcnto referc-·se sómente a capitão-tene.nte e _diversos dos candidatos já o são, result.ando apel!aS uma simples
transferencia de ;quadro.
Actualmente apcmas tres cnge.nheiros poderão entrar para
ci quadro de Engenheiros Navaes como capitães-tenentes e
como esses officiaos já te.em este po"Sto no quadro da Armada,
não haverá nenhum augmento de despeza.
·
. · Sala das sessões, cm 5 de dezembro de 19•23. - Manoe/.
Borba.
·
PARECEn

Não nóde a· Com missão dar o· sea. assentimento a 'esta
enwnda. A sua npprovncão além d·e trazer aul;'mento de dospeza para o 1'hesouro. importará na alteração. do um dos
quadros do Corpo de Engenheiros Navaes que por lei especial está ol'ganizndo e só por lei especial póde ser modificado.

:
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N. 12

Accresccnte-se nn !c convier:
At'L.

Os c.J fll~l.t• P dr.. rnal'inhu que servirem no l<J3ludo

Maior fio Presidente
barqufl.

d~

Hcpublicu contarão tempo de

em··

l!ul'i(icação

Os officiaes de marinha em serviço na Casa Militar do
Sr. l'residenle da . Repu bli(}a sempre contaram tempo de embarque. São officiacs 'ela inteira confiança do chefe· do Estado,
que deve ter libet·dade ampla de escolhei-os, sem, comtudo,
prejudicar a carreira dos escolhidds para commissão de tão
alto merecimento.
Os offioiaes do Exercito que .servem no Estado Maior do
Pt•esidente •,ja Republica preenchem, nossa commissão, todos
os requi~>it.os legue~ ele accesso, como é de ,iustioa, pois não
oe comprehende que offi~iaes rlisLinguidos pelo seu valor e
qualidades para l'tmc,;ão das mais importantes, fiquem, pr:r
isso, privados de ser pt•omovh:Jos ou tenham de renunciar á
r1 i~tincç.fío rla c~colhn, caso não tenham tempo de embarque
completo.
Exigir esta condição como preliminar para o exercicio
de f.ão delicadas f'uncçõcs seria collocar os officiaes de marinha em siLuaQão diversa dos officiaes ·Jo ExerciLo, contr:t!'iando o preceito do art. 85 da Constituição Federal, e c,•i:lr
in,i~J;;Li!'icado Iim ite ás manifesl.ações da confi·ança do Presidente da Republica na constitmção do seu Estado· Maior.
Considerando que o Presidente da Republica é o chefe supremo das forças de terra e .mar;
Considerando qne o Estado Maior do Presidente tia Republica deve ser comti!.uido por officiaes ele sua inteira confian~a;
·
Considerando que a liberdade em escolher o Sr. Presidente da Republica os oi'l'iciaes do seu Estado Maior. não deve
ser cerceada;
Considerando que o servir junto ao primeiro magi>trado
da Nação importa cm desempenhar commissão de alto merecimento;
Considerando que o f!li!lto de desilmpenhar •co.mmissão' da
alto merecimtmto, servindo no Estado Maior do Presidente da
nepublica, não deve prejudicar o official.
Considerando que o tempo de serviço dos officiaes do
Exc~cito .que servem no' Est;aclo Maior do Presidente da Republica é contado para todos os effeitos, não constituindo impocilho, para o acces~o, o facto de estarem servindo junte• á
mais alta autoridade da Nação;
·
Conside!'fLndo que o art.. 85 da Constituicão \la Ropublir..a mt.ahr.lnr.e pm1'cil.n. hmaldnde entro o Exercito e a Arruada;

•
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C.:msiderando que sempre desde a procla,macão da Hepu1Jiiw os oi'J'iciacs cln Marinha que scrvir·am no Estado Maior
·.:to Presidente lia Il.cpublica contaram esse tempo como de
embarque;
Scjr. aCCI'I)SCC!Ilado llú or·camento do Ministerio ua Marinha o seguinte disposiLivo: .
- Os ofl'iciacs de Marinha que servirem no Estado Mair:r
do Prcsiclcnlc da llcpubliea contarão tempo de embarque. ····
Costa Rodriuucs.
PARECER

Comquauto rccouhc1;a a Commissão que o assumplo de
que trata a emenda merece o amparo do Congr·esso como bem
salienta a justificação feita pelo seu aulor, não póde dar-lhe
o seu assentimento para incluil-a no orçamento cm discuss'ão
vor· l'a!Lar-lhc o caracteri~Lico de disposição or·~,amcnturia e
principalmente por contrariar o dispositivo do art. 142 do
Hegimento Interno desta Casa do Congresso Nacional que não
permillc a aceei ta1,,ão em leis annuas de emendas que revoguem disposü;õcs de leis de outra natureza, c esta revoga uma
ilisposieão da lei de promoção cm vigor na Armada.
, Por taes motivos a Com missão aconselha que o Senado
a accciLc para constituir projecto a parte c seguir· os tramites dos projectos de lei.
N. :13

Acrescente-se, na verba destinada ao Ensino Naval:
Art. Pura acquisicão de apparelhos e instrumentos
destinados aos gabinetes c lahoralorios de eleclricidaclc, chimica, e explosivos da Escola Naval, 60:000$000.
Sala das sessões, 5 de dezembro de :1923. - Marcilio de
Lacerda.

Justificação
Hn mais ele quinze annos que não se adquirem instrumentos para os gabinetes e laboratorios de Electricidade,
Chimiea, Metallurgia e Explosivos da Escola Naval, que estão nessas condições, a reclamar sua remodelação completa,
de accõrdo com as exigencins do ensino tcclmico moderno.
. A verba ora solicitada, de caracter urgente, per·mil.tirá
satisfazer, ao menos cm parl.e, as necessidades mais prementes rJcs~es gahincl e~ c que são as seguintes:
a) inslalla~.ão, no Gabinete a Electricidade, de um Lmnsformador rotativo, destinado a transformar a corrente altcrnat.iva triphasica da Ilha elas Enxadas cm corrente continua,
neccssaria pat·a a maior· pnr•l.c das cxpcl'icncias rio curso;
b) ncquisir)ão das machinas clccl.ricas c apparellros ner·.essarios IJar·a o ensino auxilim· da earlcira elo electricidade
(Installar;õrs cleet1·icas), crcarlo pelo ull.imo l'f'A'lllnmcnl.o;
c) acquiRirJiio do uma bater·in rio accumulndm·es lllll'a o
gabinete de olccl.ricidade;
d) acquisi1;ão de appnrclhos modernos para o ensino de
1 adio-telcgraphin e radio-telophonin;

e) acqulsicão de um radio-goniomctro ptii•a o Gabinele

tle Wcctricidade;
1') acquisicão de vurios appurcllws indispensaveis ás demonstrações cxperimentaes do curso de electricidade;
u) ucquisicilo do material de laboralorio indispensuvel
ao estudo teclmico e experimental da melallurgia, dos lubl'ificantes e dos combusliveis, de accôrdo com as exigencias imperativa~ do ensino moderno, nos moldes constantes do ultimo regulamento;
.
h) acqujsição de material destinado ao exame de polvoras e explosivos, de accôrdo com as ultimas acquisições technicas, no campo da estn.bilidade chimica c da determinação
da potencia pratica;
i) acquisição de manomctros de esmagamento, fuzil provete c outros accesscrios para o estudo das polvoras no polygono de tiro; .
i) acquisicão do material indis.pensavel á determinação
experimental das cnracleristicas principaes das polvoras e explosivos.
E' bom notar que os divoJ•sos regulamentos que se teem
succedido 1 veem constantemente ampliando o estudo das materias relerentes ús cadeiras de electricidadC! o chimica, sem
que tenha havido o progresso correspondente dos meios dis]JOniveis para o ensino. Assim. é que, por exemplo, o estudo
da chimica foi augmentado com o esLudo particular da metallurgia. com o dos lulll'ificanLcs c com especial desenvolvimento das polvoras c explosivos. E' obvia, por.tanto, a· necessidade intransferivel üe fornecer ao magisterio os elementos que lhe permiLtam sahir do terr~Yno puramente theorico, ministrando nos laboratol'ios os conhecimentos Lechnicos e praticas, que constiLlJCm verdadeiramente a parLe mais proveitosa dos cursos.
.
iE·stá claro que . a dotação orçamentaria ora pedida não
voderia satisfazer integ·ralmente o objectivo visado; para não
gravar, porém, o erario publi0o, póde-se fazer parcelladamente as acquisi~ões, a começar pelas de caracter mais ur....
gente, consignando annualmento uma quota, como a que constitue objectivo da presente emenda, afim de montar, ou me
lllor, de refundir convenientemente os citados laboratorio11
obsoletos.
PAHEC!lfl

As dil'ficuldades dll que ~e rcscntem as financas da
União.· niio nr:onselham a Comm issão a solicitar do Senado
um volo fnvoravel n esta omenda, mesmo conhecendo. como
conhece, a necessidade que ha cm prover os gabinetes e laboralnrio~ rln Escola Na\'al do apparelhamento que o autor da
emenda p!'econiza como indisponsavel ás exigencins do ensino
technico moderno.
N. f4

A' emenda o• - Inspectoria de Portos c Costas - Pessoal
- Capitania do Porto do Rio de Janeiro - Accrosqcnto-se a
importancia d.c 3:000$, para o encarregado de d.lllgoncla!,

••

uHm clc ser f!elmcntu cxcculac.lo o art. 8!\ do Regulamento
elas Capiwnias ele Portos <JUe baixou com o aecreto n. 11.505,
di! marco de 1!l15.
.
,Justificação

'J'rata-sc de beneficiar um funccionario exemplar que
conta 30 annos de serviços ininterruptas, sem faltas, nem
fél'ias c não tem direito a nenhuma promoção no quadro da
capitania.
Sala das sessões, 5 de dezembro de 1923. - Laura Sodré.
Assumpto: Declaração sobre tempo de serviço do Br.
José Francisco Coelho, cnrarregado de diligencias desta capitania.
Declaramos que o Sr. José Francisco Coelho foi nomeado encarregado de diligencias da Capitanias dos Portos da
Capital Federal e Estado do Rio de Janeiro, em 1 de marco
de 18tl3, contando portanto 30 annos de serviço, sem· falta,
nem férias; equiparado cm funcção ao porteiro ria. Directoria
Ge1·al do Minlsterio da Marinho, conforme estabelece o artigo 88 do decreto n. H.505, de 4 de março de 1!H5, em vigor.
PARECER

A Capitania do Pot•to do Rio de .111111eiro tem dous encarregados de diligencias vencendo cada um 3:000$ mensal·
monte.
A emenda manda que aos vencimentos do encarregado de
diligencias dessa Capitania se augmentem mais 3:000$, afim
de ser fielmente executado o arl. as do Regulamento das Capitanias quo baixou com o decreto n. 11. 505, de março de
19i5.
Pela declaração que acompanha a justificação da emenda,
vê-se que o seu autor quiz benefichir, denfre os dous encarregados de diligencias, o de nome Jos~ Francisco Coelho, por
contar este, no seu cargo, mais de ·s·o·· annos de serviço, sem
falta, nem férias, e estar, por issll, segpiidQ afi'irma a declaçiio, equiparado cm funccão ao porteiro da Directoria Geral
de Contabilidade da Marinha, que vence 6:000$ annuae8.
· A Commissão examinando o assumpto não vê como possa
o ar!.. 88 do Regulamento das Capitanias, acima citado, amparar a equqiparacão de vencimentos que a emenda reclama
para fiel execução desse artigo, que assim dispõe:
o:Os empregados civis das Capitanias, quanto ao tempo de
serviço; vitaliciedade, montepio, aposentadoria, imposto sobro
vencimentos, faltas e licenças, terão seus direitos regulados
Não ha em todo o dispositivo deste artigo nenhuma referencia a vencimentos c menos a equiparação de vencimentos.
Ao contrario do que se affirma na emenda, os vencimentos dos empregados civis das Capitanias estão declarado~
quaos devam ser no ar!.. 89 do regulamento citado, nos seguintes termos:
. ·- .- ,

I2S,
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«Os reformados c os civis empregados nas Capitanias
pemebcrão vencimentos de accôrdo com a lei orcamentaria.,
E a lei orçamentaria vigente consigna para vencimentos
dos encar·regados elo diligencia da Capitania do Rio de Janei~
t'O 3 :000$000.

A emenda ·nãt> está, pois,. nos casos de ser .'approvada.
N. 15

Onde conviei':
A vP.r·ba X - Pc•sca <! sannamcnlo
tribuída nus mezcs ele janeiro ll ,iulho,
á Insp!lcloria de Portos e Gostas, para
cadas nos serviços a .que se destinam,
Quo possam provar o sen emprego.

do litLoral - será dispor quotas seme.stracs,
serem por eHas a;pplia vista d1e clocumonLos

Ju.slificação
Trata-se, como é sabido, de um servico novo, cuja urgcnbe execução, de accôrdo com os novos l'egul<.»menti)S e
acquisição de material indispensavel, não pódc ficar sujeito a
delongas. Não é uma novidade o que a emenda se propõo
crea;r..Já cm outro ramo da administração &e prati·cou assim.
Com as cxigencias ·e cautelas menciona®s, nenhum inconvenienLe !Javerá em facilitar a realização de providencias •e actos
que deixem claras as vantagens da l'eforma em sua phase
inicial.
Senado Fed·eral, de novembro de 1923. - Laura Sodré.
PARECER

Prejudicada pelo parecer a emenda n. 10 e pelo substi:tutivo da Commissão áquella e esta emenda.
N. 16
,.

Onde convier:

Ficam equiparados os vencimentos dos escrlv!Les da Ai:t~
ditaria da Marinha. aos que percebem os escrivães do Jury,
desta Capital.
Sala das s'essões, 3 de dezembro de 1923. - Je1·onymo
.U.on.teiro.

Justificação
.Os cscl'!vaes da Auditoria da Marinha exercem funcç.ões
perfcitamc·ntc identicas tis dos seus co'llegas do Jury desta Capif.al Fedem!, poróm, mais trabalhosas, po11que não teem auxiliares, não pel'ccbcm. custas. funccionam diariamente junto
ao·s . Conselhos de Justiça !llilitar, !l:ttendem aos servivos da
AudiLoria c elos eal'torios e aos administrativos do Juízo; são
todos fu nccionarios r.! e mais de d•cz annos do serviços ao pa1z

•
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.quo não podem aspirar a acccssos ou remoção para o'utros
mais rendosos. Enlr·etanlo, eonvt~m ft•izar, que sendo
c!Jcs a,penas l.res c ar·r:ando com as mesmas <~'esponsa.bilidurlcs,
devet'C~ c maiores traha.lho's qu1l os seus ooilcgas do Jury,
devo S·c lh·~s applicur, com ,iust11;a a regra conhecida de que
«onde honvcl' a mesma razão, dá-se a mesma disposição.
Sala das sessões, 5 de dezembro de 1023. - Jcronymo
,l[ontciro,

{1

cartorio~

PAR~CER

J... ei especial ele or;anizaçiio da justir.a fixou vencimentos
que devem pcl'ccbcr os escriviíes ela midilo'ria da Marinha. ·
Não devem cllcs po:·Lanto ser alterado~ cm disposição da lei
annual. l•:', por isso, a Comm'is5üo contraria (~o atJProvacão da
emenda.

,.

N. :17

Onde eonvi cr:
A \'et'ha dcs·Linada ás suhvençõcs das escolas primarias Clas ·
colonias rlc . pcscadoriJo ser•(t tlistl'ibuida por inbermedio da
Inspectoria· r! e Portos o Costas
medianto os map.pas de frequBncía, que trimestralmente lhe ·serão apresontados.

Justi{icação

·~.

A providencia indicada na emenda, por um . aao será de
proveif.o p:u•a a~~~·gnmr o bom J'unccionamenlo das escolas,
:t que ella ~e rol'IU'C, e JlOt' outro hido dà rl'gt•a mais certa o de
mconte~l.aveis vantas·ens para esse ramo tla publica adminisf.t·a~ão. !Iant'IÍ o nec1·s~ario rigor· da fiscalizauão das escolas ·e
estas não ficnrão prejudicadas pelo servi~.o irregular com t]uc
se fa~a a disl.t•ilJui~;ão dos auxílios csscnciacs plu·a que sirvam
l: sejam uteis.
·
Senado Federal, is de novembro de 1023. - Lau1·d Sodré.
PARECER

Prejudicada pelo substitutivo da Cnmmissão' á emenda

n, 10.

N, iS

Onda convier:
.
.Pal'a creacãn de uma escola Jll'Ofissional O industria) i!Ei
pesca, :1.00 :000$000.
Justificação

•

•,,

•'
•

'Não seria de agora que cu ·cncnrecorin n valor dó Estàdo élà
.P:mi ~oh o ponto de Vi~ta rRpccial n que n emenda so rcfci'e.
lllas a industria da vosca não ·flodert'i at.tingir a .um corto grúo
8. - Vol. XI
9

.
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de desonvolvimcnlo sem n. nccã.o opporLuna e bcnefica do Go.o.
vel'!lo. E' de anno pura anuo orcscente o commorcio de producto~ da pesca c a sua exportação. Mas tudo isso LcJ•iu Úmilo
maior valor, em quantidade e quaUdade, s-i em Ioga!' da rotina
em que viv·ern os que se consagram a esta industria, pudc:>sem
exercei-a com mais proveito, tirando dellas rcsullados fartamonte compensadores, si possuissum as nocões esscnciaes, que
um ensino technico lhes póde ministrar.
O Estado conta actualmente 4. 012 pescadores matriculados, podendo avaliar-se em cerca de 8. 000 o numero dos que
não estão dados á matricula. As colonias organizada8 possuem
2. 000 canõas, que fazem o servico da pesca.
Senado Federal, 18 de novembro de 1923. -· Luu·ro Sodré. ·
PARECER

A creação de escolas profissionaes o industriaes de pesca
em alguns dos Estados da Republica onde extraordinariameníê
piscosos são os seus mares e rios, como succede com o Pará,
ó medida que se está impondo aos poderes publicas da Na~ão
para melhor apro'veita.mcnto de uma grande fonte de rendas
que se vae perdendo por faltar regular, methodica c conveni,ente direcção na industria da pesca •que ainda entre nós se
mantem nos processos primitiv.os e rotineiros dos tempos
coloniaes.
A Cdmmissão pensa em habilitar o Gove~no com a 'P•reci·sa autorização para fazer sobre o problema da pesca estudos
com?letos que o resolvam com mais larguezas . c vantagens
, para Lodo o paiz c, portanto, para o' Estado que a çmenda visai
,de promplo l'avor.ecer.
.
· · P·or isso ,julga, que ella deve aguarda,r es~a Op!Jol'Lunidadf.l
e não ser agora a.pprovada .
'
N. 19

Da verba especial destinada á pesca, dest.aquem-se. vinte
oontos de réis (20 :Q00$000) para a Confei:leracão Geral dos
Pescadores do Pará. - Lauro Sodré.
Justificação

·A emenda visa um amparo especial ao scrvico de pesca,
como funciona agora no Estado do Pará, depois da sua nacionalizaf)ão.
·
,
·
Do que é e do que vale naquelle Estado essa · industria,
· tive· já ensejo de dizet•. em documento officinl, assim:
«Vae tomando incremento o commercio do p()ixes salg·ados
que abre deante de nós um campo vasto para que se rlescnvolva
uma industria futurosa, conhecida, como é, n. riqueza dos nossos
ri c.~ abundantes em peixes de multi pias qualidades. Foram ex, 'POrtados no anuo pas~ado para o sul da Republica 33.796 kilos
de peixe. No primeiro semestre do corrente anuo jt\ essa ex~
. por tacão. chegou ·a 111. 095 kilos.
•"

sgss;\o

•
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Dão da nossa riqueza prova as palavras de L Agassis:
«Todos o~ J'ios du Europa, ucsde o Tc,io a~é ao Volga, não nut{·em conto c cincoonta cspccios de peixes, de agua doce; o, entretanto · só em um pequeno logmo dos arredores do Manáo~,
cuja superi'icic não excede a quatrocentos ou quinhentos meLros quadrados, nós descobrimos mais de duzcn~as cspccies
uistinctas."
Muito é o que pódo dar cm o nosso Estudo a industria da
pesca sendo nella legitima a intervenção do Govl}rno, a quem
cabe ;.egular o assumpto, em primeiro Jogar para animal-a, e
cm segudo Jogar para impedir que ella se exer(}a com desregramento, esgotando as proprias fontes de riqueza.
Em Franca, o Sr. Paul Caillard, estudando o commercio
de peixes. só no mel'Cado .de Paris, mostrando o empobrecintenlo dos rios e das aguas da costa, reclamava uma lei que
fosse estrictamente observada, severamente applicada, ·POr numerosos agentes de vigilancia, tendo sobretudo em vista a protecciio do peixe na occasião das desovas, e da qual, só poderia
resultar o melhoramento e o repovoamento progressivo.
'
Bem comprchendida e bem praticada a piscicultura pode
o,perar o enriquecimento das asm·as cmpc1brecirlas pela acç.ão
'destruidora do homem, que pelos meios barbaras de pesca faz
a escasser. onde a nature.2Ja fizera a abundancia. Por .essa arte
tambem so consegue introduzir cm aguas fluviaes ou marítimas
especies exotieas, após ell.-periencias que provem a sua possível
aclimatação.
No Congresso de pesca internacional de Vienna, I"calizado
cm 1890, e ao qual compareceram representantes da Austria,
fia Hungria, da Russia, da Franca, da Inglaterra, da Prussia e
dJ. Italia. o Sr. Weeyer, que o presidiu, mostrou como a piscic,ulturJl. esta'/\\ lonj:'e de ter dado os resultados csperaclós.~
· E' bom ào vêr como acertará o Congresso adoptando me~
di!las destinadas a favorecer tão prospera industria.
PAI\ECill\

Esta emenda c a de n. 2~ d ispoem que se destaquem
20:000$ da verba destinada á 1pcsca para a Co'nfederacão dO!!
Pescadores do Pai'Ú.
A verba, na. sua sub-consignação <>Pessoal~, <JSLá dotad•
.com 180:000$ para ter applicação, precisamente, no desenvolvimento do ensino da pesca e saneamento elo littoral. O Pal'á
'co'mo um dos Estados em que o commercio da .pesca já so fal!l
rola!Jvamenlo intenso como se vcrirfica da detalhada justifi.:.:
'cacão que fizeram os autores das duas emendas lerá po1' certo
·de :ser contemplado com quota mais reforcacla do que outros
onde este commercio ainda pouco se fez sentir. ·
· A Oommissúo não se oppõe, pol'Lanto, que so faca o des.·
taque quo as omondas solicitam, mas 1í ele parecer que o Se. nado rupprovo a de n. 24 cu,ia redacção é mais completa o
··mais de accOrdo está eom os fi.ns a que se destina a sub-co'n~signação, considerando 't}!'ejudi.cada esta de n. 19.
~·

•
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N. 20
An5 nl'l'iciac:; reform:Hins que rm vip-r:_nd[l. c]{!sl.tt_lci, com-;
plcLarnm ~O annos de HCJ'Vi(;n cm repari.Tcocs de l\l[l.T'tnha, sera
eoncedidn o soldo acLuul, no poslo cm que se l'cformaram,
Jllll'll todos os cffcitos.

· Justi{'icaçüo
Não ha. angmcnl.o do clespczu com a. approvaoão. desta
emenda. Os offieiaes rci'oJ•mtwlos com :!O ttnnos de scrvr~.o cm
l'cparLi~'ões ele llfarinha, sendo viLulicios nos empregos que
cx.er~cm c dos quacs só poderão ser afa~ta•?os por mort.c _ou dcmrssao voluntaria c cm f.al caso, subslJtmdos por offJCHtcs da
adiva, de accôrdo com o art.. 27. íla lei n. 3.089, dll 8 de
,janeiro ele 1916 c subscqucnt.cs, jít estão n~ gozo desse soldo
e vnncímcnf.os da activa, por cffeitos da ler n. 2.290, de i3
de clczcmhro ele '1910.
A vantagem que lhes concede a emenda é ,iustam<lnle
para amparai-os no cnso de afastamento dos Jogares que cxUl'Ccm. - ,1, líullo do B1·asil.

Ef.fccLivumonle, como diz a ,justificação cia emenila, os
officiacs r~J'oT·nuHlos quo complcl.nm 20 annCJ~ de sorvico em
roparLir;ües de Marinha du rlc Guerra cm ca:·gos que por ofJ'i.,
ciacs da activa clc\·am •er exercidos tornam-se vitalicios nes. ses earg·os c deli os só podom ser afastados por morto ou de..:
missão volunl.aria peJ•cebrm nmcimcntos da tabella cm vi<;"Or (leis ns. 3.08!1 rlc J!HG c 2.290 de 1910).
A appro\'aefio' da emenda nil.o tmz portanto nenhuin ausmcnlo de despcza. caso e!les .se conser\'em em serviço dA
activa. J\Jas si o deixaram para passarem á inactividade, o
.augmento do despcza se dará de facf,o, porqtJC, ao em vez de.
passarem a perceber o soldo da tabclla .p•cla qual se refo'rmal'am; ficarão recebendo o da tabclla cm vigor que é maior.
cNe.ste caso a approvação ela emenda importaria em crear um
11ovo direU.o á officiacs que se •:·oJ'o'rmaram sob o· amparo do
outra lei .:lo natureza c!H'J'ercr;Lc ela de uma lei orcamentari&,
o que faz incidir a emenda no dispositivo do arL. 142 do Regimento inteJIIlo do Senaclo que uãd pcrmitte a sua acccitacão~
Mns equitativo c ,iuslo ~c afigura it Commissão o ampara:r-sc no ultimo qnnrtel da vida os poucos ofl'iciaes, QUI)
após uma rcfo'rma por impossibilidade do continuar no ser•
.viço notivo, por incapaci,dado physica ou '!l·Or tereni attlngidq
. idade da re.forma compulsoria, ainda assim puderam dar á Pa~
.,tria bons serviços de ordem lmrocrntica, vem clla aconsolll~
. ao Senado quo acoeif.e a emenda par[\, co'nstiluir pr.ojecto ~
pat·lo c seguiL· os tramites dos projectos ele lei.

..
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N. 21

Accrescenle-sc na vet•ba J• - ·rilulo XVIII - Supcrintendcncia de Navegação - Sub-consignaçüo n. 662, depois
das palavras: signaes do serração:
i" - Heconstl'ucc~ão immcctintn dos pharóes que ameaçam
ruir: Bailiquo e Simão Granel e c levantar os que já l'U iram,
como Mandihy o Caeté .
.2' - Collocação •de uma boia illuminntiva no cabeço leste
do banco em que naufragou o vapor Oteri, em Mandihy.
3' - 13oia illuminativa no baixo Tapanã, devido a cliffieuldade de navegnoão ú noite, aos navios que demandam o
.
porto de Belém.
4' - Pharol na ilha das Araras, com o alcance minimn
de 1ü milhas, por ser o local em que o canal é muilo e~treiln
c po,iado de bancos.
5' - Pharol na ponta SW do Freichal, ilha que fica situada defronte de Monte Alegre, por ser um local de difl'ir.il
travessia, muito cheio de bancos; o seu alcance mini mo nfío
deve ser inferior a 16 milha~.
6' - Montagem de um pharol na ilha de Maracá, com o
nlcance minimo de 16 milhas, por ser uma ilha muito baixa,
de difficil accesso e reconhecimento á noite.
7" - Postes iiluminativos ou boias nas entradas dos rios
Amapá, Counany, Calssuene, que assignalem as entradas nes.
tes rios, de dift'icil accesso, principalmente á noite, c quo
são portos de escala dos navios da linha Oyapock e Guyam.
Franceza.
s• - Instal!ação do um pharol na bocca do rio Oyapocl•.
Sala das sessões, 5 de dezembro de 1923. - Justo Chermont. ,

Justificação

Todas assas medidas São reclamadas, ha annos, pela Mrr.
no líttoral do Estado do Pará e estão con~ignnrla~
no importante relataria apresentado recentemento ao Minis.
teria da Marinha pelo almirante Aristides Mascarenhas, qno
escreveu o seguinte sobre o projectado pharol na bocca do
Oyapocl•:
«Pelo Sr. almirante ministro da Marinha fui incumbido
das possibilidades da montagem de um pharol que demarque
a cntrruda do rio Oyapock. Pelo que observei e pelas infor.
macües ·colhidas, conclui que do· lado bt•nsileil'O, não rxistn
Jocnl que se pt•esto á monl.agem rlcsse phnrol, pot•qtmnlo em
horizonte illimitarto todo o torremo c\ nlagndico ~ de mangun,
além elo muito baixo.
"Como, pot•(\m, esse ])itarol vil'll prestar relevantes scrvicos não só á nuveguçfío nacional que ·dr.manda nqnrlln l'in,
nnis tnmbem á navegação france~n para Caycnna, procodenl"
rlo · rjo Qynpock, Jlfireco-me que, após um accôt•clo cnlro as
onas rmcionaliclarlcs. cm que haja rlow~rrs rlc Jlarlr. a pnpl.r.
r gnmnl ia commnm lÍ nawgaç:iio, n plmt·ol com o alcance do
20 milhas clnvia ""'' mnnlncln rm Mnnl';\pgrnl, nnicn local qnn
RC Jll'CR[a para eslo fim, mn i.l't'rilol'io ft•anccz,"- Jus/o Che1'·
YI.:LVegaQii.O

..
•
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PARECER

A emenda manda que á sub-consignacüo 662 do LiLulo

XVJII da verba 1" que a proposiçfw do La com 150:000$ para

•·accJuisiç;ão, conslrucçfw e reco~strucção de pharócs, rlas suas
dependencias e montagem ele s1gnaes de cci.'t·ac;ão", se accrr~;
c.ente seguida á palavr·a ccrrar,•ão o seguinte::
a) reconstrucc;ão immediaLa dos pharóes Bailique e SinJão Grande que ameaçam ruir e levantamento dos de Manc'lihy e Caeté, que já ruíram;
b) collocação de uma boiu illuminativu no banco de
Mandihy;
-c) boia illuminativa no baixo Tapanã;
d) pharol na ilha das Arat'as:
e) pharol na ponta SW do Freichal;
(') montagem de um pharol na ilha ele Maracú;
ft) postes illuminaUvos ou boias nas entradas dos rios
Amapá, Counany e Calsuene;·
h) finalmente, installação de um pharol na bocca do rio
Oyapock.
O que pede a emenda só para o Estado do Par•á parece
mais do que preciso para arrebentar a pequena sub-consignação de 150:000$, de que dispõe a Su'perintendencia de Navegação para at.tender a Lodo o serviço de construcção, reconsL!'ucção, reparos e montagem de pharóes e boias illuminatjvas e
seccas, balisamentos, etc., de toda a costrt bt·rtsilcira, ainda tão
mal illuminada, que poucas garantias e segurnn(.•a ofl'erece :í
navegação transatlantica, qu_e procura os nossos portos, e á
r.ossa navegação de cabotagem já rcgulrtrmente numerosa.
Tão· deficiente é essa illuminação. que a nossa costa é
conhecida no estrangeiro por - Costa escura do AU::mtico.
A proposta do Governo consignou recut·sos para poder a .
Superintendencia de Navegação at.t.enàer em boa parte ao sr.I'vir.o de illuminacão da costa; mas a Camara reduziu esses
1 eéursos a pr·opm•cõefl mini mas', apenas o indispensavel· para
Her conservado o que existe, merlicla qun só n premencia do
momento financeiro nos leva a ter por acel'l.ada e de mnnntcncão compulsoria.
No emt.anto, parece ú Commissílo que o · Governo niio
deve, neste caso, fiem• tão clesapparelhaclo que não ·possa em
momento mnis propicio atl.enrleJ' a es;;o imporl.unl.n fli'Oblema
com a rnpidei c urgencia quo elle est:í reclamando.
Para isso pensa que não seJ'Ú desncer•l.udo o1'J'et•oct1l' nm
;.• turno emenda de nutol'iznóílo. dnnrlo no Executivo as poRsihilidarles de solucionai-o por· meio do opqrncões de credito, det.l.ro dos recursos que j:í lhe fncultu o at•t. 2" da proposição.
E ~ó ent.ão podePá o honrado Senn:dor autor da emenda
veJ' c.onst.ruidos, rr.oconstruido's c mont.ndos os pharóes e as
boias illuminatívas que figuram nB sua dita emenda, que,
por isso, não deve ser· agora npprovBdn.

N. 22
FicB o Governo Butorizado a mandar imj)rimlr os quatro
.volumes restantes do trabalho histoz:icQ do Almirante Arthur

li.
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·Jacegüay "De Aspirante a Almiranl.c", podendo despender aLú
'a som ma de 10:000$ com a acqmsicão. dos originaes, que se
acham em poder da Viuva desse Al!Uirante .
··Sala das sessões, 19 de dezembro de 1923. - Miauel J .
R., de Carvalho.
Justificação

·o

•
•

trabalho do almirante ,Taceguay - De Aspirante a Almirante - contém subsidias .de ineslimavel valor para a
nossa Marinha de Guerra,. no período de 1860 a 191ft. Dessa
obra historica ,já. foram pu.blicados cinco volumes, .restando
. a impressão dos quatro u!t1mos, que se acham devidamente
. organizados .
Os volumes ,já publicados comprehendem· os seguinte~
~~~:

'

'

"De Aspirante a Almirante", pelo almirante Art.hur Jaceguay - Tomo I, (1858 a 1867) - Introducciio, (Prefacio
. geral da obra) - Cap. I, fé de officio; cap. II, relatorio da
Instrucloria de Hydrographia e. Historia Naval, na viagem da
·corveta "Bahiana", no anno de 1864: cap. III, diario da cam. p:mha OJ•íental do Uruguay; cap; IV, diario do secretario do
commanrlnnt.e em chefe dà esquadra em operações contra ·o
Paraguay: cap. V. Fac-sirnile de autographos de personagens· nof.avcis na Guerra do Paraguay; cap. VI. cartas diri.gidar. ao autor nos anuas de 18G5 a 1866; cap. VII, descripcão
:da .snhida accidentada do Salto Grande do Urugnav 'no vapor
"11 de junho" .-'Tomo II (1867 a 1870) - Cap. I, commaridos dos nrincipaes navioA da esquadra; cap. II, Fac-sim.ac dr.
aut.ographos; cap. ITT. cartas de diversos; cap. IV. estudos
sobre as transformações do material naval nos u !Limos 50
annns. - 'ramo III (1870 a 1R7-1l - Cnp. I. mm1 matrimonio; 'cap. TT, discussão da lei de promor,.õnR. na m·mada,. n:t
Camara do~ Deonf.ados, em 1873: r:tp. III. trr.s confcrencii:JR
sobrr. arf.ilharia raiada: cap. IV, Ji'ac-wimile de anf.ographo.~
de brasilriros illnsf.res; cap; V, as transformar.ões do material naval; cap. VI, commiss!ío hydrographica no Rio da
Praf.a: cap. VII, o caso do "Cuyabá": cap. VIII, cartas escriptas ao. ant.nr no período de 1870 a 187'1. -. Tomo IV ( 18fl3
a 1900) - O novo Arsenal de Marinha. - O projecto ele
'POrto militar em Jacnecanga (anno de 18fl7) . - O Ar:~enal elo
Marinha da Capital (anno de 189fl). - A sciencia rlo offi'.cinl dr. Marinha (1900). - Rnformn dos Quadros da Marinha
Americana. - Organizacão rln Marinha Brasileira. - Diversas mlhlicaQües. -- Bnt.alha Naval do Itiachuelo. - Formaciío ela Al-mada Brasileira rlesclo a Independencia af.é o fim
do secnlo XIX. -Tomo V (1895 a HlOO) - Cao. I, o clover
rio momento (Carla a .ToaQlJim Nahncol; cap. II. organizacão
naval; eap. rrr, a primeira Missão Brasileira á China; cap. IV;
Hi~f.orico dn Guerra do Paraguay.
Os quatro volumes incditos encerram os seguintes as~umptos: "De Aspirante n Almirante" pelo almirante Arf.hnr
.Tacegnay - 'l'omo VI (1.87.\ a 1878) - Cap. I, com mando da
Esf.acão Nnvnl rlo Rio da Prata; cap. Il:, construcciio. commando e venda do couraçado "Independencia"; cap. m, experíencia dei "Solimões" e questfio "Javary"; cap. IV, parecer
'sobre a ordenança para o serviço geral da Armada; cartas rc-
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cebidas em varias épocas. - Tomo VII (1878 a '1887)' _.
Cap. I, relalorios enviados ao Ministro ela Marinha durante
a viagem da corveta "Vital de Oliveira" :í China; candidatura
a Deputado pelo 2" disf.ricf.o elo município Neutro; cap. II,
reorganização de Corpo rlc Irnperiacs Marinheiros c das CompanhiaR de Aprencli7.CR Marinht\iros; Creaoão dt! nova Escola
do Ofl'iciaes Marinheiros; Naufrag.io da Canhonrira "Príncipe
do Grão PaHt", (defesa do cap. tenente M. A. rle Castro Menezes); Conselho Naval e outras .Commissões; cap. III, inspecção do Arsenal de Marinl1a do Rio de Janeiro (relatorws,
documentos etc.) ; relatorio sobro a Fabrica de ferro de Ipanema; projecto de uma reforma da administração da Marinha.
cap. IV, commando da esquadra de evoluções. -Tomo VIII
'(1887 a 1!100) - Cap. 1, reforma (artigos cartas e documentos referentes ao assumpto) ; cap. TI, r:Joyd Brasileiro c ouIras EmprczáR; cap. III, discurso ao assumir a presidencia
do Club Naval; cap. IV, opiniões da Imprensa sobre o livro
"Quatro Secnlos de Actividade de ~laritima" de A ••Taceguay
c Vida! de Oliveira; cartas recebidas pelo autor. - Tomo IX
'(1900 a 1914) - Cap. I, Escola Naval; cap. II, tratado do
Petropolís (arUgos de imprr.nsa sobre a l'lllestão do · Acre);
cap. III, superintendencía da Nave~-:aciío; cap. IV, cartas e
outros documentos. Biogrnphias dO nnclor uublicadas pela
Imprensa.
PARECER

Sob a fórma de autorização, como está concebida, n
emenda merece a approvação do Senado, convindo que juntamente com clla seja tambem approvada a seguinte
Sub~emenda

!!ccresconte-se depois da palavra «feita a competente 'l'evisão .»

tuin~cs:

imprimir ,..... as

:~

·

N. 23

:Accrescento-se onde convier:
"0 montepio militar, deixado pelo official solteiro, d
mãe vi uva, reverte, por morte desta, ás irmiis solteiras o ,viu:vas daquelle"
Snla das Commissõcs, 18 de dezembro de 1923. -Narcilio de Lac1mla.

JusU(icação

.!>ela actual lcglslacão do mnntcpio militar, n pensão deixada (t viuvn do official i·cvcrle, por mm'lr. daquella 1\s filhas
solteiras r. vi uva.~. E a raziio disso cRI.:í rm qnn, vivendo
rstas ás exprnsns mal.r.l'na;;, ficat·iam cnmplolnmont.e desam~
pnmdu;;, si não fosRc n re\'ersão. Ora a situ:wão das il'mãs do
official qun viviam cnn.iunctamcnle com a Jl1ilü, lÍ cusla elo
montopio elo irmão, é muit.o mais prrcnt•ia rio que a das filhas,
porquanto esta~. por morte dCl J)ae, tcr1m uma quola rla pensão,
ao .passo que aquellas não rcaebem cousa alguma do montep10
do irmão, o perdem o auxilio guo n mne N1es davn. E, sondo o
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montepio uma instituição que tem por fim amparar as pessoas da fami!ia dos servidores da patria, que eram sustentadas por elle, não se justifica essa tlifJ'crenPa que a emenda
visa corrigir.
'
PAnEC!ll\

As vezes que o relator lcm sido chamado a dizer sobre "
assumpto desta emenda se ha manifestação favoravcl a sua
adctpção, poi~ ci convicção sua que só uma estreita interpretaçã.o du lei do montepio possa ler até hoje excluído do seu
bcnot'íoio a i:·mã solt.ciJ'a e il'mã viuya que em co'mpan!Jia de
mãe vim·a, viviam sob o· ampal'o elo monlepío doixado por
·i!'mão fallecido.
Nesse sentido jú apresentou projecto ele lei qne foi remeWdo :í Oommissüo parlamcnlat· especial incumbida do estudo d:1s l•Jís acl.uaes sobJ'e mnntopio e l.enr dado pareceres isolados cm J'equorimentos de senhoras solicitando a rcversfto da
pensão. O Cong'l'esso Nacional tem deferido esses requét·imcnl.os.
Não será, portanto, cstranhavol que o Relator, fiel :í sua
convicoúo llessoal, se mostre favoravel ú emenda. l\Ias, sondo
pensamento da Commissüo mandar que sejam katadas cm
projectos especiaes todas as medidas propostas em emendas
que, como cst.a lhe pareçam justas,· mas que não devem ser
mcluidas em leis annuaes, pode o Senado adoptai-a para constituir prd,iecto a parte que siga os tramites d·os projectos de
lei.
Emenda á verba 10•· (Pesca e saneamento do littoral):
Accroseente-se onde convier:
· Se,iam destacados, da sub-consignação "Pcs~oal ", vinf,B
contos ílo róis para o desenvolvimento do ensino da pesca por
inf,m,mecHo ria Confederação das Cnlonias de Pc;;cadorns rio Estado do Pará, obrigada esta a prestação semestral das contas
de applicação deste auxilio, nos termos da lei, 20:000$000.
Justo 0/termont.

·
Justi{'icação

. Nenhum outro Estado, da Republica, como o do Pará, offe~
reco campo tão vnst.o, qun se nos afigura at.é d~ illímitndns pr•ssibilidades, no desenvolvimento da pesca, quer em agua doce,
no dédalo de rios, furos, paranás, ignrapós, lago~ c lagõas qno
enl.rccorLnm o seu tcrritorlo, como no Jon:;o ele suas coRtas
í\llmas de ilhM. golfos e estuarios de rios qne nclln~ rlesngunm,
a ol'l'orr.cerl:'m :í proliferação dos peixes de ngnn salgada innnmcravcis o propícios abrigos.
ConLnm-so por cercn do 25.000 os individuas que, naqncllc Estado, se dedicam a tal ramo de nctividnde cconomicn,
r. não cxngg·erarcmos affirmnnclo qne nnnca llllonos de 150.000
hnbilanll!S do Parú vivem cxelnsivamenl.e dos recJJr~os propornionndos pela pesca. Esl.n, até no presente, qnnsi qnc ~c tem
:)imHnclo a pt•oyct• no cnns·umo local, qnc ,·, consh.]cJ•nvrl, pot·- ·
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· quanto o pescado fresco ·e salgado constitue o principal ali~
menta da população pobre, niio só da capital desse Estado,
oomo da maior parte do interior d{) mesmo.
De ha quatro annos a esta parte, approximadamente, vem
sendo feita uma exportação, de proporções relativamente pequenas, para os Estados do meio norte e do sul do paiz, cujo
volume tem osoillado entre um e dous milhões de ki"ogrammas,
annualmente.
Taes cifras se nos afiguram,· entretanto, como verdadeira~
mente insignificates, quando comparadas com as possibilidades
offercciclas pr.lo grande Esl ado no1·tisl a á indnsl.ria da posca
nas suas variadas modalidades.
Duas são as causas principaes da falf.a de. progresso da
pesca no Pará: a ausencia de capitaes entre os que se dedicam a esse ramo de actividade e a deficiencia de instrucção
profissional dos pescadores, resultando, esta plir sua vez,. em
·duas 1.\nnBeqnencirtR igtwlmrnlo ·9sl.orvantcs do dcscnvolYimento
da pesca, as quaes consistem no preparo em extremo defeituoso do pescado para conserva e nos processos rudimentares
e rotineii·o~ do qur. n~am. na a.cl.unlidacle. es•sr.s nos~os patricw.•.
O problema que semelhante estàdo de cousas constitue
só podertí ir s~nrln t·o.•olvido poJ' pai'lo;:, sendo elo notar qn~
já o CongTesso Nacional providr::nciou no sentido de facultar
aos pescadores da Amazonia o cr..rthecimento dos modernos processos de conservação do bacalháo norueguez, tendo, por essa
fórma att.endido á questão do preparo do pescado on para· exportação.
A nossa emenda ob,iectiva a solução do problema por outro· dos seus aspectos: o do ensino ao pescador de methodos
de pesca mais aperfeiçoado~ e, portanto, mais. efficientes e
productivos do que os actualrnenf.e em uso, para cuja pratica a associação de recursoo e esforços entre indivíduos que,
da·quelles, dispõem apenas cm rNh1zidas proporções, constituirá o factor baslco do successo.
.
Dahi a nossa proposição, aliás accóJ'de com o espírito da
recente regulamentação da pesca (decretos ns, 16, 183 e 16.184.
ambos de 25 de ontuhro deste t~nnol, rle confiar a Confederação das Colonias dos Pescadores do Pará, cujas provas de
•devotamento aos interesses conectivos da industria da pesca
.e de capacidade moral e intellectual não mais estão por fazer,
a tarefa de prover, com os recursos que propomos destacar dh
v~rba competente e de accOrdo com a legislação em vigor, á
d•1ffusito do ensino profissional ontro os ne~cadorc~ pnrn·ensr.~.
na parte que diz respeito á pesca propriamente di-ta.
Sala das sessões do Senado Federal, 1!1 de dezembro de
1923. -

J11sto Chermont,

PARECER

A Commlssiio acoeil.a a emenda pelas razões que apresentou quando considerou prejudicada por esta a de n. :19
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N. i

Verba 1' - VI.I - Inspectoria de Saude:
Onde diz n. 106 - Expediente (livros, pennas e pn.JJel, etc.) 2:000$000, diga-Re Expediente (livros, pennas, papel, etc., inclusive cadernetas sanitarias), 12:000$000.
A exigencia da expedição de cadernetas sanitarias obriga
& um accrescimo de 10:000$000, nesta sub-consignação.

N. 2
Verba 1' -

.Tust.iça Militar:

N. 181- Depois da palavra promoto'l'es, diga-se advogados c depois de 2ü de 11(/0Sto de ·1922, diga-se inclusive fardamento para 2 ot'ficiaes de ,justiça e 2 servf'nLes da Auditoria,
na razão de 300$000 anuuaes, cada um.
Simples correcção de omissões occorridas.

N. 3
Verba 1'-XVII-. Capitanias (Je" Portos:
Capitania de 2• classe

Maranhão
Accrescente-se:
1 agente em Tury-Assú, gratificnr.,ão . . . . . . . . . . . .
1 :368$840
1 agente cm Tutoya, gratificação . . . . . . . . . . . . . .
1 :368$840
Creação que a administração da Marinha .iusLifica pela conveniencia de se fazer nas localidades citadas o arrolamento de
grande numero de pequenas embarcações existentes.

N. 4
Verba 1'- XVII- Capitanias de Portos:
N. 542, onde diz 6:000$000, diga-se 9 :000$000.
Simples emenda de correcç,ão. O pratico da Costa Norte
tem honras dr 1" tr.nente e gJ•atificnção igual aos vencimentos
clest.e posto.

N. 5

•

Verba 1' - Arsennes :
Diversas quótns.
N. 124 - Redi,in-se: Para pagnmenf,o dfl Jll'llmios dr srsuros sobro nccidrmles no l!'nhnl110. (Dl'CI'I'Io n. 13,1j9R, rlo
.·t2 dB marr:,o do 1OHl)
Simples cm·t·oer:üo de J•odaccüo. O Ministerio não Jlall'a di!'Ocf.amento ·os accirlont.es de trabalho, mas sim pl'emios ás
·companhias onde faz segu!'o~ sob!'e tuas accidentes.
.
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N. G
Verba 5'- JH-

Defe~a

Aercn elo J...itloeal da

ll~llllblicn.

Depois flo n. 1!10,. r!ign-se:
:1 encarregado lcchnico do

see\"i~o

Jlhntogrnp!Jiro

- gral.ificnr:ão. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .

S: ·í00$000

A Defesa AeJ·c·a jú lem um enc:n·regarJo t.echnico r!o serviço pholographico, que lli(• é indispensarel, paga-o pela verh:t
elos contract.aclos qne csl.ão ag'LH'a contemplados em lnl:H!ll:t
com as J.'('SJWCt.h·as gJ.•alit'icaciies pnJ' Pxig·r•ncia rln Corlign dn
Contabilirlarlc. Ne;;sa tahclla lioure omissão rln plwt.og·J•aphó.
A enwncla cm•J•ige a omis;;ão.
N. 7

Vel'lm 7' -

l~n;;ino

naval:

SllJlflJ'ima-se n novn suh-consigna~ão da proposir..ão da
Cnmara:
"Para comp1·a de linot.ypos, para impressão das aposl.illas
1Jos cursos rJa í\scolu, d!l ncct'>t•(Jo com o :u·t. V1, f\ seguinl.es, do
[Jccrclo n. 16.022, ele 25 de abril ele 1923, 80 :000$000."
Fazendo estas suppressões na verba 7', a Commissão, enh•etanto, pol' uma outl'a emenda á vct•ha '1', n. 377, prevê o
caso da impressão elas apostillas dos cursos dn escola, pela
proprin Imprensa Naval, sem necessidade dn inclusão de novos
cpernrios e apenas com um reforço da verba para a compra
de linol.ypos.

N. 8

L

verba :t•:
N. 377 - Redija-se assim: :"Para acquisicão de machinas
o ulensilios para officinns, inclusivo compra rio linotrpos pa:n
impressão do aposl.illas elo~ cursos dn Escola Naval, de acci\rdo
com o art.. H e srgu inf.es, do rlect•rl o n. 11l. 022, ele 2!í de
nlwil rlf\ Hl23, ·JOO :000$000,

N.
Vol'lln 21' -

ncspi'Z:l

Onrlo se rli1.: o
Ao

n.~

())1)

!J

OUI'O:

su:ts rJp,qpr?.as de material, nccJ•rscrnte-

"o passagens".

llr.rli.in-so assim a nllimrt tlat•l.c: "Não rlá rlit•r.il.o nn nhnno
ito n,iurlns rle cuslo, quanrlo o 1111\'io ou divisão PSI ivcr em commissão no os t.J'a nge i l'O, pnlo se 11 lt•a ns ii o pot', divrt•sns pot•l.os,
salvo a qtJo It\m, fllll' occnsifio elo inicio da commissüo."

I[
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N. 10

m

lleunit· ns quu~as rle expediente, cm urrm só 1 no material
de cunsulllo de cada uma das t•espcclivas rubt•icas.
Nns vcrbns 1', 3'. 1', 5" c 7', as quolns pam nmtcrial do
expediente estão subdivididas cm material lJIJl'JuancntiJ c ma~

teria! de consumo. J!:sta subdivisão dil'ficult::mi muito a sua
tlpplica~ão, dir. a administração, sendo JJUI' isso convcnicnlo
fJUC sejam c!las reunidas cm uma só, no material qc consumo,,
N. 11

-

VcrlJa 1' - 1V - Eslutlo Maior:
Sub-consigmu;;io n. 1, em vez de Ol'dcnudo 3 :200$000,
grulific::u:ão 1 :200$000 diga-se:
Ordenado 1 :733$333, gratificac.ão 8üG$üü7, c, cru voz de
4:800$000, diga-se 2 :ü00$000.
·
Obedece esta emenda ao cl'ilcrio gct•tll de u:io se fazet•
aug·uamto rlc vencirncnlos cm lei orr:amenlaria por mais justo
que cllc lllll'Ct;a.

-

N. 12

Verba 1" - XIH - Hospilal Ccntt·aL!
Sub-consigJHI()ão n. H!!J - Como na j)l'oposta quanto ao
vumero de pralicos de phat·maciu, l'IJduzidos tlorém os vencimentos para igualar aos que são llOnsignados no or1;amcnto
,vigente.
· ·
·
Sub-consignat,ücs ns. 205 c 22.1, rcduzit• os vencimentos
pura ig·ualm· ao~ con~ignados no or~anwnLo vigente.
.
Obedece csla cmendu ao mesmo crilcrio que dclcrminou
u anterior.
N. 13
1\ulll'ica "Inslruc~;ão":
illnnlcn ha-sc u quo se ncha consignado na proposlli dó
l1overno, menos quanto li suh-consigmu;ão 3:1, onde se devo
dizct·: ut·tlenndo li :000*, f;l'alifiett0ãu, 3 :000$, !l :000$ o nãO:
como Pslít na prupnsl a.
l~sla euwudu obedece ainda ao critcrio tia emenda .an..
Vorba 3' -

tcdor.

.•.;

N. 14
Verba 5':
Sub-consignução ns. J o Hí. nesl.abeleçn-se pm•n o Se·~
cr·etal'io o !lUI'a us mol.orislas os vencimentos que lhes são
allrihuidos no orr.nmento vigcntll.
,
Ainda ulJodccc osla emenda ao crHcrio dtt otrienda ~n~

lcrio1·.
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N. 15

Verba 7":
Sub-con~igna~ão
r:o~ta.

u. 2;

mantcnlm-~e

como está ua vt·o-

Suppt•iina-so, na prupu~icão, a ~ub-cun~igna~'ão nova que
dia manda accrescentar logo após á sub-consignacão n. 7.
,
Fazendo a supprossão desta nova sub-consignacão' creando mai.,s dactylographos no Mini~Lerio da Marinha, a Commissào tem cm vista, por solicitacão do titular da pasta, aprcscntm· emenda regulando esse servil;o nas repat·l.ições, navios c
Estabelecimentos, por marinheiros nucionaes preparados no
Corpo de Marinheiros por um professor que ulli existe con- ,
(,J•actado para esse fim.
N. 16

Verba 10':
Acrescente-se na pt·opostcuo, depois de sub-consignação
nova sob n. 6, in-fine, o seguinte: "1'icando a Liga no devet•
de lcvat• a organizacãu sportiva ás Colonias de Pescadores,
inst.ruindo para isso os marinheiros nacionaes, que se preparam para desempenhar os papeis de pt•ofessot·es primarias
e: instructores de escoteiros do mar nas referidas Colonias."
N. 17

Verba 17':
Sub-consignacão n. 1. l~m vez de ú. 5000$ - diga-se:
7. 000 :000$, e, em vez de -:- inclusive 1. 500 :000$ - diga-se:
"inclusive 2.000 :000$000".
·
O titular da pasta da Marinha insiste ncsl.e augmento de
õOO :00$ para combustivo!, pot• Ler, depois de feita a proposta,
augmentudo o preço do carvão estrangeiro o dos oleos consumidos nos navios da esquadra.

N. 18
Art.
Picam revigorados no vigl;lnle exercicio os saldos
tlos ct·edftos abertos em virtude da autorização constante do
art. 30 da lei n. ft.632, de 6 de janeiro de 1923.
N. 19

-

.
Art.
As rendas do~ Arsenaes, Ponte, Assistencia Naval,
Gabinete de Analyses, Gabinete de Identificação e Imprensa
Naval serão utilizadas cm beneficio de cada servil'o ou na
~ua produccão, prestada contas no Thesouro Nacional, por
!ntermcdio da Directoria Geral de Contabilidade da Marinha.
N. 20

AI'L
Os desconto~ soffridos pclus oft'icincs, sub-offi,..
pt·acns o nuü•os, pat•a illflenmizacão do serviço hospitalar, r'everterão a favor da Assistencia Nayal.
, , :, ,
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N. 21

Arl.
A~ iulporlanciati at-rccauada~ cu1no indcmnizu'.~•ies
ue pa:;~H!;CIIti .serãu alleudiduti ua l'Cti[lCcliva VcriJa, para que
Lenham posterior applicacão.
N. 22

At·L.
F-ica o Governo autorizado a applicat• .as dotações
orcamcnlarias nos ser•vicos organizados, em virtude de reformas consequentes da Missão Naval Americana, fazendo os
.cxtornos das verbas c no caso de insufficiencia serão flS differenças attendidas pela lettra C, do art. 2".

N. 23
Al'l.
Fica o Governo autorizado a crear junto á Escola
Naval o Curso da Marinha Mercante, sem au~~:meuto de despesa.
N. 2-l

.\1·l.
Fica o Governo autorizado, na vigeucia desta lei,
a empregat• as verbas votadas nas diversas tabcllas, para o
:pessoal' subalterno do serviço de machinas (mncltinislàs-auxiliares, mecani.cos, serralheiros, caldeireiros de cobre e ferro,
'auxiliares especialistas e foguistas), pelos effectivos que
forem estabelecidos de acctlrdo com as no\'as denominações a
que se refere o decreto n. 16.213, de 28 de novembro de 1923,
·ou por aquellas que melhor. attendm•em ás necessidades do
· servico, nã'o podendo, porém, cm qualquer caso, expeder o
·total. consignado para o referido pessoal.

N. 25
Arl.
Fica o Governo autorizado a fazer entrega da im• portancia de 25 :000$, em apolices, ao capit!io de mar c guerra
Alvaro Nunes de Carvalho, como premio de seu trahalho dos
Inventos· enlregues e adoptados na 'Marinha de Guerra, de
accôrrlo com o parecer do Almirantado, n. 136, de 1923, e
aviso n. 1. 5~6. de 2 de abril de 1923.
'

N. 26
'

Art.
Ficam transferido' para os Servicos da Pesca, do
il!inisleriQ da Marinha, os empregados da exLiucla Inspe• ctoria de Pesca, do ,1\linislerio da Agriou Jtura, com o~ mesmos
: Ycncimentos ou gratificações que percebem neste .ultimo Mi~
nisterio.
·
·
.
Tendo todo o servico da pesca passado do Minislerio da
1 Agricullura para o da Marinha, nada justifica qur os empregados da pesca continuem
. a figurnt• naquello Ministerlo.

'
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N. 27

AL"t.

Fica o Govcl'no aulol'izndo a tlcsapt•opt·hu· pot•.

u Lilidade publica, urna área de terreno de 50rn X 20m, ue-

cessaria ú construcção de uma J~scola l'rol'issionnl da Pesca c
sédc social Pilra a Col(Jnia do l'escadorcs Z-8, de !:ião Chrisluvão, nesta Uapilnl, correndo a construccãu do edifício por
conta da referida Uolonia, q.ue se obrigará lambem· a manter
nli um m.ru:cado de venda directa dos productos das suas pescarias ú população da cidade.
A Colonia de !'escudares Z-8, de S. Christovão, conta .
mais de 600 homens, quasi todos chefes de família numerosa
o constitue um dos mais interessantes nucleos de marujos da
·
nossa Costa.
Com a sua actividade trazem cllcs dial'Íarncnlo muitos
milhares dr. ldlos dr. pescados para os mercados .publicas •.
l'or falla de uma escola profissi,anal, que os oriente na conserva c aproveitamento industrial, c de um local conveniente
onde possam guardat· os fructos de suas pescarias, são obr·i-

uatlos a /.anr;w· ao mm• pm•te i1npo1·tante do que pescmn.

A medida proposta interessa vivamente á facilidade da
vida da populavão de bairros importantes desta Capital c á
instt·uccão profjssional dos pescadQres.

N •. 28
Art.
Dentro das verbas votadas, a Directoria da. Pesca
cJ•eará premias para as Colonius de Pescadores que apresen~
tar·cm melhor qualidade de peixe cm conserva de determi~
nados typos.
·O Go.vcrno darú' prefercncia ao pescado nacional para o
forMcimento dos navios, Estabelecimentos. e Corpos da 1\fa~
rinl!a, Exercito, BombeiJ.·os, Policia e instituicões por ello
mantidas ou subvencionadas, só adquirindo pescado estran~
geiro, em falta daqucllc que deverá satisfazer ás exigencias do
um typo Jlreviamcntc determinado pela Directoria da Pesca c
l:ianeamento do Littoral.
.. ·
.
O Brasil importa cerca de 00 mil contos ·de pi·oductos das
pescarias estrangeiras.
Nada justifica não tentar-se evitar tal desfalque na eco•
nomia nacional.
A acquisicão do llescado nacional pelo Governo, nos
termos acima indicados, será um estimulo precioso IJara as
industrias da pesca no Brasil c uma medida de conveniente
·
alcance cconomico. ·
Sala das Com missões, 19 de dezembro rlc 1923. - ll!Umo
de Paiva, Presidente. - Felippe Schmidt, Relator. - João
.li1/1'a. - Josá E!tzebio.. - Berna1•do Monteil•o. - Ve.çpucio de
;ti.irclt. - A imprimir.
O Sr. Presidente - Acham-se presentes no recinto 33 se~

nhores Senadores. Vou proced.cr á votação do orçamento da
Fazenda, cm 3~ discussão, ~om as emendas.
Vol.acão, cm ':l' dise~J~~:Í•l. da· pro'posição da Ca~n!lJ·;'i d~s
Deputados n. J O!l, de J D23, 'fixando a dcspcza do Mmi~tpr1D
ua. Fazenda para o exerci cio do 1924.
_ .. _ ............ ~
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upprovadus as seguintes
EMEND.\S

N. 1

ArL.
O Governo Federal rescindirá os contractos que
haja porventura celebrado com os Estados ou municípios, do
accôrdo com a legislação em vigor, para o custeio em commum
de ·qualquer servico publico, desde que o Estado ou município
con l.ractante, dçcort·idos trinta dia8, além do prazo conven·
cionado, não ten,ha recolhido a repartição competente a con·
tribuicão a que se obrigou.

'

N. 2

Ar L.. . As despesas que devem correr pot• operações do
Cl'Cdito, internas OU externas, não poderão ser em caso algum
custcad~s pelos recursos ordinarios do Thcsouro.

N. 3
Art. Embora legalmente autorizado, o Poder Executivo
não mnnda1•á executar qual~uer serviço, nem assumirá qual~
quer encargo ou responsabilidade nova para, o Thesouro, emquanto o Congresso Nncional·não haja autorizado a abertura
do necessario credito ou hão tenha consignado na lei do areamento a respectiva verba.
N. 4

ArL
Fica o Podc1• Execut.ivo autorizauo à nomear uma
commissão ·de funccionarios publicas o ·repre•enLanles das
classes mais interessadas, para ser feita a consolidação dos va.
rios regulamentos sobre cobrança de impostos, podendo ser modificadas as respecti·vas disposições no sentido de simplificar
as formalidades estabelecidas, principalmente quanto aos mo.
nores contribuintes de industria o commere.io, que deverão
ser divididos em classes conforme o capital ou o movimento
da industria ou commercio a que se dediquem.
N .. 5

'ArL
Quando collidirem quaesquer dispositivos desta:
lei com os constantes do Cod igo de Contabilidade prevalecerão
estes ultimas desde que não tenham sido CXDI'essarncntc z·c·
vogados pelos primeiros.

N. G

.'

Onde convier:
Art.
A oompr9, de combustivo! pa1•a as estradas de
fon·o fedcrnes poderá ser feita directamente no estrangeiro,
po1• delegados do Governo, fixadas p!•éviamcnle as COJl(lkües
S. - Vol. XI
10
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a que deverá satisfaze!' o ariigo a adquirir; podendo-se coleb!·ar ucoôrdos tendo por base a venda de productos naoionaes
nos mercados estrangeiros e a compra do combustivo! com os
recursos resultantes,

N. 7
, Ar L. o· Fica prorogado por mais um anno, o prazo estabelecido no ari, 925, do l'egulamento approvado pelo decreto
n. 15.783, de 8 de novembro do 1922; para as alterações que·
forem necessa1:ias no mesmo regulamento.

N. 8
Do anno de 1924, em diante, nenhum pagamento de deposito, do Cofre dos .Qrphãos, da Capital Federal e do Estado
do llio. de Janeiro, do do bens de defuntos e .ausentes e do de
depositas :r.ublicos, será effectuado no Thesouro Nacional, ou
na Recebedoria do Districto Federal, sem .ser· préviamente ouvida, para emittir parecer sobre o direito· do reclamante, em
face da prova constante dos autos e da. respectiva cscripturacão do deposito, a actual Commissão Esper,ial de Exame do
Cofre dos Orphãos, cujo Se\'Viço ficará subordinado á mesma
commissão, convindo ainda ser a mesma encarregada de .verit:icar ,a, regularidade dos pagamentos nos respectivos cartorios
com referencia a exacta applicação. do imposto do sello e
taxa judiciaria, afim de evitar qualquer prejuízo á Fazenda
NaciO)lal; :levando ao conhecimento da Inspectoria Geral de
Repartições de Fazenda, qualquer transgressão observada,
para serem tomadas as necessarias providencias.

N.

9

'

.

.

• . .Para os offeitos do registro pelo Tribunal de Contas e
si.uls .. dQ!egações poderão ser homologados pelos ministros de
Estado os actos das repartições .subordinadas, relativos a forneeimenlos ou prestação de serviços executados independente
de ooncurrencia c contractos no primeiro exercício financeiro
da. vigencia do Oodigo de Contabilidade Publica, desde que,
porém, as respectivas ordens de pagamento satisfaçam ás· exigenoias do arot .. 60, da· lei n. ·L 536, de 28 de janeiro de 1922,
que estabeleceu a base para o mesmo codigo.
N. 10

'

A'·
ve11ba
n. ' 23,
'
. '

n,

oocrescente-se:
· IOClchisive 25 :000$ para assignalura · qe wpollices · e.. outrila títulos.
N. 11

•

A' verba 18" - Al. fan. degas - CapHaf Federal I - , ,.0.'Pessoa·;.··
·
.. : 1 ••1 I ·~q 1, I:~' L~'r
1
N. • 21 ·-.· Augmeiitada de· 8 :7•60$ para quàtro ~erventes
da portátia~ ·
o

·'ll'

•
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· ·N·. 12
A' verba 18" - All'uudcgus
Da Capilal Federal -Material.
I ..:.. Permanente.
Augmentado de 80:000.$ vara acquisicão ue dous aviões.
dcsti'nad-:Js ao scrv1ço de repressão ao contraba11do dentro
do ancoradouro o fóra da barra. ~
N. 13
. Heuija-sc assim o n. 22, da verba 7":
.
ldetn aoti chefes c membros das delegacõcs, nos Estados·:
Auwzr•JJus (J chefe c 2 delcgudos), 14:4110$ c !J :600$; Pará,
·Ceará, l'crnamlmco, Balda, São Paulo, Minas Gcraes e Rio
Grande tlo Sul (1 chefe e 4 delegados, cada Estado, excepto o
·Pat·á, com 2 delegados), 7 :200$ c 6:000$; Maranhão, Piauhy,
·!lia Grande tlo .Norte, Pat·ahy!Ju, Alagõas, Sergipe, Espiril.o
Santo, Paraná, Santa Catltai·ina, Goyaz c MatLo Grosso (1 chefe c 2 delegados, cada Estado), 6:000$ e 4:800$, 414:400$000.
N. 14

Art.
Os vencimentos dos agcnles fiscaes do imposto de
consumo, de transporte c do sello adhcsivo (parle fixa e parLe
variav.el), seja qual for a. renda arrecadada, não poderão exceder, cm caso algum, ao lin1ilc maximo de vinte quatro
contos annuaes.
:
§ Fica o Governo autorizado a rever as quotas de per.centagens para o abono dos vencimentos dos agentes Jiscaes
do imposto de consumo, de 1'1\rma que taes vencimentos não
ultrapassem o limite consignado neste artigo.
N. 15
· Art.
Poderão ser nomeados para as delegações do Tribunal de Contas os quartos escriptnrarios da mesma repartição que já tenham prestado o concurso de 2' cntrancia o cuj,as
.habilitações possam recommendal-os para essas commissões.

N. 16
A' verba
Reduzida
funocionarios
Ga.L-;!a de

31' - Empregados ~ddidos:
de mais 118:644$ 1pelo aproveitamento
•extinetos, a saber.:
''
Conversão:

1 lam,ador a 2 : 4-Q0$000 . . . . ............ .
Officiaes aduaneiros das Alfandog.as de:
Rio do Janeiro (17 a 3 :888$000) ...... ·. .'... .
Santos (4 a 3 : 888$000·) . . . .. ........... .
Manáos (2 a 4 :032$000) . . ............. .
llará (·2 a 4 : 032$000) . • . .. ........... ..

de

2:400$000
66:096$000
15:552$000
8:064$000
8:06i$000
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Pernambuco ('1 a 3 :888$(}00') • •
p,orLo A:lcgr.e (i a 2 :916$0(}0) •...
H i o Grande (3 a 2:4.30$000) ...•..
Urug.uayana (1 a 2: 4.30$000) • •
Pelo las ('1 a 11 :0~4$000) • • • .

'•'
o'
o
•

O

·o•

o • o' o • o'

o o o o o

0

o o o·

o

O

o

I

O

o o

O O

~ • • • • • • o •.

o •••.••••••• '

3 :·888$000
2:9·16$000
7:290$000
2:430$000
1:944$000,
116 :l244$000

AugmcnLada de 31:103$604, .sendo:
20:000$ para pagoamento da diff•er1ença de v.cncimentos Q
ernprega:dos addiclos aproveitados .em logwres de v.encimentos inf.criorcs;
6: 1·52$15·0 •para pagamento dos vcn()imenlos do d'iel do
nrmazcm de 'mcommcndas po•staes anncxco á Del·egacia Fisca•l
do Thesou.ro Nacional no Amazonas, .c
4. :051$t.5t. para :pagaimcnto' dos veneimentos do :fiel do'
al'ma:wm de cneommcndas 'J}osta.els annexo á ·delegada .do
mesmo 'J'.hosourn no P.a;ná, a:mbos mandados incluir no numç~
ro dos acl•didos pe.lo art. 17•0: da lei n. ~. 623, de 6 de janei~
l'•O de 1923.
·
N. 17

A' ·verba 22' - Fiscalização dos impostos de consumo,
transporte .c scllo
fiin Gt·ancle do Norte:
Aecrcsccnte~s•~:

Para n •pagamcnln da dc:speza proveniente do eontroc[J()
cel.ebraclo a 5 ele ·outubro de 1000, entre os governos do Es~
Ludo do Jlio Grande •do Nol'Lc ·ü o da União, para a !!'<iscaliza~
~·fill c urrecnclac;ão do imposto de consumo elo sal no mesmo
Estado, 60:000$000.
:.1~
N. 18

A' verba 13" (Imprensa NUJeional ·e Dim•io Official)":'
Acct·cscenLc-sc na !lltscr.ipçii:o ela .consignnçii:o ~Mater.ial~,
parle II (Nlatcr•ial de consumo), n. 2, de·po•is das palavras-·
Acquisiçãu .de ma!.erirut para ·ns doivc!lS•as off!or;i.nns - ·as se~
;;ninLc!R: «inclusive para as dcs.p•ezats com as publicà.ções a
~!)rem feitas pocla Jmp!rcnsa Naci-onal, nos .termos do conL!'a1' t.n ccllobrado entre o i\!inistcrio da Justiça c o Ins'Lituto
Historico c Gcog.raphico Brasileiro •em 18 d·e abri.! de 1922,
c na conf,ornüdaclc elo dccJ,eLo lcg.jslativo n .. 4. 492. de 1.S de
,ianch·o de 1922)
, mantendo-se •U mesma dotação ldiJ '!'éis
11.800:000$000.
N. 1!l
~ri..

ConLinüa cm vigor o dispositivo do art.. 127, n. 7.
da lei n. 4 .632, de 6 de ,janeiro de 1923, devendo as despesas
decorrentes das publicações a que se refere a autorização
cor1:ei'' por conla clus consignações ot·camcnlarius da Imprensa
NaciOnal.
·
•

.I

.• '

1
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N. 20

ArL.
Não poderá exceder de dez, o numet'o do praLi·cantes a que se rel'ere a tabella orçamentaria, verba 8', "Contadoria Central ela Republica", na parte "Pessoal", n. 11, nem
lhes poderão ser fixados vencimentos superiores a 4 :800$000
annuaes.
Paragrapho unico. Os praticantes de que trata este artigo só serão promovidos depois de tres annos de exercício, e
si, a juizo do contador geral, tiverem demonstrado capacidade
para o desempenho do cargo de auxiliar technico, passando
então a gozar do direito de cJ'fcctividade, que 1\ assegurado
nos 1\mccionarios que actualmente o exercem.
Ar L.
Na proposta do orçamento do Ministerio da Fazenda para 1!125, o Governo mencionará o quadro dos func- ·
cionarios precisos ao servi~o integral, da contabilidade publica
em todas as "''eparti1;õus da União, de moclo a ser custeado por
uma só verba, sendo supp1•imidas as diversas dotações provisoriamente estabelecidas na despesa dos demais ministerios.
Paragrap,ho unico. No quadro a que se refere este artigo será determinada a classificação dos funccionarios efi'eclivos imprcscindiveis aos serviços interno e externo da Contadoria Central da Republica, que está definitivamente instituída, c dos extraordinarios contractados e cm com missão.
N. 21

Accrcscente-se, o seguinte:

.

Fica estabelecido
como disposição permanente o
Art.
.
seguinte:
Os estabelecimentos ou pessoas, para as quaes, porventura, ha,ia sido consignado mais de um auxilio nos diversos
orl,lamentos da despesa, quando destinados ao mesmo fim, o
Governo só pagará um dos auxílios, á escolha do subvencionado.·
§ 1.• Consideram-se .destinados ao mesmo fim, além dos
auxilios qur. o declararem explicitamente, os que não mencionem nenhuma explicação c os que se referirem unicamente ao estabelecimento em si e a objectivos que façam
parte do mesmo.
§ 2.• Si fôr pago qualquer auxilio cm desaccõrdo com o
disposto neste artigo c paragrapho, o beneficiado será obrigado á restituiç.ão de ambos os auxilias.
. ~·
E' annunciacln a votação da seguinte
EMENDA

N.

.

22

Ficu o Governo autorizado:
A coilocar di11ectamenle no estrangeiro, desde que a capacidade do mercado nacional não comporte o risco ou torne
o~ contracto por demais oneroso. o seguro do café da valorizacuo e seus armazens,
1 ... 1
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O Sr. Paulo de Frontin -

Peco a palavra pela ordem.

O Sr. Presidente- Tem a palavrao Sr. Paulo de Frontin.
O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem)
Sr. Presidente,
não pDsso ser J'avoravcl á cmend'a n. 22, da illustrada Commissão de Finanças. Diz a emenda:
«Fi ca o Governo autorizado :

A collocar directamente no estrangeiro, desde que
capaoidadn do mercado nacional não comporte o risco
ou !.orne o contracto por demais oneroso, o seguro uo
caftí da vajMizaçã.o e seus armazens.:t
1

Niio qnm·o conlrslar que póde ser perl:eitamente admittida a hypothese '!Ue no meio das companhias de seguros nacionnes niio ha.ia r. capacidade para poder ser f,eito o seguro
completo do cafv ela vnlorizaoüo; mas nós sabemos que fun·ccionnm, cn~r·o ·nós, por suns agencia~, com a~toyização d_o
Governo, gránde nnmcr·o de companh ras estranS'eJras, as ma1~
importante~.

Por'tJIIe, pnis, não so J•ecorrcr a essas, quo estão debaixo
ela acç:ão do Governo Fe·dr~ml. que Jlws deu a autorizaoiw
para funccionar no paiz, c querer entregar esse seguro · a
companhias estrangeiras que não são conhecidas entre nós,
que, pelo menos, não têm agencia no Brasil?
Hi a etnnndu da illust.rc Commis~llo dis~essc: ~a cül!ocaz·
!1:15 eumpanhias mtcionacs ou compunhia,s estraugr·iras que
func0ionum onlrc nós~, nfw f.eria dnviila cm dar.. IJH~ meu
voto, mas eomo cs/.ú reei ig·i da não o poderei fazer· e terei de
r·esalvar a minha opinião.
Pcnsu qtw nfio drvrmo~ JWOcm•ar· no estrangeiro aquillo
que temos c·nl 1'1! ntl~. se.ia nncion.al on csJ,r·ang.eiro devidamt·:ntt:

anli•I'Í/.adn.

O Sr. João Lyra -

Peço a palavra pela ordem.

O Sr. Presidente -

l'cm a palavra o St·. João Lyra.

O Sr. João Lyra -

Sr. Pre:drlcntc, tomando em consideacaba elo fawr o honrado Senador
poin ])bf.l'icl.o JOcrler·al, cube-r11o informar ao Senado que, a
pr·ovidenc:ia r!omignnrlu nu r.meJldil {o cre OJ'iS"ll!11 oJ'ficial e con~irtnrada :rnpr·r.~eindivel pnm nvilar cli.,Ilf'ndio cxcQssivo !}DI:
porlc1 do Uov.erno .·
'!'ralnnrlo-so dr, Sl'll'lll'OS do snmmu avullacla como o do
eufé, o ·sr.nrJo reslricln a capacidade elas companhias ele seg-uro quo OJJP.l'Um no Hra~>il: o GoveJ•no está na contingenr.i9.
r.lo ~nj toi ln 1-~l' <Is I :txus I'Xll!Wl'Hdns qu o forem exigidas pela:;
·eomp:mllias nncioJiars. si llio não for l'ucnll.ndo realizar tumbem os seguros do exterior. E' os ta autorizacão para que os
rlilu~ ôcf.UII'DS ~l':iam l'rilns no uxlcn·inr· o qrre pwpoz a ComnrisPfio. (]III' jJCdf! au Senucln nfio lhn rcc11s~ o seu llipoio á
CUJCOda
.
ruçãn

a~ ,pnndm·n~•ics q:U\1

•
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Peco a palavra pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Paulo de Frontin.
O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) - Sr. Presidente,
a massa que [Jossuia C.• Govcr·no de suecas de café nunca excedeu de r, 1/2 milhões, nclualmento reduzida de muito. Mesmo que se venha resta.helccor, nunca. representará uma somm!l
igual á do valor predial da Capital Federal.
·
Or'l. os S(!g'uros dos predios da Capital Federal e das ca,pilacs dos I!:stados do Rrasil são i'eilos nas companh·ia.s na-.
cionacs ou PSI rangcir.as aulori~adas a funccionar entre nós .
Todos os seg-uros de mercadorias importadas ou exportadas
são foil.o8 cm cornpanh ias nacionacs ou nas estrangeiras CJl.!ü
aqui tcern ·ag01iciu.
·
··
Não vejo, portanto, porque o Governo solicita esta autorização. de que não precisa, que não se póde ,justificar pela
possibilidade rias companhias qne aqui operem exigirem taxas
olevadas, porqne c·s~as taxas foram adoptadas na valorizacão
actual, quando o stock era rle ·I ·J /2 milbõcs e nas valorizaçõc~
anteriores.
Insislo, portanto, no meu ponto de vista.
F.' a:pprovada a emenda n. 22.
O Sr. Paulo de Frontin - Peço a palavra pela ordürn.
O Sr. Presidente -

Paulo do Frontin.

Tem a palavra pela ordem o Sr.

O Sr. Paulo de Frontin (p~la · ordem) -

pr.•çn vrrificação dr! vot.!l{;!lo.

Sr. Presidente,

o Sr. Presidente - O Sr. Paulo de Frontin !'CCJUél' :verificaçflo de vnt.a(:1ín. Queirnm levantar-se os senhores qne votaram a favor. consr.rvnndo-sn do pé.
(Procedc->o ii contagem.)
O Sr. Presidente ti.

contr~

Votaram a favor 29 Srs. Senadores,

A· emenda t'oi apprnvndn.
srw npprovnrln~ as seguintes

N. 23
Fica amorizn-rlo o Podnr Executivo a reorganizar, na :vigencin elo ncl.nal nxercicio financr.iro, o sr.rviço ria cobmncn
amignvcl e ,iudicinl ela divida ncl.i:va ria Unifi.o, nn sr.nl.ido rln
tornai-o mais efficaz, podendo, pnra esse fim, tornar todas
as providencias qun entender necessnrins, srnn qualf]t.lür aur,rnento do encargos ao Thesouro.
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N. 2·1

Fica. o Poder Executivo autorizado a re.organizar a Inspe~
ctoria. de Seguros e expedir novo regulamento para. o servico
de fiscalização das companhias nacionaes e estrangeiras, sem
augmento de dcspezu I! setll pre,juizo dos acl.ua.es i'uncciona~
rios, conforme o art. 1" do decreto n. 8.208, de 8 de setembro de 1910.

N. 25
onde convier:
''Para pagamento elos ,juros c amorf.ização da J~st.rada de
Ferro Cm•t•alinho a Diamantina, ouro, 268 :875$87-i."
Accrescentc~sc,

N. 26
Art..
Fica revig·orado n nrt. 172, ela lei n. 4. 632, de G
de ,janeiro de 1!l23.

N. 27
Art.
Fica rcvig·orado o ar L. H 7, ria lei n.
de ,janeit•o de ·J 921 .

1,. 212,

rlc 5

N. 28
Art,
Fica o Govm•no aut.orizado n rever os regulamentos da Imprensa Nacional o Diario Offjcial, consolidando Lodos
os dispositivos vigentes e modificando-os no sentido ele melhorm· a organizaçií.o dos respectivos' serviços, sem augmcnto
de despeza.
N. 29

A' \'Cl'ba (i• ''Thesouro Nacional~ - Material - Diversas
despczas - n. 25 - Accrescent.c~sc, depois das palavras "illuminação c despczas rclat,ivas", o segumte: "uniformes para
continuas, correioe c serventes", o mais como se segue.

N. 30
Art,.
Fica o .Poder Execul.ivo autorizado a reorganizar
todos os serviços .cJc fiscalização subordinados no Ministcrlo
da Fazenda, no senf.irlo rle unif.i·cal~os e tornai-os mais et'ficwnlcs, sem uugmcnlo ele encargo ao Thcsolll'o.

N. 31
Continún cm vig·at• o nrt. ·J 74 da lei n. 4. 632, de G do
janeiro de 1923.

..•
l
•

-- -
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N. 32
Arl.
Fica o Governo autorizado a abrir os credilos nccessarios para pagamcnlo · de premias ás firmas c cmpreza>
de consLruccão naval que requererem· ou venham a requerer,
para assignar no Thesouro Nacional o Lermo a que se refere
ú § i", alinea iii, do arL. iü2, da lei n. 3.1!54, de ü de janeiro de i918, o que .iniciaram ou iniciarem o cumprimento
da obrigação. conlrahida pelo d-ito Lermo.
Os premias de que Lrala a referida lei serão pagos parcclladumento, por navios já construidos, c sobre os que forem
sendo julgados cm· condições de navega(;ão ·mariLimu ou J'luvinl.
·
.
. Caso o consLructor não seja Lambem o armador, o premio só será pago :íquellc, si este tomar o compromisso de não
vender o navio premiado ao estrangeiro, sem prévia autorização do Governo e sob pena de entrada para os cofres publicas de quanl.ia igual ao premio.
·
Os estaleiros nacionaes que tiverem recebido ou receberem auxilias do Governo amortizarão as respectivas dividas
C!Jm o abatimento minimo de seis por ilenLo, e maximo de
vmte c quatro por cento sobre o valor da factura das obras,
a'~atimento de que tratam os arts. iü2, alinea III,. § 2•, da.
lct n. 3. 454, acima citada, que fica, assim, interpretada, e
96, § 2•, da le1 n. 4. 242, de 5 de janeiro de 1921, podendo o
Governo abrir Lambem os creditas neces·sarios para a entrega
de novos adeantamentos, nos termos dos contractos celebrados
ou a serem celebrados.

N. 33
A' verba "Exercícios findos" - Depois de "Pessoal" \ar~
tigo 4•, da lei n. 3.3i3, de 16 de outubro de 1886), accrescente-se: " ... e n. V, elo arL. 96, da lei n. 4.242, do 5 do janeiro de i921.
N. 34

Ficam revigoradas para o exercício de i 924 as autorizacõcs constantes dos ns. XX a XXV, do art. 9ü ela lei numero 1~,242, de 5 ele ,janeiro de 1931, sem nugmento de clcspozn.
N. 35

Arf.
Fica o Governo nutor1zuuo a ceder ú Prefeitura do
Recife. E·stac0 de Pernambuco, os terrenos do antigo edifício
da ·delegacia fiscal, necessarios ao prolongamento da rua do
Imperador até cncontrat;-n rua ·da Praia, nnquella cidade.
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N. 36

A' verba 18', "Alfandegas" - Alfandega da Capital !?edera! - SubsLitua-se toda a consignação "Material" pela seguinte:
MATERIAL

1 -

Material permanente

Moveis: compra
sendo:

e

ooncertQs,
.

1 • .Para , a

Alfandega: reforçada
neste exercício de 10:000$,
para acquisição de machina
de calcular ·e moveis para
a secção de escripturação
por partidas dobradas . . U :000$000
2 • .Para a Guarda-Mória . • . .
l! :000$000 16 :000$00.0

2 -

Material lte coruumo

Expediente, sendo:
:J. Para a Alfandega . . . . . . 65 : OOOtooo
·L Para a Guarda-Mória . . . . . 85 :0001000
·L Para a Guarda-Mória . . . . 15 :0001000
5. Material para a officina typographica, reparos e conservação dos machinismos,
ef..c. . . . . . . . . . . . 35 :0001000
6. Combustível. lubrificantes, re- ·
paros e conservação das
embarcaoóes e custeio da
officina mecanica da !lha
de Santa Barbara, etc. . . 500:000$000

Cust.cio e conservacão dos automoveis, sendo:

7. Da inspectoria . . . .
R. Da Guarda-Mória . . .

6:000$000

18:0~,000 639:000$00~

S - Diversas despesas
tlluminação, publicação de editaes, serviço telegraphico e
telephonico, assignatura do
Dlar·io O(ficial, agua, asseio e outras despesas,
sendo:
9. Para a Alfandega. . . . . . . 42:000$000
10. Para a Guarda-Mória. . , . . 1.3:0.00$000 55 :000$000

"'
"'
•
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N. 37
Art.
Fica o Poder Executivo autorizado a abater um
por cento no valor arrecadado sobre o imposto de sellos, inclusive de contas assignadas, para custear a despesa com o
pessoal que J'ôt· incumbido da venda dos mesmos sellos.

N. 38
As vcrhns

(i•

(Thesouro Nacional) e (Tribunal de Contas) :·

Corrijam-se nas ta!Jcllas as dotações referentes a porleit·o, ajudante, continuas, correios e serventes, calculando-lls
nas bases, respectivamente, de 9 :000$, 6:900$, 5 :400$, 5 :400$
e 3:600$, annualmente.
N. 39

Art.
Emquanto nfiro forem estabelecidas bases definiUvas, é permitido aos funccionarios ou empregados federaes,
civis ou militares, ncl ivos ou inactivos, inclusive os mansalistas, diaristas o operarias da União, fazer consignações em
folha de pagamento de ,iuros c amortizações de emp!'estimos
que os mesmos venham a cont.rnhir com associações c caixas
heneficenles, constituídas pelas proprias classes a que pertençam, ou por estabelecimentos de credito o quaesquer sociedades legalmente autorizadas a fazer ditas ope1·a~ões, observarias as seguinles condições:
n.) as consignações nãn poderão exceder mensalmente á
terça parte das remunerações que perceba cada funccionario,
mcnsalist.n, diarista ou operaria;
b) os ,iuros dos emprestimos, aggravndos com todas as
commissõcR ou bonificações, não poderão ser superiores a
12 o/o. ao anno, sobro a importnncia realmente emprestada;
c) o prazo maximo do emprestimo não poderá ult.J•apnssnr de dons annos;
d) o nrchivamenlo no Thesouro ou repartição a que caiba
flizcr o pagamento ela folha de um exemplar do respectivo
contracto do emprestimo, afim de que o mesmo Thesouro ou
repartição possn, em-o(ficio ou mediante reclamação do interessado, cancrllm• a consignação, umn ver. rlecorrido o prnzo
do .duração dn emprestimo;
e) a fiscalizaeito pela í6rma que fõr .inlgada mais convrnient.e, rlo funcéionnmr.ntn rle todas ns :m;ocinr,.õrs, caixas
ou rstnhelrcimentns dP crhrlil.o que opr.rnrr.m nos J•eferirlos
emprr.sf.imos.
~ 1.• Os compromissos .ÍIÍ tomndos com n.~ ns.~ocinçõr.~ ou
rslabrlrcimcnt.os n Cfl.le sn rrfrrr .nst.n nrt.igo, rxcerlendo a .um
lrT'r11 rlr vrncimrntos. mnn~nlirlnrlM. dinrin.~ nu .im•nnrs. pnrlnl'fi.n srr T'ra:ulin·i7.nrlos mrrlinnl.r rlilnt.nr,iio rlos prnzos, desde
ano as consignnrõr.s nãn rxcndnm. mrmsalmnnte. n um ter('O
rlns T'rmTmrrnçõrs ctun prJ•r-nbr · r.nrla fnncoinnm·in ou rmpt•egado, o quo OR juros não se,iam superiores a 12 o/o,
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§ 2." O Governo poderá, reconhecendo convcDiencia para
os servidores da União, elevar nLé ao maximo de 18 % annuaes
o limite de 12 % esl.ahelecido na lcttra b e no ~ 1" deste ar.
tigo.
São approvadas as seguintes
. EMENDAS

N. !tO

Arf..
Os rlirec/orcs do Thcsouro Nacional, dns Secre~
tarins rir Eslado r rias Directorias Gernes ele Conl.nbilirladr. da
Guerra c da Marinha, no gozo da gral.it'ieaeão arldicional do
que trata o art. 157, da lei n. 4. 555, de 1O de agosto de 1022,
teem direito ás vantagens do nrt. 150 da mesma lei a que se
refere o art.. 151, da de n. 4. 632, de G de janeiro de 1923. Paulo de F1•ontin.

N. 41
E' permiltido aos funccionarios civis federacs, activos ou
inactivos, aos militares c aos operarias c diarist.as da União
continuar a consignar, mensalmente, á Companhia de Seguros
"A Mundial", os premios dos seguros rle vida n que se obrigarem :Para com a mesma companhia, na fórma das tabellas
approvadas pela Inspectoria Geral de Seguros. - Paulo de

Fronlin.

N. 42
Emenda liam uva:
Accrrsccntc~se,

onde convier:

Arl.. Fica restabelecida a percentagem de 10 % aos
cobradores da divida activa, pela cobrança effectuada fórn
da legun, de accôrdo com a portaria do Ministro da Fazenda,
de U de setembro de 1890, que mandou abonnr aos cobradores
porcentagem á cobrança effcctuada na zona urbana. - Paulo
de Frontin.

N. 43

Art.
ConsidcJ•a-sc como orgão official rla Cnmara Synrlicnl de Fundos P.ublicos e rln .Junta Commcrcial do Dist.ricto
.Federal, sem onu.s nura o 'rhcsouro, a Gazeta da Jlolsa, publicada na Capital Federal, sendo obl'igatoria c gratuita n publicação do expediente dessas reparticões e passando a ter
cal'actel' official pal'U os effeitos legues, toda a publicidade
concernente aos assumptos de que ellns tratam. - Paulo ele

Frontin.

•
I

---
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E' annnnciuda a votação da seguinte

'

lllvi!lND.\

N. H

.Qude conviet•:
Ar L.
Os auditores e adjuntos do Ministerio Publico,
do 'l'ribimal de Contas, ficam equiparados aos juizes do di~
reilo ela Jusli~:a I-oca!; para os effeítos do arL. 8" da lei numero 2.511, de 20 de dezembro ele 1011. -Paulo de Frontin.,
O Sr. Paulo de Frontin O Sr. Presidente Sr. l>aulo de l~rontin.

Peco a palavra, pela ordem.,

'l'em a palavra,

pela ordem, o:

O Sr. Paulo de Frontin (pela o1•dem) - St•. l>rseidente,
sobre a emenda n. 15, parece-me que as razões justificativas
deviam determinat· a sua approva'ção; mas como a orientação
da Commissão de Financas não tem sido favoravel ás equiparações nem a augmentos de vencimentos - c aqui se trata
de uma equiparar;ão - solicitaria do illustrc relator do orçamento da Fazenda que em Jogar do parecer pela fórma por
que está: "A Commissão, pelas razões .iá manifestadas, não é
J'avoravel a esta emenda" - S. Ex. modificasse seu parecer,
no sentido de constituir a emenda projecto especial. Assim,
ocriam attcndidus as razões de justit;a que me fize1·am anrcscntal-a.
O Sr. João Lyra -

Pc~o

a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - 'l'cm a palavra, pela ordem, o Sr. JoãQ
Lyr'a.
O Sr. João Lyra (pela. ordem) -- Sr. Presidente, cm
nome da Commissiio de Finanças, declal'O ao Senado que não
Jm nenhum incml\'enicnte cm ser attendiclo o appello do iilustre Senador pelo Districlo Pederal, acceitando a emenda
pura constituir projecto especial.
O Sr. Presidente - Os senhores que upprovam a emendá
para constituir projecto especial, queiram lcvanlar-so.,
(Pau,w.)

Approvada.
E' annunciada a votação da seguinte

.'

EMENDA

N. d7

••

.Pieam supprimidos dons cargos rio serVentes (4 :SOO$OOO)l
o crcado o cargo du continuo com o voncimonL~ a11nual PQ

158

ANNA.IlS DO SllNADO

3 :GOO$, sendo aproveitado para a nomoauão o mais antigo dos
actuacs serventes, no servioo do mesmo Laboratorio.
Sala das sessões, 10 de dezembro de 1023. - Paulo de
Frontin.

O Sr. Paulo de l'rontin -

Pet'o a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente- 'l'em a palavra o Sr. Paulo do

l~rontin.

, O Sr. Paulo de Frontin (pela orde·rn) - Sr. ProsideuLc,
a emenda n. · 17, tem como objectivo a suppressiío àe dous
Qargos de serventes, no Laborato1·io Nacional de Analyses,
um dos quaes passaira a ser continuo, ,havendo a economia
;;t,nn.ual de um conto e duzentos. A Commissão do Finanças
um dos quaes passaria a ser continuo, havendo a economia
de determinada pessoa para o logar, cuja creação é suggerida,
importa em invasão de prerogativa do Poder Executivo. Ora,
o logar por lei não pude ser preenchido, sem que haja a promoção do servente a continuo. Na minha emenda, não se dá,
Pot•tanto, a intervenção do Congresso nas funccõos do Poder
Executivo. Apenas ha a suppressão do um cargo o a creaoão
do outro, necessario ao Laboratorio de Analyses, visto como o
servente faz, de facto, o papel de continuo. E' preferível que
dos serventes seja continuo c, como restará uma vaga de
servente, supprima-se-a. Resulta uma economia o não vejo
invasão do poderes. J!'icará ao Governo a possibilidade de
nomear o servente que julgar mais conveniente, caso não
hueira escolher o mais antigo. Aliás, neste ponto, o illustrc
rQiator poderia ter apre~entado uma sub-emenda, . eliminando
o trecho da minha emenda, em que manda aprov01tar, para a
nomeação, o mais antigo dos actuaos serven[cs. Assim, ficaria
ao criterio do Governo a adopção entre elles. São as ponderações
que me cumpria expender sobre a emenda.

um

O Sr. João Lyra- Peco a palavra, pela. ordem .
. O Sr. Presidente- Tem a palavra, pela ordum, o Sr. João
O Sr. João Lyra (pela 01·dcm) - Sr. Presidente, realmente, na cmmda apresentada ;pelo nobre Senador pelo Dis.tricto Federal, ha a i·nvasão de attribuições do Poder Exeeutivo, por<Iue esta:bel·ece a creação de um Jogar, determinando o fun.ccionario .que deve exercei-o. M·esmo aooeitas as
explicações dadas por •S. Ex., haveria outra oonsideração a
attonder. Tr!llla-so de uma medida administrativa, e, assim
sendo, não é possível que o Congresso, ·sem conhecer o pensa:menLo do Governo a respeito, pvovidcncio sobro a Embsti.tuicão no caJ•go no L!lilJo.raLorio de Analys•e..s, medida ·Que poderá não ser util á administração. Eu pedi.ria a S. l~x. não
jnsistir na il!ppvovação desta emenda, tanto mais quanto. cm
virtude de autorização em V'igor, o Governo poderá, pot·
aCJto proprio, fazer a substituição ...
0 •SR. PAULO DE FnoNTIN - Attendo a V. Ex.
o Sn ..roxo LYRA - ••• sem contrariar o prin.cipio estabel•eocido · .pol a Commissão •
. . , E' r.ejeit.ada a emenda.
•

---
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::ião approvadas as soguiutu::;
EJ\1ENOAS

N. 45

Onde convier:
Os a_uditorcs do 'fribunal de Contas terão voto nos processos de tomadas du contas de que forem relatores e ainda
~encidos,_ lavrarão os accordiios respectivos, podendo declarar
por e~cr1pt~ os fundamentos do seu voto, cm seguida á
proprm
.. . : . ass1gnatura .
!tio, 10 de dezembro de 1923. -Barbosa Lirna.
'

N. 46
: · Art.
Fica u Poder Executivn auto·rizado a admittir ljlll.'
pelos sm·vidores da União civis e mi-litares, activos e inactivo~.
sejam feitas consignacões ém folhas de pagamento do Thesour·o e repat·tiçües que lhe são subordinadas, de accõrdo
com os dispositivos legaes vi;cntes, em favor das sociedades
de:classos e dos estabelecimentos idoneos que o requererem durante o exet•ci<liO de 1924 .
•
E' annunciarla a volacão da s-:l:;·uinte

N. 47
Accrescente-se, onde convier:
Art.
Fica o Governo autorizado a reintegrar r.o cargo
de 3" escriptumrio da Alfanclct\'U rln Rio dr .Taneiro •1 baehanel em sciencias juridicas c sociaes Eduardo Reis da Gama
Cerqueira, exonerado, a pedido, por clr.crPI.n de 31 de agosto
de 1!}21, c0ntando-se-lbe todo o tempo ante1·ior de servico
federal.
..
Sala das sessões, 10 de dezembro de 1923. - Mal'ciliu
de Lacerda.
O Sr. Paulo de Frontin -

Peoo a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - 'rem a palavl'll o Br. Paula de Frontin.
O Sr·.' Paulo de Frontin (pela ordem) - Sr. Presidente,
a' cniiJndn· n. 2(), constitue 11ma simples aul.o!'ização. E' esta
à sua redaocão: "Fica ·o Governo autorizado a rein~egrar no
cargo de lcr·cciro escripl.ural'io ela Alfandega elo R10 do .JaneiJ•o o bacharel em scicnciaR juridicas c sociacs Eduardo
Reis .da Gama Cerqueira. exonerado, a pedido, por dccret.o de

.
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31 dr. ag·nsl.n r! e

.::t.''·

Hl21; conLando-se-lhe todo o tempo ante-

rio!' de ~e1·vif;o J'e1k!'al," B' !Jrna medida, que fica ao arbítrio
do GovcJ·uo cxccul.ar, ,\ Commissão não se manifestou
contra, anteH pmpo~ que J'osRe acccita para constituir projecto lJJll ~c parado,
Ora, a situação dc~l.e Junccional'io, á medida que dccnrre o tempo, 6 cada vez pcm·. Como iie trata. como disse,
de simplcR autm·iza(iãn. eu appellaria para o illustrc Relator,
no sentido de consentir na approvação da emenda ..

•

..

o Sr. João Lyra - Peço a palavra, pela ordem.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. João

Ly1•a.

o Sr.

João Lyra (1wla ordem.) -Sr.· Presidente, a Com..

m is~ãn. ohcder.cnrln ao critcrio. q1111 estabeleceu. de limitar o

seu trabalho á materia' propriamente orçamentaria, entendeu
conveniente que a emenda, a que se refere o nobre Senador
cial. Não ha. mltJ·ct.anLo. ncnhun1 augmento de encargos c,
portanto u Hr.lal.oJ' c a Commissão senf.em-sc satisfeitos cm
noder concordar com a enwndn, accedendo aos desejos de
S. Ex. Opina pois que a emenda, seja approvnda.
·o Srt. PAULO Dll FRONTIN - Muito obrit:taclo a V. Ex:.
O Sr. Presid.ente - Os senhores que approvam a emenda'
acaba de lN parecer favoravcl do Sr. Relator, queiram
levantar-se. (Pausa. l
Foi ap[li'O\'ada.
E' annunciada a vola~ão da seg·uinte
qiJC

EMENDAS

N. 32

Só no III, do art. 18:
Corrija-se a redacção:
Os augmentos concedidos pelo n. i não são extensivos a
funccionarios aos quaes . lei especial haja, porventura, pcr'.
mittido accumulação de cargos federaes."
Sala das sessões. 10 de dezembro de 1923. - Eusebio dê
:ludrade.

·

·

O Sr. Eusebio de Andrade - Peço a palavra pela ordem.,
O Sr. Presidente - Tem a palavra o honrado Senador
por Alagiôas.
.
·
O'Sr. Eusebio de Andrade (pela o1·dem) - Sr. Presi..
dente, a emenda n. 32, tinha parecer favoravel da Commissão,
Com surpresa assisti á. declaração do illustre Relator, modificando este par-ecer. Entretanto, Sr. Presidente, o assumpto,
da emenda, cuja apresentação foi solicil.acla por dous funccionarios da secretaria da Camara dos Deputados, que, ·po~

I
I
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lei especial, aecuruular·urn eurgu~ municipaes, J'oi ustudado
por pessoa competente: que_ ue.ou~e~rou J'os~u e!!tt 1:edigida
nos lermo~ cm lJirr.• esta, r.) nau o ~ruao uma recLrlrear;uo afrm
do que não fica~se essa duvida nu direito incontcsluvcl que
sempre foi rccuulrecido a esses dous J'uueciouarios,
Desde, portlrn, que com sur·pt•csa minha, no plcllu!'io :t
Commissão modifica n parecer, w sou o primeiro a requere!'
ao Senado que sc,ia retirada esta emenda.
O Sr. Presidente - Os senhores que alJlwovam a retirada
da emenda n. 32, pedida pelo Sr. Eusebio do Anc.lrucle quei-

ram levantar-se.
Foi approvada.
O Sr. João Lyra -

Pcr.:o u palavra pela orclcm.

O Sr. Presid.ente -

'!'cm a pala vm u nolJt·e Senador.

O Sr. João Lyra (') (pela ordem) -Sr. Presidente, devo
uma ligeira explicação ao Senado, cm virtude das considera!)ões que acaba de fazer o nobre Senador.
O parcccJ' pulJlicado, realmente, fui i'avoravel á cmonda.
O nelat~H' propoz que a Co:nmissão !Ire déssc o seu apoio, na
pet•suasao de que dclla nua dccorr1a nenhum augmento de
encargo.
O Sn. EUi:lEBIO DE ANDMDE Nãu decorre, absolutamente.
O Sn ..To,\u LYHA- Vcríl'icunclo, pot·ém, que a emenda
al.Lcr~ o dispositivo vigente, cm rclaQão á gratificação proVJsarJa ..•
0 Sn. EUSEB!O DE ANDRADE - Contesto com, a opinião do
pessoa competente.
O Sn. Jo,i.o LYM - Eu peço licença a V. Ex. para continuar a dar a explicação que me cumpre. Tomei a palavra
para essa· explicação, apenas cm consideração a V. Ex.
''·
0 Sn. EUSEB!O DE ANDRADE- Muito obrigado a V. Ex.
O SH. JoÃo LYHA - DeanLe da insisLcnc·ia de V. IEx. cm
discutir o assumpto, eu me vejo obrigado a declarar ao Senado a razão por que dei parecer favoravcl, na occasião cm
que eram discutidas na Commissão de Finan\1as as emendas
do Orçamento da Fazenda.
O illustrc autor desta emenda, o homado rcpresenf.anf.c
do Alngôas, que eslava prcsr)]lle. ao ser lida a emenda em
questão, declarou que clla a•pcnas procurava con•ig·it• a redacção do dispositivo.
0 SR. EUSEBIO DE ANDllADE -E confit'lllO o que disse c O
que escrevi ,justificando n pt'O!ú'ia emenda publicada. Não
deturpo os factos.

(') Não foi revisto pelo orador.
::i. - Vol. XI

Il
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O S1t. JoÃo LYHA - Quando V. Ex. pcrmiltil·, ou continuarei. ..
0 Sn. EUSEBIO DE ANili\,\IJI' - V. ]~X. oslú cxpuuJn o
caso procurando pôr cm duvida o que eu di8se ...
O Sn. Jo;\o LYHA - V. I~x., St•. Presidente, mo daJ•á a
palavra, quando S. Ex. o Sr. Senador por Alaguu8 houver
terminado. (Pausa.)
DeanLe das informaçüe;, do illusLt·c uuLsw da e111enda, de
que não havia modificuçfto nu diS[!OSilivo em vigoJ•, o llrJlator .propo~ que o parecur fosse favoravel. Dcr1ois, prll'r'mJ, ao
redig·ir o seu p;;t·eccr, Joi Hut•pre1;1eudido ao vcril'iear que u
emenda modiJJcaJ·ía sensivcdmeule o dispositivo !og·al que
estú. em vi;gor.
O SR. EosEmo DE ANDRADE -V. Ex. dirá qual é u modificação na lei, ou proposição ...
O Sn. JoÃo LYnA - Eis o que determina a proposição da
Gamara, que reproduz, sem nenhuma alteração, o que dispõe
o orçamento deste anno:
"Os augment.os concedidos pelo n. 1 nrw são extensivos aos funccionarios aos quacs lei especial ha.ia,
porventura, pcrmiWdo a accumulação de cal'g.os, ou
sómente federae~. ou federaes com municipacs nu eom
estaduaes . "
Portanto, o que esse dispositivo estaLuiu expressamente
foi que a gratificação provisoria não beneficiaria aos funccionario~ quo accumulassern, quer cargos sómcnte J'cdcl'Uos, qu~r
cargos federaes com municipaes, quer cargos fcderae~ com
estaduaes.
·
A emenda quP. S. Ex. 31presentou determina isto:
"Os augmcnLos concedidos pelo n. t ·niln são extensivos a funccionarios aos quaes lei csp~1Jial ha,ia,
·porventura, permittido accumulação .de cargos federaes."
Quer dizer, a emenda de S. Ex. isenta sóment~ 1la gratificação· os que accumulam can.;os federaes prescreve quo
iiejam beneficiados funccionarios federaes que accumnlam
cargos municipac; ou ~staduaes.
Além disto, a emenda prejudicaria os funccionarios que
agora são beneficiados pela gratificação provisoria, JJCll'l'";!?
eomo o Senado sabe, ha a limil.nção do cr'!à:to d•· Iii rnil "<111tos para o pagamento dessa gt•atiJ'icação, l ~6ut.!o <..., ..., beneficiados i'unccionarios que até agora não a percebiam, fatalmente, os outros terão reduzida a gratificação que lhes
compete.
Era' esta a explicação de que procurava eximir-me o que
S. Ex. me obrigou a dar ao Senado.
·
0 SR. EUBEBIO DE ANDRADE - Nfín hn mystcJ•io al,~.;"um
nisso. A minha declaração é pcl'cmpl<l!'ia, dizendo qtH• ha
I

i
'
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lei especial conccdent!o :1 lua~dunurios fedemos a uccumuiação de cargos munil:ipaos c cstuduaes.
O SR. Jo,\o LYILA - ]!;m u quu Linha a uizor.
São app1·ovadas as seguintes
llMJlNOAS

N. 48

Onde convier:
Artig;~. O Governo .li'edeml entrará em uccôrdo com o Estado do Ilio de Janeiro, para o fim de estabelecer o regímen
fiscal que mais convenha au desenvolvimento da industria salineira de Cabo Frio, inclusivo isenção de quacsqucr tributos
de sal cXP·~rtudo para o exterior.
Sala das sessões, 10 de dezembro do 1923.-Miuual R. de
Carvalho.

·

N. 49
Onde convier:
Fica o Governo autorizado a restituir a Unitcd Sl.ul.cs
Shipping Boarrl (.Tunta dos vapot·cs do ~:rovm·no dos Estados
Unidos da Amorica do Norte) as irnportancias inrlevirlamcnlc
pagas a mais nas Alfandegas do Ilio de .Tanciro n Sanl.os nos
annos de 1920 c Hl21, em despachos de oleo combusl.ivel, importado pela mesma Shipping Board, c inclusive aqucllo importado em nome da Sl.aru:larrl Oil Company or Brazil p(H'tencentc, porém, ;\ Unitcd Sl.al.cs Shipping Board c cujo~ rlespachos foram processados c pagos cm nome ria mesma Standard Oil Company of Brazil, fazendo para isso as ncccssat·ias
operações de credito.
Sala das sessões, 6 de dezembro de 1923. -Jeronurno Monte-i1•o.

N. 50
Onde convier:
, ·Fica o Governo aulot•izado a fixar o aforamento do terreno concedido ao Club Sportivo de Equitação, de accórdo
com o decreto n. 4.686, de G do fevereiro de,1923, na quanLia
que pagava anteriormente o Club á Fazenda Nacional, em
virtude do contracto lavrado na Procuradoria Geral da Fazenda Publica cm 10 de outubro de 19f0.
Sala das Commissões, 10 de dezembro de 1923. - nernardino J1lonteiro.

E' rejeitada a seguinte
E1IENDA

N. 44
•

,
;1

•

I
I

.

Alfandega de i\lanáos:
Verbas.
Fica modifiendn a dist.r·i!Juir~fín da verba «Material», de
modo u mclhu:• :<!tender ás convcniencias elos servioos a cargo

164

'

ANNAES DO SENADO

da Alfandega e csl.ações l'iscacs que lhe são subordinadas, levando u ef'l'cilo tw mcsn1o lCiupo alg·umu economia, da se!:lUinlc fúmm:
Alfandega -

Material
(Consignar)

E:;pt:ri ÍL'Jl[C

.

•

•

10:000$000 10:000$000
1:000$000 :1.:000$000

•••••••••••

•

. . . ................ .
c eonscrvar;ão
do mulcl'!id, em vez de ......• ·lO : 000$000 30:000$000
Combuslivel c Jubrifieanle, cm vez
. 18:000$000 15:000$000
tle . . ............... .
Diversas des!Jczas .............. . 8:000$000 8:000$000
cu~lcio das tÍiligc:ncias por via fluvial () ouli'as dcspczas exlraoi'3:000$000
dinarias a cventuacs ........ . ......
Muniuão de b~eca. distribuída a 15
hcmcns rias cmbarcat;ões a vapor, sendo I mestre, 5 foguistas, 8 marinl!ciros c i moço,
eahentlo 3<i5 clapas de 1$500 a
8:215$000
l'nda un1 .................... .
Movei~

Acqui~ição. l'I'Jltli'O

; 77:000$000 75 :215$000
Economia ............ .
-

Lopes Oonçalve s.

o

......... .

:1.:785$000

Sr, Lopes Gonçalves ·- Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Lopes Gonçalves.
O Sr. Lopes Gonçalves (pela
l'oquciro verificacão da volac.ão.

n1'dem) -

Sr. Presidente,

O Sr. Presidente - O Sr. Lopes Gonçalves requereu vcl'ificação da votação. Os senhores que .approvam a emenda,
queiram lc.vanlar-sc. (Pausa). Votaram a favor da emenda 2
Srs. Senadores.
A emenda foi rej cilada .

.o Sr.

João Lyra- Peco· a palavt•a.

O Sr. Presidente -

Tem a palavra o Sr. João Lyra.

O Sr. João Lyra (pela urdem) ·_ Sr. Presidente, .pedi a
palavra para dar uma cx•p·licacão ao Senado. Varias Srs. ,Senarlorc·s apt•cscnl.aram emendas . propondo autorizacões para
cnnsignaçõP.s cm fo·lhas e estão suppnndo quo a Commissão é
contraria a todas as emendas, devido as ter considerado prcju·
dicaclas.
Não im l,aJ; a Commissão apresentou uma emenda autoJ•izandu n Governo a conceder consig·nUof;ão cm folha do paganwnlo a ludus as associuçÕl'.S de classes e a cstabolooimll'nLos
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de idoneidade. Por isso, estando o Governo habil ilado n
adoptar as providencias propostas, a Commissão considera
fl)r~judicadas todas as emendas quo as consignam.
São approvadns as seguintes
EMENDAS

N. 51

Ondo convier:
Fica n Govc1·nn :llllorizndn a supprimir os postos fiscues
rla Vi.lla rlr, Oynj)rwk c! rle !\Jnn/Jmrg"!'u, 110 mnnicipio ele Amapá, Jl;) EslarJn dn Par(t, Sl!hsl.ituinrlo-ns pol' uma mesn. de rcmdnb nlfanrlegada que dcverú ~er· inslalluda em Glevelandia,
s•~dc ela Colonin Nacional ele Cleveland, á margem direita do
ri.) O~·apock, -· .Tusto Chel•tnont.
·

N. 52
Delegacia Fiscal de Minas Geraes:
:Emende-se :
Transfira-sr. para a Lhcsonraria um dos clo:1s fieis elo pagador, como está na proposta.
Sala das sessões, 18 de dezembro de i 923. - Bel'llardo

~onteiro.

·

N. 53

A prorogac;ão de licença elo qtw l.!'al.n o § 1" do nrt. 19
'rlo clccrclo n. ill.<lG3, rle ·J. de t'evct·cir·o rle 1!'121, ~rJ'{t ronredirla, como a liccncn anlcl'i·ar, como dircil.o no ordenado no
soldo por inteiro. - Costa Rodtiques.
E' annunciada a votação da seguinte
EMENDA

N. 67 A

Accrosc•entar onde convier:
Os ftmccionarios fedoraes qne :.crvcm nas juntas cJ:) nlisfamcnlo milHar, c tenham mais de (2) dous annos de exrrcicio nesses cargos, serão considerados promovidos por mel'OCimenl.o nas respectivas rrpm·li~ões ao cargo imtl!Cflialn-

mcnlc SllJlCJ'tor, mrlcpcr,dnntc de qnalq•.!cr exigcnri!l rt'fl'lllnIrinen Machw.lo.

menlar. -

O Sr. Lauro Sodré O Sr. Presidente -

Latlol'O Sodró.

Peço a palavra pela ordem.
Tem n palavra pcln ordem o Sr.
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O Sr. Lauro Sodré (pela m·dern) - Sr. Presidente, sem
querei' aprcscnlar argumentos contr'urios ao parecer da Commissão, dn.rla u natureza do assumpto de .que se occupa a
emenda, eu appellaria para o honrado relator, afim de S. Ex.
modificar em parte o seu parecer acceitando a emenda numero G7 A. pura constituir pi'Ojccto cm ·separado.
O Sr. João Lyra

Peco a palavra pela ordem.

O Sr. Presidente

Tem a palavra o Sr. Senadpr .Toão

Lyra.

O Sr. João Lyra (pela m·dern) - Sr. Presidente, não h a
nenlll!Jil inconveniPnte l'!lJ srJ' :ll.tendido o perlido do honrado representante do Par:'t, opiiinndo pm· isso a Commi~~õão
de Finanças que a emenda 67 A passe a constituir projecto·
em scpa.rado.
E' app~;;vada n emenda paPn pro,iect.o especial.
E' approvada a seguinte
EMENDA

N. 54

Fica o govr.rnn autori7.ado a transformar eni conectoria a actual mesa dr. rendas do Hupcrnirim, no Estado do Espírito Santo.
Sala das sessões. 1O de rlc7.nmbro de 1923. - lrJarciUn de
Lacerda:

·

E' annunciada a votacão da seguinte
EMENDA

N.

55

Onrlc convier:
Art.
Continüa cm vigor n ar/.. 13G da lei n. t,. 55G,
de 1o r! e agosto de 1922.
Sala das sessGes, em 10 dn novrmlwo de 1fl23. - h•ineu
llfaclwrlo.

O Sr. Paulo do Frontin -

Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tom .a palavra o Sr. Paulo de

l~rontin ..

O Sr. Pnulo do Frontin (pela nrdern) - Sr. Presit : :; ~.
cu perlit•ia ao ill'usi.J'O J:"Ja/.ot• dn m·•.:arnr.nlo da l"nzomla /i:17'ft
appt·ovnr essa cmenrln. Diz o pat'CL'·CI' ria C:omm issito:
.
"0 disposiJ.ivn rlc que RO t.rnla •) •lo camclm· prr~
mancnte e não foi revigorado. Está, pois, pre,iudicncla n
cnwnda."
das o illus/.rn l:elal m· nabo que c~un consol idal)ftn rias
disposições permanentes, que foi mandada fazer om lei orca- : ·
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menl.:nia, niio n~k\. ainda cmnJ,J(>J.anwnl ~ Ol.'l~:mi~adn, o nr.sln
SC'il.idn, ullimnmunl.e, houve um avisD do Minisl.crio riu .D'a·zenda .
. De morlu que pórlc haver dnvidas no exercício l'nl.uro si
a emenda esUí. ou não em vig'lH'. Como n Comllliss(LO pensa qLw
a cmunrla é de caracter pct·mancnl e, nfw havm·:i inconvcnienle
cm que ella seja revigorada. E' o que solicito do honrado llcIator..
O Sr. João Lyra O Sr. Presidente Lyra.

Peço a palavra.
Tem a palavra o St•. Senador .Toão

O Sr. João l.yra (pela m·dcm) - Sr. Presidente, devo
dizet· que o parecer da Con1rnissiio é l'avoravel ú emenda, .inlgando-a, apenas, desnecessaria pot· se lr•al.at• de um disposili\'1.'
de caracl.rr permanente, que não csl.:i rcvog·ado. Nrto poclcrPi. .
assim, opJlot·-me á appr·ovaciio ela emenda n. titi
E' approvada a emenda n. 5il.
São approvadas as seguintes
EMENDAS

N. 5G

Ao art. 4" -

Supprima-se. -

Paulo de Frontin.

N. 57
Ao art. 6" -

Supprima-se. -

Paulo de Frontin.

N. 58

Ao art. 18, n. 1 - Eliminem-se as palaYI'as: "supprirnidas, neste paragrnpho, as palavPas "nem ns que occuparem
~argo ou com missão de agor·a em deunle crcarlnR."
Suú-emend!l

Onde convier:
"Para o cfrciLo do § 2" do ar!.. 150 da lei n. q. ú5!í, 11~
J~ de agosto de 1922, não Sfl considrwa cargo crendo pnslt\<'IOrmente o augmenlo do numero rle ca1•gos que cni[Lu .i:\
existiam.
N, ú!J

•

Ao arl. 18, n. V - RIIJlJWimn-~P. -- l'nul.o r/" F';•,ntin .
N. 00

•

...

...4•
•

Art.
Os funccionm·ins ndrlir!ns nu C] I\ lnr;nl'r.s rxl.incln:<
que forem mandados ter exerci cio na Recebedoria, cmquanto
Ul!i ]lUI'nHtllCCCI't\1)), Jr.r•ão ig·unl rlir·Pil·•.r, na pnr·l ilhn ela~: qnol.as
fixadas, a ns '[la clnssc r! e l'nnee ir> nn J'i us ine 11 111 h irins rio ~e,·vh:o
Glll que se OCCUilUL'Clll •
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E' annunciada a volaçfio ela sr•guinf.c
EMENDA

N. 80

Onrie convier:
Art.
Fica revigorado o credito de 5.060:000$, aberto
pelo decreto n. 15.011, .:le 2!l de dezembro de 1922, que,
depois de ser rcgistra·do pelo 'l'.ribnnal de Contas, dcvcr:i
occorrer ás dcspczns empenhadas à sua conla rJ já J'rlae.ionadas pam pagamento por depositas o exercício de 1!l22,
podendo o GoY!ll'llo razc1' as ncccsRarias opm·acõcs de m·r.dito. -· ;1/arci/io de Ltwe1'lla.
O Sr. Marcilio de Lacerda, 'f•Cia o:•clern, requer e obtem
rctimd!l da emenda n. 80.
· E' annuncinrln n volaeão da SIJgttinl.o

a

EMENDA

N. 85
Onde convier;'
Art.
Emquanto não for reorganizada definitivamente
a instituição do monl.cpio, serão admittidos como contribuintc8 do riJfcrirlo montcpio, com as vantagens, descontos e sob a
condição da legislação anterior, os funccionarios publicos que
llouverem sido nomeados após a .lei C!Ue vedou a admissão da
novos contribuintes. - b•ine1.~ Mac!t.ado.
O Sr. Irineu Machado -

Pec.o a palavra pela ordem.

O Sr. Presidente- Tem a pal:l\'ra n Sr. Irincn Machado.
O Sr. Irineu Machado (pela ordem.) - Sr. Presidente,
honmdo l'elator que concordo em que esta

I!U pedirei a<J
~mcnda seJa

rado.

approva<la paa·a const,i!.uir pr·ojecto em sepn·

O Sr. João Lyra (pela o1'Clem) - Sr. Presidente não ha
fnconvcniencia cm srr atl.cndido o desejo do honrado raprescnlante do Disl.l'icto Federa.!, tanJo ma1s quwnto ha uma
cnmmissiio nomeada pal'a estuda!' ns modificações neccssarin..~
na Jegisla~;Jão sobro lllGntepio.
E' approvadn a emenda para J2.TO.ircto especial.
S:io npprovaclas ns seguintes
EMENDAfj

N. 61

Cont.im1n rm vigor n nntoJ•iznçiin cnnlirln nn. n. 20, rln
nrt. 127 da !ri n. 4. ü32, de ü de jnnc iro dr 1023. - Jll. LaCC1'drr.

•
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Resl.abeloun-sc na AI fandoga de Süo Francisco, no Estado
de Santa Cal.harina, o quanLital.ivo de 4:380$ para pagamento
ao commnnrlanto o a CJnco guardas dustacados para o serviço
de barra c ancoradouros, segundo a rliaria de 2~000. - v.
Schmidt.
N. G3

Ar!.. l!'ica o Governo autodzado a permiLtir que a Escola
Superior de Commercio do Hio de Janeiro realize um emprestimo até !JOO :000* por meio de debe11tnres, juros maximos de
1O % ao anno e prazo de 15 annos, pam consl.r.ucçüo do erl ificio destinado {L séde da mesma escola, sob giU.'antia do iromovei que for construido, ficando-lhe assegurada a subvenção
de que goza, pelo tempo da garantia hypothecaria, dispensada
de quaesquer impostos ou taxas, bem como de direitos para
o material escolar o de construcçüo do edif'icio e que nüo
tenha similar no paiz.
Sala das Commissões, 11 de dezembro de 1923. - F.
Schjnidt.
N. 64

.Onde convier:
Fica revigorado o disposto no art. 83, n. XXXII, da lei
n. 4. 242, de 5 de janeiro de 1921.
Sala das Com missões, 11 de dezembro de :1923. - Ensebio
de A11drade.
·
N. 65

.Onde convier:
Arf..
Fica assegurado á Associação Bcncficenl.o dos
praticantes da Estrada de Ferro Central do Brasil o desconto cm folha de pagamento da importancia de 2$, rjo mensalidades de seus associados.
Sala das sessões, em H de novembro de 1923.
Sub-emenda:
Em vez· de "Fica assegurado", diga-se: "Fica o •Poder
Executivo autorizado a conceder .. ;".
E' annunciucla a votacão ela seguinte
EMENDA

N. :102

.onde convier
Art.
Ficn rostabc\ecldo para todos os f.unccionnrlos
puhlicos civis rln União, o monlcpio civil ~lll'ignlOl'io, ~r.nrlo
dcsrlo já ndmil.lidos os novos contribuintes, que reco\lwruo ele
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uma só vez ou por prestações mensaes conforme o Govemo
determinar a joia e con l.dhu ições a que estão su,jcitos a contar
da data da inscripção.
Sala das Sessões, i1 de dezembro de 1923. - José ilccioly.
O Sr. Irineu Machado O Sr. Presidente -

Peço a palavra pela ordem.

'l'em a palavra o honrado Senador.

O Sr. Irineu Machado (pela ordern) - Sr. Presidente,
parece-me que estn emenda 102 não está rejeitada, mas prejllrlicada pelo vol.o dado (t emenda 85, que trata da mesma
materia.
O Sr. João Lyra- Peço a palavra pela ordem.

O Sr. Presidente- Tem n palavra o Sr ..João Lyrn.
O Sr. João Lyra (pela ordem) - Sr. Presidente, concordo
em ser esta emenda destacada para constituir projecto em
separado.

O Sr. Presidente -- O Sr. Relator reconsidera o seu parecer. Os senhores que approvam que a emenda seja destacada para que constitua projecto especial, queiram se manifeslar. (Pausa.)
, Foi approvada, para projecto especial.
E' annunciada a votação da seguinte
EMENDA

N. H
Onde convier :
Ficam isentos de impo~tos os materiaes importados directamente pelo' Governo do Estado de Sergipe. que se destinem
ao· serviço publico de saneamento de sua capital. - Pereira
LoiJo.
O Sr. Pereira Lobo -

Pr.ço a palavra pela ordom .

. O Sr. Presidente - Tom a palnvra pela ordem o Sr. :'ereirn Loho.
O Sr. Pereira Lobo (pela ordem.) - Sr. Presidente, como,
pelo parecer do Relaf.or vê-se que esta emenda está deslocada,
que não ·cabP. no m•çament.o da Fa?.enda. mas no da Rec11il.n.
Por isso, requeiro a V. Ex. que consulte n Senado sobre se
concede a rctil•nda clrs I a emenda para sr~• apresentada opporl.unnmont.c no areamento J'cspect.ivo.

O Sr. Presidente - O Sr. Pnrcira Lobo rcqtwt· a !'C !.irada da emenda n. 112. Os senhores que approvam o rrrplrrimenl.o dn S. Ex., l]ttcil•nm lcvnnlnr-so. U'n.u.sa.)
Foi npprovado o retirada a emenda;
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São uppi'O\'auas as seguintes
EM&NDAS

N. 66

Onde convier:
Arl.. Os J'unccionarios que ao tempo da lei n. 3.080, de
8 de .ianeit•o de 19iü, exnrciam logares de caracter permancnl.e, mas cnj,o preenchimenl.o era feito em commissão, e quo
l'oram declm·arios additlos em virtude de disposic;ão dessa lei,
que l,lles ~xl.inguiu os rargos. pode1·ão contribuir para o montepio rios J'unecionar·ios j)llhlicos, uma vez que continuem a
exercer J'uncções publicas. - JostJ Eusebio.
N. 67

Onde convier:
Ar!.. E' o Poder Executi\'o autorizado a entrar em accOrdo com o Eslado dr. Minas Geraes para transferir a este o
dominio privado sobre o proprio denominado "Fazenda da
Chumbo", situado no município de Patos, do mesmo Estado,
por desnecessario nos servicos dn União, mediante as seguintes condições:
·
a) obrigação por parte do Estado de, por sua vez, trans.
ferir o alludido dominio aos occupantes das respect.ivas terras,
de .accOrdo com n sua legislação;
b) rcsalva expressa da propriedade da União sobre o
rc3pect.ivo suh-sólo.
Sala rias scRsões, 11 cln dezembro de 1923. - Bemardo
J.f onteiro.
E' nnnunciada a votação da seguinte
EMENDA-

N. 129

O qnndrn rln pnssonl ria Tmpl'cnsn Nacional r Diario Of.
(ir.ial Ol'n npl'r>srillndo, eol'l'f'SPOTHic nn muiorin elos cosas lÍ

nrcrssiilnrlr rir sr l'ixnrrm cm cuJ•gos pl'opJ•ios, n alguns sm·vicos que al.tl ngoJ•n lüm sido rxocutndos pOl' empregados
Cli,Íos t.it.ulos ele emprrgns rliyer'gem ria cspecic rlos trabalhos
que dosempenham,

•
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Subsli lunm-sc as Inbr.IIns da verba 13" (Pessoal) Imprensa Nacional, pela Sl'guinLe:
Por f.unccionario
Ord. e Grat.
1 director gorai. . .

. . .. .

Total

30:000$000

30:000$000

14:000$000
12:000$000
0:600$000
7:200$000
9:600$000
7:200$000

14:000$000
72:000$000
115:200$000
108:000$000
9:600$000
7:200$000

12:000$000
8:400$000

12:000$000
8:400$000

12:000$000
8:400$000
6:600$000

12:000$000
8:400$000
6:600$000

14:400$000
12:000$000
7:200$000
7:200$000
7:200$000
4:200$000

14:400$000
24:000$000
28:800$000
14:400$000
72:000$000
4:200$000

9:000$000
8:400$000
6:600$000
G:000$000

9:000$0..00
8:400$000
üG:000$000
ü0:000$000

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

9:000$000
8:400$000
19:800$000
12:000$000
10:800$000
. 8:400$000
7:200$000
6;600$000
6:600$000

Secção Central
1 suh-'direclor chefe. . ...
6 primeiros officincs. .
12 segundos officiaes.
15 terceiros officiacs.
1 apontador gorai. .
1 n,iudnntc. . . . .

Thesouraria
1 thcsoureiro. • . •
1· fiel. . . . . . .

Almoxari(ado.
1 almoxarife. . . .
1 agente. . . . . .
1 cartorario. . . . .

Secção de Mtes
1 sub-director chefe,. . .
2 aJudantes. . . . . . . .
4 oJ'J'iciaes escreventes. . .
2 levantadores de modelo,s,
10 amanuenses. . . . .
1 dactylographo. . . •

Secção de Revisão
1 chefe de serviço. .
1 sub-chefe. . .
10 revisores. . .
10 conferentes. . . . .

.

'

Secção de Gravura
1 chefe de serviço . . . .
1 sub-chefe. . . . . . . .
3 officiaes especiaes. . . ,
2 ofi'iciaes de primeira. . .
2 officiacs de segunda . . ,
2 officiaes de terceit•a . . ,
2 officiaos de quarta . . • .
1 pholo-·gra,•ador . . . . . .
:! officnnl zincogrnpho n talho.
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Por funccionario
Ord. o Grat.

Total

Secção de Litlto(Jl'U1Jhia
1
1
1
4
5
5
5
3
1
1

--

chefe de serviuo . . .
sub-chefe. . . . . . .
official especial . . .
officiaes de primeira.
oJ'ficiaes de segunda .
officiaes de terceira .
officiaes de .quarta. .
ponoadores . . . . . .
contador de edicües .
cortador de papel .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
•
.

0:000$000
8:400$000
6:600$000
6:000$000
5:400$000
4:200$000
3:600$000
/j :800$000
4:800$000
4:800$000

9:000$000
8:400$000
6:600$000
2/J :000$000
27:000$000
21:000$000
18:000$000
14 :IJ00$000
4:800$000
4:800$000

9:000$000
8:400$000
7:200$000
6:600$000
6:600$000
5:400$000
6:600$000
ü:000$000
5:400$000
4:200$000
3:600$000
5:400$000
3:600$000
6:000$000
3:600$000

9:000$000
8:400$000
50:400$000
46:200$000
39:600$000
10:800$000
6:600$000
120:000$000
113 :400~000
63:000$000
36:000$000
10:800$000
10:800$000
6:000$000
7:200$000

6:000$000
4:800$000

6:000$000
4:800$000

9:000$000
8:400$000
7:200$000
6:600$000
6:600$000
6:000$000
5:470$000
4:200$000
3:600$000
ti :000$000
5:400$000
4:200$000
5:400$000
4:800$000
4:200$000
4:800$000
5:/t00$000
4:200$000

9:000$000
8:400$000
28:800$000
26:400$000
13:200$000
90 : 000$'000
8ti : 400$000
63:000$000
/13 :200$000
6:000$000
5:400$000
4:200$000
16:200$000
14:400$000
12:600$000
9:600$000
10:800$000

Secção de Composição
(matriz)

1 chefe geral . . . . . .

1 sub-chefe. . . . . . .

7 chefes de.sub-secções.
7 ajudantes . . . • . . .
6 paginadores o . . . . . . .
2 ajudantes de paginadores
1 official especial. . . . . .
:!O flt'ficiaes de prinwira o
21 officiaes de segunda .
15 ofi'iciaes de terceira .
10 officiaes de quarta. .
2 tiradores de provas. .
3 ajudantes. . . . . . .
1 mechanieo . . . . . .
.
2 aojudantes mechauicos . . .
1 encarregado zelador de matrizes .. o . . . .
1 preparador de metal.
.

Secção de Impressão Typo. ·

oraphica (matri:)

1 chefe geral . . . o . · . o .

1 sub-chefe. . . o . . . . .
4 chefes de sub-secções . .
4 ajudantes. . . . . . . . o
2 officiaes especiaes. . . .
15 off'iciaes ele ·primeira. o .
· 16 officiaes de segunda . .
15 officiaes de terceil•a . . .
iZ officiaes de quarta . . . .
1 engradador de primeira
1 engradador de segunda . .
1 engradador de terceira. o
3 cort.a-dot'~S elo Jl3,ocl. . . o
3 contadores de eclil}ões o o
3 ajudantes elo contadores o
2 lavadores ele fôrmas . . o
1 J'unrlirlnr de rr!luo . .
1 ajudante • .
.. ·· . o • •

·Í :200.~000
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Secção de Sel"vir:us A.ccesso ..
1'ios (rna'tr i: l
i chefe scral . . • . . . .
1 tiU b-chefe. . . . . . . .
5 chefes de sub-seccões. .
5 ajudantes. . . . . . . . .
·:J auxiliares do chefe geral .
6 officiaes cspeciaes sendo
um douradoJ•. . . . .
25 officiaes de primeira, sendo
Lrcs dourn:dores. . . .
16 officiaes de segunda, sondo
um dourador ......... .
13 officiaes de terceira, sendo
um dourador ......... .
1O officiaes de quarta ....... .
1 cortador de enveloppes ..... ·
3 numeradores ............ .
i encarregado do deposito do
folhas .............. .
1 contador de primeira ..... .
2 contadores de tiegunda .... .

Por funccionario
Ol'd. c GraL.
'l'ulal

li:000$000
8:400$000
7:200$000
6:600$000
6:600$000

li:000$000
8 :1100$000
::J6:000$000
33:000$000
ili:S00$000

. 6 :G00$000

39:600$001)

ü:000$000 . 150:000$000
5:400$000

86:400$000

4:200$000
:i :600$000
6:000$000
6:000$000

54:600$000
36:000$000
6:000$000
18:000$000

6:600$000
6:000$000
4:800$000

6:600$000
6:000$000
9:600$000

Secção de Pautação
chefe de serviço.
.
sub-chefe.
.
officiaes de pril}leira.
officiaes de segunda.
officiaes de terceira.
officiaes de qüarta.

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

9:000$000
8:400$000
30:000$000
27:000$000
21 :000~1000
10:800$000

Secção 1e Expedição
1 chefe de serviço. . .
4 expedidores do primeira.
4 expedidorcs de segunda.

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

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

!):000$000
8:100$000
G:000$000
5:400$000
4:200$000
3:600$000
4:800$000

9:000$000
8:-i00$000
30:000$000
21 :600$000
29:400$000
21:600$000

~4:400$000

9:000$000
8:400$000
6:000$000
5 :o\00$000
-1:200$000
3:600$000

9:000$000
8:400$000
12:000$000
16:200$000
.o\ :200$000
3:600$000

1
1
5
5
5
3

Secção de Fundição
1
1
5
-i
7
6
3

chefe de serviço.
.
sub-chefe.
. . .
officiaes de primeira.
officiaes de .segunda .
officiaes de terceira.
officiaes de quarta.
preparadores de ~nela!.

Serviço de Stereotypia
·1
1
2
3
1
1

chefe de serviço. . .
sub-chefe. . . . . •
officiaes de primeira.
officiaes de segunda.
official de terceira.
official de ql!arta. . "

•
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Por funccionario
Ord. e Gral.

•roLai

Secçiio de Mecan:ica
1
1
1
3

chefe de set·viço. . .
sub-chefe. . . . . . .
torneira perito. . . .
officiaes de primeira.
officiaes de segunda.
offi ·'iaes de lerpeira.
officiaes de quarta.
ferreiro especial. . .
ferreiro ajudante. .

2

2
2
I
·i

!l:000$000
8:400$000
(j :,600$000
6:000$000
5:400$000
4:200$000
3:600$000
6:600$000
4:200$000

ll:000$000
8:.\00$000
6:600$000
18:000$000
10:800$000
8:.\00$000
7:200$000
6:600$000
4:200$000

9:000$000

9:000$000

6:600$000
6:000$000
5:400$000
4:200$000
7:200$000
4:200$000

6:600$000
6:000$000
5:400$000
4:200$000
7:200$000
12:600$000

9:000$000

9:000$000

8:400$000

16:800$000

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

12:000$000
5:400$000
.\:200$000
3:600$000
27:000$000

8:1t00$000
7:200$000
6:600$000 .
6:000$000

8:.\00$000
7:200$000
13:200$000
lt2: 000$000

6:000~000

21:000$000
21:600$000
16:800$000
18:000$000

Secção de Carpintaria
i chefe de serviço. . .
1 official de primeira cutileiro. . . . .
i official de primeira. .
J official de segunda ...
J official de terceira. .
2 officiaes de quarta. .
3 reparadores tio edifício.

Secção de Electricidade e
Motores
i chefe de servico. . . . . .

2 sub-chefes, sendo um do

Diario Officin.l. .
2 officiaes de primeira.
1 official de segunda. .
J official de terceira. .
1 official de quarta. . .
5 conservadores de motores.

P01•taria
1
1
2
7

porteiro. . . . . . .
ajudant.e de porteiro.
continuas. . . . . .
correios. . . . . .
QUADRe) ANNIJ:XO

Composição
lt officiaes
4 officiaes
lt officiaes
5 offioiaes

...
D

de primeira.
de segunda .
de terceira.
do quarta. .

5:400$000
4:200$000
3:600$000
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'1

Por f.unccionario

hnJJressãa Tupouraphica
2
2
2
i

ol'ficiaes rlc primeira.
officiacs de segunda.
ofl'iciaes de terceira.
official de quarta. . ,.

Ord. c Gral.

Total

(i : 000$000 '
5:400$000
4:200$000
3:600$000

12:000$000
10:800$000
8:400$000
3:600$000

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

84:000$000
37:800$000
25:200$000
10:800$000

H :400$000
!l:G00$000

l4 :400$000

[);000$000

6:600$000
6:000$000

9:000$000
8:400$000
79:200$000
72:000$000

7:200$000
6:600$000

7:200$000
6:600$000

6:000$000

30:000$000

9:000$000
8:400$000

9:0001000
16:800$000

7:200$000

14 :40QIOOO

7:200$000
6:600$000
5:400$000

7:200$000
6:600$000
37:800$000

..

Serviços Acccs.w1•ios
J.l officiaes de primeira, sendo cinco numeradores.
7 officiacs rle segunda.
· ll officiaes de terceira.
3 officijlCS de quarta.
"DIARIO OFFICIAL"

Redacção
f redact.or chefe ...........•
2 auxiliares ................ .

19:200$000

'Secção de Revisão
:l chefe de Acrvico ......... .
f sub-chefe ............... .
f2 revisores •...............
f2 conferentes ......•.......
i contador. encarregado do
mappa . . .......... .
f ajudante do encarregado .. .
5 contadores de linhas, sendo
..
dous junto ao encarregado do mappa ...... .

8 ;lt00$000

Secção de Composição
(matriz)
f chefe geraL ............. .
2 sub-chefes . . ........... .

Serviço de o1•iainar.s
2 archivistas ............ , ..

Serviço Diurno
f chefe de sub-secção (guarda typos) .......... ..
f aJudante . . ............. .
7 officiaes . . ............ ..
[ :'

"

Serviço Noctú1•no

2 pag·iuadorcs . . ......... .

!i plant.onislas . . ........ .
3 ·prclistns ............... .

7:200$000
G:600$000
5:40.0$000

14:400$000

:m :ooo$ooo

10:200$000
•

;
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Pot• funccionnrio
2 distribl,li~ot·es de prova~
(v1gms) .......... ..
30 compositores do caixa, eifecLivos (Lat·efa 125 linhas) .............. .
20 LinoL~pi~las e_t'fectivos (laJ•eta 381 I miJas) .•...•.
7 emendadores . . .........•
1 chet'c . de sub-secção (mccaJlJca) .........••••.••

1 ajudante . .
~ mecanicos de
2 mecanicos de
2 mecanicos de

...•.•..•...•
primeira .... .
segunda .... .
· terceira ...•.

Ord. c Gml.

'!'ola!

5:400$000

10:800$000

ü:000$000

180:000$000

ü:000$000
6:000$000

120:000$000
42:000$000

7:200$000

ü:000$000
5:400$00$
4 ::W0$000

7:200$000
6:600$000
12:000$000
10:800$000
8:400$000

!l:000$000
8:400$000
ü:000$000
r;;400$000
·i :200$000
4:800$000
·I :200$000
4:200$000

!J:000$000
8:400$000
24:000$000
21:600$000
8:400$000
!J:G00$000
·i :200$000
8:400$000

!J:000$000
8:400$000
ü:000$000
5:400$000

·i :800.~000

!J:000$000
8:400$000
48:000$000
21:600$000
14:400$000

li :000$000
5:400$000

12:000$000
27:000$000

!J:000$000

G:000$000
I) :.\00$000
5:400$000
3:600$000
3:120$000

!J:000$000
16:800$000
18:000$000
70:200$000
27:000$000
43:200$000
40:920$000

7:200$000
ü:000$000

H :400$000
12:000$000

li :600$000

Secção d,• Impressão
1 chefe de set'Viço .•........

i sub-chefe . . ....... , .... .
4 · ofl'iciaes de vt•inwira ..... .
4. oft'iciacs de segunda ..... .
2 ol'l'iciaes do Let·eoira ..... .
2 cug!'atludorcs de fôt•uJus .. .
1 engradado r u.iudanto •.....
2 .-:cladurcs de maclünas •....

Scc!!ÜO tlc Sle1·eotypia
:1 . chefe de scrvico .. ; ..... ..
i sub-chefe • • ... , ....... .
8 ofl'iciacs de pt•imeira ..... .
lt officiaes de segunda ..... .
3 preparadores de metal ... .

Sub-secçtio de Electricidade (Intem·ante)

2 o!'ficiacs de pt•imeira .....•
5 officiacs de segunda ..... .

Sec(!Üo ele Empedicçüo
1
2
3
'13

chefe de scrvi~o ........ .
sub-chefes • . •..........
expedidores. dcs'pachantes ..
expedidorcs ilo primeira ..

5 alt1adorcs . . ........... .
12 alçadores ajudantes ..... .

10 distribuidOI'CS . , , .... , ... ,

s:.wo$ooo

Pm•ta!'ia (Inlc(f1'ante)

2 ajudantes do porteiro •...•
2 cort•eios ........ ··· ....... .
""

•

1
J

"

S. -
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Po1· funccionario

Ord. o G1·at.

'l'otal

1'urma au;ciliar (CO?I!ii!OSLção)
'•

.

10 officiaes de 1' .......... ..
i O officiaes de 2' ........•....
28 officiaes de 3' ........... .
7 aprendizes de i' .......... .
1O·aprendizes de 2' ••••.••••• , .
,5 aprendizes de 3' ........•..

4:200$000
. 3:600$000
3:000$000

42:000$000
36:000$000
84:000$000
14:700$000
i5:000$000
3:600$000

••••••• o •
•• o o •• o ••
••• o •

• •••

· · 1'U7'tna · a:tta:ilial' (Servãços

·

accessm•ios)

30 officiaes de 1' ........... .
17 officiaes de 2' ........... .
17 officiaes de 3' ........... ,
6 aprendizes de 1' ........ , ..
4 aprendizes de 2' .......... ,
.i aprendizes de s• ....... ; .. .
· 2 dactylographas para a dire~
ctoria .............. .

4:200$000
3:600$000
3:000$000
••••• o o ••
o o •••••••
•• '

••••• o

4:200$000

126:000$000
61:200$000
51:000$000
12:600$000
6:000$000
2:880$000
8:400$000

Secretaria
' i .servente de 2• .•.••.••.....

o ••• o

3:840$000

•• '

•

o O o o o o o I

o

Thesouraria
i servente de i" .......... ..
· 1 servente de 2• .......... ..

••• o •••• o

4:200$000
3:840$000

· Almo:carifado
.. 2 serventes de i• .......... ..
3 serventes de 2• .......... ..

••• o •• o ••

!:1:400$000
11:520$000

.........

21:000$000

.........

42:600$000

•••• o

• o o •

Portaria
, .5 serventes de 1' para entrega

. · · · de obras e mais servi~
'
cos na Imprensa ...•..
H serventes, sendo um de i',
dous para o serviço
diurno, seis para o no~
cturno e tres conducto.:. ·
res de malas do Diario
Of(icial .............. .

Gmvw·a

2
2
2
,1
'

praticantes de 1' ......... .
praticantes de 2" ....... ..
pratic~ntes de a'• ..••... ' .
servente de .2', tambem
;para a Revisão •......

•••• o • •

•

.

I

o O O O O o O O

I

o o o I

f

I

O O

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

5:750$000
3:840$001J
1:440$000
3:840$000

_,_____
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Pot· funccionario
Ord. o GraL.

I

Total

LWtatJ l'aplt ia

3
2
2
1

praticantes de i" ......... .
praticantes de 2" ...... ·.. .
praticantes de 3' ......... .
servente dA 2' .......... .

O

O o

I

o

O

o

0

8:6110$000
3:840$000
1:440$000
3:840$00C

O

•••• o o o ••

ContpDsição
10 praticantes de 1' ......... ·
5 praticante~ de 2• ........ .
5 praticantes de 3' ........ .
3 serventes de 2' .......... .

•

28:800$000
9:600$000
3:600$01)0
H :520$001)

o •••••• o

o ••• o ••••

1-mpressllo
1O pra ti cantes de 1• ........ .
15 praticantes de 2' ........ .
8 praticanres de 3" ....... ..
2 serventes de 2' ......... .
Serviços accessorios
10 praticantes de 1.' ......... ·
1O praticantes ·de 2' ........ .
10 praticantes de a· . . . . . . . .
1 servente de 1' ........... .
3 serventes de 2' ........... .

o

o

O

o I

o O o

de 1• ....... .
de 2•. . ...... .
de 3'. . ....... .
2• ............ .

28: 800$00~1
19:200$UOO
7:200$000
4:200$0tl0
11 :520$000

0

--

Pautaç«o
5 ·praticantes
5 prat.ioantes
5 praticantes
1 servente de

28:800$000
28:800$000
5:760$000
7:680$000

•••• o ••• o
•• o ••• ;', •

o

I

I

o

O I

1

o O I

I

I

O

I

O I

o 1 1

1

0

I

I

0

• • o •• o • • • .

:·•r•

14:400$000
9:600$000
3:600$000
3:840$000

Expedição

11:520$000

3 serventes de 2• •.........
Fundição

2 praticantes de i•. .. .... ..
5 ·praticantes de 2". . ...... .
5 praticantes de 3•. . ...•...
1 servente de 2'. . ........ .

I

I

o

I

I

O I

o

I

I

I

I

I

o I

O I

O O

I

I

I

.. I

I

I

I

I

I

I

I

o I

I

I

I

o O O I

I

I

I

I

I

I

I

I

5:760$000
9:600$000
3:600$000
3 :8.40$00(1

Stereotoypia
2
·2
2
1

praUcantes de 1•. . . . . .
prat.icantes de ,2'. . . . .
praticantes de 3•. . . . .
servente de 2', tambem para
a mecanica. • · . • • .

5:760,$000
3;840$000
1:440$000
3:8-i0$000
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Por funccíonario
Ord. e Grat.

Total

Mecanica
3

praticantes ele

f~.

3 praticantes ele 2'.
3 praticantes ele 3'.

•

•• o

•

•••• o ••••••

••

o •••••

8 :640.~000
5:760$000
2:160$000

Carpintaria

....
.

1 praticante elo 1'. •
1 pi·alicanlc ele 2n •
J pralican I c ele 3'.
1 scrvon te ele 2', tamlJcm para

a cIce lrici da ele.

o • o ••••• o •••

o ••••• o • o o ••
•••• o

• ,

o ••••

o •••••• '

••••

2:880$000
1:!>20$000
720$000
3 :S·í0$000

Elcctl·icidade
f pra li cante de f' . • . . . .
f praticante ele 2". • . . • .
J praticanlc ele 3'. . . . .

Ex~:esso

rlc tarefa elo Diario

O({icial.

. .

. . . .

Addicionaes. . . . . . . . .
Serviços exlraordinarios. . .
Gratificação pelo serviço da
oseripl.uração por partidas
rloln·adas, sendo a um
chefe 200i!l mensaes e
cinco auxiliares a 100$
mensaes ca{la um. • . .

• •••• o ••••••

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

180:000*000
100:000$000
140:000$000

8:400$000

.\28:400$000
5.028:650$000

§

lei.

A verba "Material", será a constante da presente

§
Continuam cm vigor as disposições do nrt. 121 e
puragranhos, da lei n. ·L2!,2, de 5 de janeiro de 1921, nttinenles á ImJH'cnsa Nacional, que não Cf/ntrariarem o que
dispõe esla lei.
§ · A antiguidade a que a11ude o § 8• do nrt. :121 da lei
acima cilada refere-se ao tempo ininterrupto de casa do cmpregado ..
§ . No al'l. ü8 rio J•cgulamcnln baixado pelo decreto
n. r.·.GsO, rir H, de novcmhro de 1902, nllcrcm-se as palavra:;
",;eJ'Ú pagn ít l'nzüo ele meio dia cada ,duas horas", por "serú
pago á razão ele um quarto ele dia cada hora", as qunes cons~
tarüo elo novo regulamento.
§
Altere-se o art. 1• do regimento interno, pelo se~
guintc:
"Quando houve I' serviço cm rlom ingo ou dia fm·indo, o
ll'alJalho comccaru u hora regulamentar c scrú Igual a dou$
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tercos do expediente ordinal'io. A prorogncão do serviço,
a!éin dessa hora, será contada em rlubro. l~slnR rlisposieüPs
silo extensivas ao Dim•io Off'(cial.
Os servil\OS cxlrnorclinnJ•ios a que se obriguem oR servirlorcR do cstabelecimenl.o serão rrmunerados de accrirrlo
com as disposições cm vigo1·, ficando lm•minnnlcmenle pmhibida outra qualquer ijaLurcza de compcnsaciio qnr atlenl.c
contra aquellas disposições.
§
As disposições da presente lei, referentes a csl e
estabelecimento, começarão a vigorar de 1 de ,janeiro ele 1024.
e o Governo providenciará para a transferencia das verbas
destinadas ao altenclimento das a!Lerar:ões nellas · contidas e
abcl•tura dos necessa1•ios creditas.
·
§·
Substitua-se o art. 13 do regulamento pelo que
dispõe o ar L ü3 do decreto n. 2. 610. de 15 de .março de ·l 0·11.
obser.vando-se ainda um unico principio gencrico para o
pessoal titulado.
§
As tarefas do Diario Official, tanto as primciJ•as,
como as subsequentes, serão pagas na mesma proporção, nos
cffcctivos e s~1pplentes.
§
nu data desta lei em denote, cxigir-se-ha, para arlmis~ão de praticantes, exame correspondente ao do 2' anno elo
curso primario; bem como, as promoções a oft'iciaes de quarta
serão procedidas após concurso de habilitação profissional,
rlnvendo ainda constar o mesmo concurso elas disciplinas rquiparadas ao exame final primario. As exigencias acima sr\
serão dispensadas com a ex.hihição de rliplomas officiaes ou
equiparados, comprohatorios da capacidncln requerida, excepto o caso de compelencia profissional, que SP.r:\ provada no
estabelecimento.
§
O numero de horas de expediente para o pessoal da
Imp,rensa Nacional será igual ao ria repartição citada na portaria do director geral, baixada em data de 23 de março de
1921, e a ene se applicarão torlos os direitos relativos ao ponto.
Resalvado o que determina o § 1' do ar L. 2" do regimento
intci'no, estabelecido, entretanto. que não poderá haver, na
Imprensa. expedientes de duração differenl e para quaesquer
servrnl.uarios da repartição.
§
Em virtude das· modificações funccionaes a que procede esta lei, estabelecendo categorias mais proprias. serão
aproveitados os serventuarioR actuaes; cabendo, outrosim, aos
chefes goracs e de serviço absoluta direccão dos serviços a
seu cargo, inclusive da concessão rlc férias e sabidas, abolido
o passe, podendo considerar cmno la! as fallas que os
cmpmg·ados accusarcm. uma vez que estas não excedam rJc
tres dias ao mez; assegurado o direito aos que não as gozarem
no mesmo anuo, fazei-o no exercício immediato, sem pre,juizn
rle outras. Aos referidos chefes incumhir:í ainda o encargo do
levantamento da frequencin mensal dada pelos empregados
snb suas m•drms, elos qua'Cs cxigi:•ão a assignalura do ponl.o
nas srccürs rle que fizerem part.e, e rr.mel.l.cl-a-l!a mcnsn.Jmrmt.c. ao apontador geral, cessando, dcsl.'arl.c, a mi.Cl'\'cncno
rln portat•in na economia privativa dos chefes mencionados.
~
As férias de quo trata o ar L. 29 da lei n. H. 003, .elo
1 elo fevereiro do 1921, poderão ser concedidas nos mezcs rlc
,!nneiro c ·dezembro, ·de cada anuo, nua excedendo, porém, do.

1&2

ANNAES DO SENADO

duodecimn parte do numero de servidores de cada seccão,
lendo cm att.encão o nccumulo do serviço nos mencio.nndos
rnezes .
.§
A' !~prensa ~ncional são applicadas as disposições
cont1Ças nas ICis orgamcas do '!'besouro ~acional, que rlig·am
rcspcil.o . a vantagens, posses, subst,ifmcões, pontos, descontos, liCenças, penas. etc., exceptuando-se o pessoal amovivei ao qual é facultada a disposicão sobr.e o ponto.
,
São considcmdos cargos de rigoi'Osa competencia profissional os do ofi'iciaes cspecines c os de auxiliares do chefe
geral n ctJ,io.~ lagares poderão concorrer. officiaes de qualquer
~lasse,
·
·
!i
Os ex-empregados do cst.abelecimento poderão sct•
reudmiUiclos para as secções a que pm'tenciam, uma vez que
n<io hn,iam sido exonerados por penas infamantes.
§
A's turmas auxiliares não é npplicarla a interpretação contida no § 5• do ar!.. 121 da lei n. 4.2-12, ele 5 rle ,janeiro de 1921.
!i
Fica arbilmda ao sub-director, chefe da seccão de
UI' Irs, e nos rlouil ajudantes e aos chefes geraes uma gmi.Hicaç;io igual a uma quinta parle rios seus vencimentos, correnrlo
ro,~sa rlcspm:u pela verba "Serviços cxtraordinarios".
.
§
.Para ns cffcitos do disposto no § s• do art.. ·!2t ela
lei n. ·L 2~2. r! c 5 do ,janeiro de 1921, compete aos chci'eB
gcracs rlc serviço as propostas respectivas.
§
As vagas que se verificarem nas turmas auxiliares,
serão providas pelas scrventuarias dns mesmas turmas o á
proporção que se forom vagando, as ult.imas, a comecar pelas
classes inferiores, serão preencllidas por empregados admittidos para as duas mencionadas turmas. Arlopt.ando o mesmo
cri!orio para o quadro annexo, sendo, porém, as vagas incorporadas :ís rcspec/.ivas classes das seccões corrospondent.es, nas
quao& se procederão os Pl'Ccnchiment.os po!c.s immerlintos.
§.
A cln~sificaçúo ~ gue se r~for,c o quarlro a:nnexo. olHJrleccra :Is seA"nml.es conrll('oes: ani,Jguuladr. rle casa. compotnncia r mr\dia. Nn classificação será reconhecida o tempo de
aprr.ndizngem, som vcncirr.entos dos empregados que a. prestaram.
§
Nas vagaR que occorrcrem de officiaes da secção
ccn/.ral serão aprovcif.ados, sem pre,iuizo dos aetuaes, os auxiliares do escripta, o os demais passarão n denominar-se
amanuensos, cu,ios cargos serão providos por. empregados t.itulnclos, ai. tendendo a absoluta antiguidade.
As alt.ornr,õcs de t.it.ulos o outras morlificaçõos ón lahcllO: acima serão 'da comnctencia do rlircctor geral e as fuIUI•ns nomeações ou promoções para o quadro do pessoal titulado serão pelo Ministro da Fazenda.
§
A verba destinada para o pagamento de serviços
oxtraorrliuarios só poderá ser consumida pelo pessoal perten·
cente ao quadro effectivo.
§
Os lagares de levantadores de modelos, á pro\)orcão
que se vagarem, deverão ser providos por funcoionar1os da
Soccão de Serviços Acccssorios de cuja secção partem os conhr.Ôimcnl.os t.echnicos para o seu fiel desempenho.
§
Aos ofl'iciaos da socoão de composiclio c turma auxiliar será obt•igatorio o estagio· de 30 dias annuaes 'para pra-
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ticarem nas machiuas de lyno lypo c monotypo, ~em prejuízo
dos serviços ordinarios, afim de disseminar os· conhecimuntos
lechnicos desse mister .
Sala das Commissões, cm 11 de dezembt•o de 1923. Irinett Machado.
,
O Sr: Irineu Machado ~ ~eco a palavra, pela ordem.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem,· o Sr. Irincu Machado.

o, Sr. Irineu Machado (pela ordem) - Sr., Presidente,
pederm no honrado Rclalor que, examinando melhor o nssumplo, nccerlcsse no meu requerimento no senl.idu de ser~ ella
'
destacada pnm consl.iluír· pro,iect.o crr. separado.
O SR. JoÃo LYRA - . Sr. Presidente, não recnso ü meu
apoio, aJ·vitre do illustrc representante do District.n l?edernl.
A nmcncln póde ser approvadn para constituir proJecto sepm·ncln.
·
O· Sr. Presidente - O Sr. Relator modifica o seu pal'Clcer, concordando crr. que 11 emenda se,ia destacaria par·a consl.ilnir projecto separado,
Os senhores qt\C npprovam queil:am levantar-se. (Pa!tsa.)
. Foi approvada a emenda n. 129 para constituir projecto
separado.
·
.
· · :
E' annunciada a votação da seguinte
EMENDA

N. 130

.. · Art.. · Fica revigorado o arL 98 da lei n. 2. 356, de 31
de dezembro de 1910.
Sala das Cornmissõcs, U do dezembro de 1923. - lrincu
JlfliCltado ,
.
O Sr. Irineu Machado -

Pllc;.o a pnlavt•n pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a pnlavrn pela ordem o Sr. Irineu
Machado .
O Sr. Irineu Machado (pela ordem) - Sr. Presidente,
cstn emenda esf.t't cxact.amcnfc nas condições da outra que ha
pouco a Casn approvou, rlr.pois ria cxposi~-ão rlo eminente Se-'
nnrlor Paulo rle Fronl.in.
Trata-se rio urna rlisposicão .iá vigente, constante da lei
ot•çnmcntaria r! c 3~ do dezemlll'n ele 1\HO.
Pediria ao honrado Rclnl.or que concordasse, peln clm•ezn
o pela garantia que adviriam aos interessados, em mant~r-sc
no or~nmento J'ulurn csla rliRposiçftn, que, insf'rla na !Pi orçamentaria de 1010, é de caracter permanente,
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Trata-SI! tlc uma mt!dirlu rlL'..iusl.i,;u, para qual ]Wt;o no
illuslre !l(llator a sua l1ahil ual sinceridaflc c btmevolencia.
AJliJcllo para S. l~x., a qLWill g(, l'cndu !ltiiÚcnagcns r.. a quem
nüo posso dllixar de agl'a!lecer os l't!lCY!lnles sct•vi~ns JH'eslado~

aos funccionarios e OJWl'lll'ins. E' uma r!rslas tliSJlnsi~ürs, lll\IJ

inseri aR no m·,;anwnln l'iea1·am pm· ahi alôa.

Us di reei ot•es, os chores de servi~:o nüo as puzrrnm rm
vis·or. Ncsl as cundieões, parece-me que os la clisposicão valo
como tuna sugg·esliío c como uma garantia.
O Sr. João Lyra -

Peço a pnlavra pela ordem.

O Sr. Presidente -

Tem a palavra o Sr. João J.yra.

O Sr. João Lyra (Jlela m•dem.) - Sr. Presidente, o emincnl.o reprnscn/.anl.fl elo Dislriclo Federal, .iustif'icanc/o o appcllo que faz no Jlcla/or, dnclarou que, cm bom cxislindo o rJ isllOsiti vo legal cm ques/.ão, elle não Iem sido observado. Vê-Re,
llOrLanfo, que não se /mi. a de uma questão Ião simplros como
n S. Ex. parece.
O Sn. InrNEU i\hm-r,ioo - Ter sirlo rlcsrespcilado o disposit.ivo não quer àizct• ctue se frale de uma questão rluvidosn.
O Sn ..ro,\o LYnA - Si o disposil ivo lcgal.lcm sido des~
rcspcifaclo, o moio r/c fazot• J'rspeilal-o não é votarmos uma
emenda revigorando o rJisposi/ ivo em vigO!', O caso, a qui\ alludiu o nobre ::lcnador Sr. Paulo ri c Ft·onl in, é mui lo. cfifl'erenl c
do actual. S. Ex. prrliu a revis·ot•acão de um disposil.ivo que,
absolutamente, não clclerminat•:í nenhum onus ao 'l'llesouro .•.
O Sn. IlllNEU 1\IACHADO - Esse tampouco.
O Sn..JoÃo LYRA - ... e que está cm pleno vigor. Sobro
a questão att.incnle á ImJll'ünsn Nacional, é \Jnssivcl que cu
fiqlW conco!'Ciao1flo com S. Ex. depois de cst.urla -a serennmcnl n.
Mas n verdade é quo .hi houve uma rr.fm•ma cnmplrl.a da Imprensa Nacional, depois rle HHO, pl'oposln por S. Ex .. modii'icanllo n si! uat:iio rlc 1'unccionarios rlaquclla r~Jpar/.i<•.rw. Sem
que, portanto, sejam examinadas as disposições desta .ultima
rcfrll'ma, cm confronto cnm o que cslattw o dispositivo, cuja
vigcncin S. Ex. pmpõe seja rcv1g·orndn, a Commissão não está
llahililarla a aconselhar ao Senado que voto summariamento a
mndida, pois é possível que a ultima rcfot•ma tenha tcvogaclo
ou modificado a dclíbcra~ão do 1910.
O Sn. JRINEU MACHADO - Que constitua um projcclo cm
separado.
·
O Sn. JoÃo LYnA - Accci/.o, entrol.anl.o, a suggesf,ão do
nollt•o Senador para que a materia consti/.ua proJecto :í par/.n,
afim de ser convenientemente estudada o para que sobro olla
sr. pronun:-.ic 11: Commissão rlo .Tus/it;a, :i. qual espccialmenlo
compete exam1nnr n qucsl.iío.
O Sr. Presidente - O Rt•. Rr.lnlor modifica o pnrorrr da
Commissão, opinundo para (JlH1 n emenrln se jn de s/ ncadn para
consl.i/.u ir pro,iec/ o cspecinl. Os SI' I'. qnc nlllit•ovnm o jllli'OCPJ',
queiram lovntnr-sc (Pal(sa.)
Foi npprovnclo.
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E' nnnunciada a volneão da seg·uinto

N, ·132

Onde convirr:
§ Oh~et·vem-se

na Imprensa ?\ncionnl as srgnint.rs dist•eg·uiamnnlares:
§- No nrl. ü8 do regulamento baixado pelo decreto numero 4. GSO, íte 11, de novembro de _190~, referente li Imprensa
Nacional, allerom-se as pulawns: ··será pago á razão de meio
dia cada duas !toras", pm·: ''serú. pago (t razão do um quarto
do dia cada hora", as quaes ·constarão do novo regulamento.
§
Allore-so o nrL 4" do rr!gimonlo interno, pelo ~eguinto:
·
posi~liPs

O Sr. Irineu Machado

O Sr. Presidente -

..

•

!.__

Peço a palavra, pela ordem.

Tom a palavra Sr. Irinon Macharlo.

O Sr. Irineu Machado (pela ordem) - Sr. Presidente,
n emenda n. 132, póde-se dizet·, é supplementat· ú. de n. 129,
a cujo respeito concordou o honrado relator fosse approvarla
para constituir projecto em separado. Nestas conrlicões, pediria no Senado, com o devido assentimento do.· honrarfo relator, que approvassc esta emenrla pam constituir projecto em
separado, afim de que a questão seja· examinada' conjunt-amente com as de que tratam as emendas 130 a 192.

O Sr. João Lyra - Peço a palavra, pela ordem.
O Sr. Presidente- '!'em a palavra o Sr. ,João Lyra.

,

O Sr. João Lyra (pela ortlem) - Sr. Prcsidcnle, a Commissão reconsidera o seu parecer ll propõe que a emenda
pnsse n consli!uir projecto á parte.
O Sr. Presidente - O Sr·. Relator modifica o volo da
Commissão e opina no sentido da emenda ser approvadn, pa1.·n
constituir projecto especial. Os St•s. qull ~pt•ovnm o pal'eccr, queiram levantar-se. (Pausa.)
Foi approvado.
Silo rejeitnrlas as seguint.cs
El\'IENOAS

N. 7

-.

Verba n. 32- Arldidos.
Ao n. 102 - Destaque-se a import.nncia rlc 2 :ri4!l$ pnrn
o pagnmenlo da rliffercncn rlc vencimentos a que tem dirello
o rx-linntypist n nddido do 1\llnisterio da Agricull.m~a, Pnulino
Borchert, aprovellndo no cargo rle continuo do 1'hcsomo Nncionnl, com vencimentos inferior. - Pa11lo de F1•ontin.
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N. !:
Fica equiparado, para todos os 'efJ'eitos, ao logar do f:lubDircctor do '!'besouro Nacional o de Secretario da Directoria
do l'atrimonio Nacional, sendo nelle aproveitado o esc!'iptumrio do '!'besouro que actualmente o exerce. - Paulo de

fr'1'ontin.

N. 9
Onde convier :

Fica extensivo aos port.eiros do Minist.erio da Fazenda é
do Thesouro Nacional e seus aJudantes, quando contarem mais
de 10 annos de serviço federal, a partir i:la data de suas no.J
meações para os referidos' Jogares, a grat.ificaçúo addir.ional
contida no art. 157 do decreto n.' 4.555, de 10 de agosto de
1922, sem prejuízo de outras vantagens.
O pagamento dessa gratificação. desde a data em que for
devida. será effect.uada na vigencia da presente lei, pela yerba
destinada ás "Despesas event.uaes" desse orçamento e, nO!\
exercícios vindouros, com os recursos especiacs que, para tal
fim, deverão ser incluídos na respectiva proposta or~amen
•nria. -Paulo de Frontin.
·
N. f2

Redija.:.se o art. 20 como segue:
Art. 20. Fica approvnda a resolução do )\{inistro da Fazenda prorogando até 31 de dezembro de t923 a exigencia
consignada no art, 29 da lei n. ~. 625, de 31 de dezembro,
exigcncin essa que fica revogada pelo presente artigo. ·
.
Saln das sessões, 10 de dezembro de 1923. - ilfarcilio de

Lacerda.

·

N. 18

Accrescenf.e-se :
Sub-consignação 18': "Gratificação no servente que servo
de mecnnico" 600$000. - Paulo rle Frontin.
·
N. f9

A' verba 18' "Pessonl", sÍlb-consignnl)ões ·16 a 53, Typographin dn Alfandeg~ subst.it.un-se pelas seguintes:

46. ·-· Diaria
.47 • ..,.. Diaria
48. - Diaria
49. - Diaria
50.- Diaria

17$
13$
12$
H$
10$

................. · · · · · · · ·
................. · · · · · · · ·
.................... ,.. · ..
............... · · · · · · · ·: ·
...... ,; ................ .

:205$000
4:745$000
4:380$000
11:895$000
7:200,000
(J
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51. 52. 53. -

Diaria 10$ .................•.......
Di ar ia 12$ .....................•..
Diaria 10$ .......•..............•.•

3:G00$000
/1:380$000
3:G00$000
''6 :005$000

A' mesma verba "Material", n. 5 (Consumo), reduza-$e
a 18:000$000. - Paulo tfe F'rontin.

N. 2(}
Ar!.. 1". Suhsl.il.tHt-se a l~hnll~ dfl rlespllsa do pe$soal da
Alfandega do Rio de Janeiro, relativaente a conferentes e
escripttn·nr·ios, pela que se segue:
Cargos - Ordenado - Quotas - •rota!
36 conferentes • . . . . . .
2G primeiros escriplurarios
26 segundos escripturarios.
!1 O terceiros escripturarios.
38 quartos escripturarios.
. 1.696 quotas a 268$452

(l

259:20(}$000
1Gii:000$000
12'1 :800$000
144 :000$000
91 :200$000

o •• o o • • • • • • • • • • • • • •

785:600$00(1
455:294$592

7:200$
6:400$
4:800$
3:600$
2:400$

1G
12
10

8

1.240:894$592

Art.. 2•. As promoções que se fizerem em coru!equencia
·da presente alteração, serão feil.n$ n met.ude por antiguidade
de c!U$SO e n out.ra por merecimento.
Art. 3". Existindo .actualmente 39 quartos escript.urarios,
ficará um ndclido, o mnis moderno em t.empo de servioo, si ut.ú
31 ele dezembro de 1923 niio poder ser aproveitado em alguma
vaga quo se vonhn dar nn mesma rcpnrt.icão.
. Comparando a tabella acima com a nctunl, que é a seguinte:
Cargos - Orclennrlo - Quot.ns - Tot.al
34 conferentes . . . . . . .
· 22 primeiro~ c~cl'ipt.urnrios
4o ~rgunrlo,q e~cripf.nrarios.
4O Irr·ceiros n~cript.urarios.
1,2 qnn!'ios cscript.m•nrios ..

1. 700

quoln~

7:200$

o:400$

!1 ;SOO$
::!:600$
2:400$

16

12
10

R
(j

n 2GR.$4 52 . .. ............ ..

244 :R00$000
140 :R00$000
153:600$000
144:000$000
100:000~000

78/1:000$000
/!56: 368$400
1.240 :::IGB$400,

.verificn-sn s6ment.r o prrpwno acr.J•rscimo nnnual rlrJ rí2íi$1!l::?.
-

Pau. lo de F'rontin.

·
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N. 22
Arl. 10<1. Para l'iscalizacão da colJJ•uw;a do sello adhesivn
c outros impostos, n que estiverem sujeitos os papei~ o do·
cumenlos de Lransporl.e mariUmo e fluvial e de l'rel.amenl o ri e
navios, serão nomeauos pelo minisl.ro da .Fazenda os fiscaes IHJ~
ccssarios, nm c•:.11 Lada localidade, subordinados :l Direi:Lor·ta da
neceHa l'ublica, com os vencimentos dos l'iscaes de impostos
de consumo e a mesma percentagem sobre as quantias que,
por diligencia propl'ia, forem arrecadadas á conta da receita
oe que se trata.
N, 23

0Jllde convier:
Arl..
O novemo far:í revcrl.cr :\s reparUcõeR de onde
vieram. mrrlianlr. l'C(!Uilrimr.nlo dns inlm·essados. na calegoria
quo ora occiJpam ou com promn~ão, :í pi'Oporção que se derem
vagas os escripllll'arios do Tribunal do ConlaR para alli lransfe·rirlris pelo Gnvet·no, na fi',ri!Hl flo nrl. 207 do decreto numero i :i. 770, rle 1 de noYrmbro de :l !l22; oult·osim. dcfcrir:í lo() os os pedidos de pcrm11la entr·c escripl.ur•arios de Fazenda c
do refrrirlo Tribunal.
Sala das sessões, J O de dezembro rJr. l !).~3. - Jel'onymo
Jlfontei1·o.
Cumpra-se do modo seguinte a labclla do pessoa·! operario da 'l'ypogJ•apllia ria Alfandega rio Rio de Janeiro:
1
1
;f
3
1

encarregado do scrvieo, diar·ia 17$000 ... .
ajudante. clinria 13$000 ................ .
f.ypographo da 1", cliar•ia 112$000 .••••• ~ ..•
linotypisl.as. rl! l!'ia I 1$000 .•...•....•....
mccanico diaria 10$000 •••.••...••.....•..

i oncarrcgàclo rio serviços ncccssorios, diaria
12$000 .. .................. ~.-·····
1 ajuclanl e, rlial'ia 10$000 ................. .
Sala das s·essõcs, 10 de dczcmbt•o de 1923. -

G:205$000
4 :7.1.5$000
4:380$000
H :8\15$000
3:600$000
1.:380!1\000
3:()00$000

Irineu.

11la~

cluuio.
N. 27

Os auxiliares de oscripLa em nrrmer•o ele 25, constantes da
vcrba 17". do ar L 126 da vigente ·lei da Despeza, passam a
ser l.itulados, como são ns rla vrrha H', rlo cilarlo al'l.igo, com
idenl.icns vnnl ng-ons c seus r.ffrii los.
Sal!l das srssõcs. 10 de dozrmhro ele 1!12:1. - ;llln•ciNo de
Lllcm•r/(1,

·

N. 35
Elevo-se a tnxa rln rubrica dos JivroR commcrcrnll~, submo!Jirlos r'1 .Tnnln Commorcinl da Cnpit.al Fcrlornl, elo cem rói~
Jpnra cento o cincoonln róis, - Pech•o La(! o,
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Onde convier:
O Governo regulamentará a lei n. 4. 47 4, mediante as
seguintes condicões:
Art.
A concurrencia pu-blica de que trata o at•t. 1",
tet•á por base os .lucros das con~Lt·ucçõcs, enlrc os limites do
d:Jzr on dezesci~ por cento, calculados sobro o cu.st0 das
mesn.a;, que se J•cs·ulará pelo que geralmente se paga nas
obras feilas por administração.
Art. O minimo annual do cinco mil contos, em construCI,:úcs que o Governo está obrigado a ordenar, nos termod
1io arL. 4", ficar:í reduzido ao numero de pedidos recebidos
do.s fu·twcioJHll'ios, si est.cs pedidos não att.ingirem a cinco mil
~on tos de ré is .
Arl. Requerida pelo funccionario publico a eonstruccão
uo predio ao ministro da· Fazenda, por intermedio do Ministerio onde fõr empregado, c dilo no requerimento o preço do
prcdio e o prazo dentro do qual pretende pagai-o, o ministro
da Fazenda enviará o requerimento ao concessionaria para
que, de accôrdo com o pedido, apresente a planta, o orcamenta c indique o local onde pó de éonsLl'Uil-o; o concessionaria devolverá o requerimento, devidamente instruido, 10 Miui,;! crio da Far.encla para que o :l'unccicmario, que solicitou ·o
JH'l''lio, uru torir.c, !JOI' escriplo, a construcção, si lhe convier.,
Art.
Autorizada a constru<X;ão pelo funccionario, serJhc-ha descontada mensalmente, em folha de pagamento, uma
quantia que, o;ommalda, attinja, ao fim de vinte annos, no
maximo, o total do ·custo do predio, ,terreno e juros 'annriaes,
não superiores a seis por cento.
A:ot. O pt·edio logo que esteja cm condiçõe.s de ser ha!Jitado, será entregue ao GoYct·no, quo, ao traspassãl-o ao funIJCionario, exigirá deste uma hypothcca do prcdio, com ,juros
annuacs :não mperiorcs a nove por cento, como garantia do
ca:pital desembolsado para o concessionaria c das amortiza-.
r,iJes mcnsacs, de accôrdo com a proposta para acqu·i-sição do
prcdic a con.struir.
· Art..
No dia mn qlll' o GovrJ•no J'ecebct• do concessionaria cada predio construido, cmittir{t apolices correspondentes ao seu valor, a juros de seis por cento annuaes, o as
levará ao ct•cdilo do concessionaria; os pagamcnl'os em apoJices ·só serão iniciados depois de entregues pelo concessionario ao Governo predio~ no valor de dous mil contos .
Art.
Apôs a entrega das Pl'imcil•as construcçõcs no
valor de dous mil conf.os de róis, o Governo passará a fazer
o pagamento das obras ao concessionat•io á medida quo estas
promp!as forem sendo entregues c acceilas.
Al'i.
As apoliccs serão J'csgatadas no pat', a proporção
que ns consignações mcnsnes do funccionalismo publico attingir n cincocnta contos de réis.
·
ArL
O Ministcrio da Fazenda dcsconl.nrú cinco por
ccnt.o de cada pagamcnf.o de dons mil contos que fizer ao conccssionaJ•io, pm•a assim constituiJ• um fundo do reserva destinarlo a ampat·nt' u Junccionario publico, cn1 caso do molesLia
prolongada, perda llo emprego ou morte.
·
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::>i solJrcviur o fallel\imenlo .de l]Ualquer Iuncciouario q~e
tenha justado a acquisivão de um vredio, antes da sua 11quidat;ão final, o concessillario se _obrig~ a pug·ar ao Govemo
as prc:;lu~ücs, que, porventura, amdu iallcm, de motlo. quo
o T hosouL'O não sofi'I•a projuizo. Para esse fim o concesswn~
rio, do accór9o com o Governo, que. é credor hypoLhcarJO,
se apossara do predio o o alugará por sua conta, recebendo
os alugueis até que seja feito o pagamento de todos as prestações e seus respectivos juros, ontregando, então, aos herdeiros do funccionario, o predio, sem onus algum.
·§ Em caso de molestia prolongada ou perda de emprego,
o concessionaria se obriga a pagar as prestações que ainda
i'altem,. desde que o funccionat•io firme um contracto com o
concessionario, dando a este direitos de se apossar do predio
e alugai-o por sua conta, aLé que esteja feito o pagamento ao
Governo de todas as prestacões e seus respectivos juros.
Quando esse fundo de garantia attingir a mil contos de
réis não serão mais descontados cinco por cento nos pagamentos, e sobrevindo a diminuição desse total será elle completado pelo concessionaria. Esses mil contos de fundo de
garantia só poderão ser levantados pelo concessionario em
liquidação final de contracto.
. Art. , O concessionaria terá o direito de desaproprin<;.ão
por utilidade publica dos terrenos neccssarios ás novas cons truceões.
Art.
Qualquer duvida ou omissão será resolvida no
contracto definitivo c as dcsintel!igcncias que occorrerem no
andamento dos. set:vicos, q!ler com relaoão aos oroamentos
quer oom res~e1to [!_ execl!c~o das obras, ao sou preço e á en.:.
trega do pred10, s~rao dec1d1das por arbitras, na conformidade
do que fôr estatmdo nos respectivos contractos.
· -Sala das sessões, 30 de I)Ovembro de 1923. -Je1•onymo

Monteiro.

N. 41
· Verba 14• - Inspectoria Geral dos
accrescentados na respectiva tabella os
guintes:

Bancos - Sojam
funccionarios se-

9 escripturat•ios-oalc~listas, com gratificação
de 6:000$, annuaes, a cada um ....... .
7. daotylographos, com gratifioaoão annunl de
3:600$ a cada um ...... ·........... ..
9 porteiros-contínuos, eom gratificação do
2:400$, annuaes, a cada um ......... .

21:600$000

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

100:800$000

~usto

54:000$000
25:200$000

Chermont.
N. 43 •

O Poder Exccutiyo abrirá o credito noccssario c entrará
ell? accôrdo ,com David ~c!mon do Suxo o Maria Saxo Vitollo.
afim de satJsfazor os dJro1tos quo toem contra a União. ser-
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vindo do base para a transaccã.o os pm·ucct·es oxisLenLes Ilu
'!'besouro Nacional c dados [JUl' motivo do requerimeuLo um
que o sou finado pau pedira a uwswu cumposi~ão.
Sala das sessões, 24 du novembro do HJ23. - Jeronumu
Monteil•o.
·
N.57

Accrescente-se onde convier :
, . Ar Ligo. l!"ica o Governo autorizado a concedet· aposentadoria, com as vantagens que actualmente pet•cebe, a qualquer
funccionat•io das officinas do Diario ,_Of{icial e do Día1•io do
Congresso, desde que conte mais de 35 annos de serviço no·
cturno.
Sala das sessões, 19. de dezembro de 1923. - Irineu MacltadtJ.
N. 58
Os J'uncci•onarios da União que houverem exercido ca.rgoa

em commissão .por mai.s de oito annos e que se encontrem,

actualmente, nos respecLiv.os qua,dros em cargos immediatamente infel'Íores, •POr 'Outro tanto tempo, serão providos na
e!l'eclividade daqueiJ.es que ·exarceram ·em eommissão, nas
primeiras vagas que se V()rificarem, de preferenoia a quaesquer out.ros, na ordem de antiguidade da oommissão, contando para todos os effeJLos aquelle tempo, - lrieu Machado.
N. 69
A' verba 13 -

..

Imprensa Nacional e Diario Offícial:
· AccrcsccnLe-sc: 600$, para pagamento da differenca de
"vencimentos ao ajudante de chefe da officina de stereotypia,
Oscar Augusto de Carvalho Bastos .
tando para todos os effeitos aquelle tempo. - Irineu Machado• . '
N. 60

O porteiro do Tribunal de Contas terá um auxilio para aluguel de .casa equivalente no dos portei·ros do Thesouro Nacional e demais rep&tl~ões do Ministerio da Fàzdnda. ll'ineu Machado.

N. 62
'Onde convier:
. Art. 1.• Os direi:f.os do actual cont\n1;1o ~a SuP,el'inten~
dencia da Fazenda Nactonal de ·Santa Cruz f1CBJ:'aO equllpal'ados,
para tod()s os ef.feitos, lliOS dos continuos-archivista.~ que servem no T\hesouro F·ederal.
.
Sala das sessões, 19 de dezembro de 1923. - Irineu M~
chado.
·
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N. 64

Onde convier:
Para exacto cumprimento do .que d·i&püc ·O m·t. 58 da Iei
n. 4. 230, d·e 31 lle dezembro lli! :l!l.:lO, c art. 62 <la .lei numl!ro
L-1-10, de 31 de dezl!mbro de 1!l2:l, o Governo alJl'irá os necessal'io~ Cl'Gciilos pat·a o .pag·anvJntc das diffcl'l!ll!Jas d()s v·encinJCntoo dos funccionarios aLLingidos p-elas alludidas leis, reflextvas do art. 1:!7 da ·li!i n. :!.454, de O de janeiro de 1'918, de
accôrdo cum a ll.Otadio fixada pela lei u. 4.. 632, de 6 de ja~
BeiJ·u ll.J 1!1::3, c1uu cúuwlctuu o acto legal. - lrinctt Machado,

N. 65
Na apurac.~ãu do tempo de serviço dos omprcgados da E.,
Dcntral do H11asil serão contados, para os cl'fcitos de apo"enladuda, os dias cm que .Os mesmos fizerem, ou vJCrem a
fazer promplidãu, aguarllandooJ•duns para substituição dos •empregados ~fl'l•clive:; - Jrimnt .llac/wdu.

1~.

N. Gil
At'l.
l•'ica ~xleusivu aos dil·cctuJ'I!S do •rribunal de
Contas o dispu6ili\'u tlu arl.. n. 157, du decreto n. 4 Ji55. de
10 de agu~tu de Hl.:l2. - Jl·inm Noclwdu.

N. 67
«l>'ior;m adclidus a::> Ministerln da lo'aztJmla oq n~!.naes
funccionat·ios que procedem á liquidacão llo Lloyd Bra~i!Piro,
.Palrimonio Nacional, que está sendo feita pcl(l mesm<J mlnistcrio.» - lrincn .liachado.
N.

·as

Em cumprimento do que dispõe o ar L. 62 da lei numero 4.. 440, de 31 de dezembro de 102'1, o Governo abrii~á. os
necessarios crcllilos pam pagamento aos l'unccionarios attin~
;;idos pela allullida lei do~ vcncimontos quo deixaram de receber, I'Clativos aos dias cm que, já r.fl'ccLivos, fol'am escalados para· 'o SCI'VÍ\!O de promptidão. - l1•inctt Machado.,

N. 69
Onde -convier:
A1·L. ·Fica substituído o pnragrapho unico do arL 78,
do decreto n. 15.770, de 1 de novembro de 1!l22, pelo se-

guinte:
"Não estão sujcil.os a penas disci-plinares os Ministros, auditore~. directores, rcprescntantes da Ministeria Publico 10
ndjunlus.» - b•incu Machado.
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N. 70

Onde convi er:
0:; l'unecionariu~ publicos CIVIS, no _cxercJcW de quuesqucr lllanclatns electivos, pcr·ccbcrão inlcgr·ulmcnle os seus
vcncimcnlo:; inelu:;ive a g'l'aLiJ'ical.)ão pro-labore. -- lriueu Machado.

N. 101
.~'ica extensiva aos J'unccionarios CIVJô do Arsenal de
(;luerra do ruo clu .Janeiro, a graLiJ'icacão uddicional de 20o/o,
de que Lnüa u observação 3", da tabella que baixou com o
decreto n. :!~0, de 13 de dezembro de 1894; revogadas
quaesquer disposições cm contrario. - Jll. Leal.

N.

77

Os funccionarios da União que houverem ou estejam
exercendo cargos cnt commissão ou interinamente por maio
ele sc.is annos c qrre tenham sido inclnidos nos respectivo~
quurlros em eat•g-o,; inuncr:liutumcnlc inferiores ou u ellcs perl.cr!l;um, soriin providos n::t effocLivir:lade daqLJelles cargos, nu;
pi' i11 rei r:.ts vagas que 1rus quadros. se \'C!' i!'i curem de prefercneia a qutwsqucr oul.ros, nu ordem da antiguidade da eumruissfto ou inLerinidudc.
Saiu rJas sessões, cm 30 rle novembro de '1023. - Irinen
Machado.

N. 79
Ficam, na fOJ'tna da lei, divididos cm OJ'denad:~ e ;;ratiricação o& vencimentos dos auxiliares de cscriptu da Alfandega
do lU o de Janeiro. - Pires Rebello.

N. 82

•

Onde convier:

Ficam rcsl.nhelcciclos, sc.rn uugmenlo da doLuciio orçalll!!nlar·ia, os clous logat·cs de auxiliares dtt !'(~.:lac·c.ão do Diario
O{(icial, c o Poder Excculivo autori~ado a prover nos mesmos
car·gus os l'unceional'iw; tia Imprensa Nacional que os exercem. eu,ios c:ug-os no quadro ela Impt·ensa Nacional ficam extincLos.
, ; , . ~: . ,
Sala das sessões, '10 de dezembro do 1023. - Euseb'io de
A urlrallc.

N. 84

On ele convi cr:
Art.
Para todo o scrvico de descar·ga de mer·cnrlor·i:~s
nurionac~ ou c~tr·nngrims, :il.l,if'ilns :'t l'isealiza,.:ão da All'nnclcga,
o G11vcrnll :trl'ln·,·il:n:í, ;;em l'l'C,Íllizo de vencimentos nem
S.- Vnl. XI
13
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uugmcntos do clcspczas, 50 segundos ofl'iciucs aduaneiros c:s:t,inctos da Alfandega desta Capital, J'icando ao respc~Livo in:e[JCctor a regulamentação desse seJ•vico.
Sala das sessões, 11 de dezembro de 1023. - llemardo
Nonteiro.
N. 86

Accrescentc-sc:
«Os fiscncs das loterias poderUo ser aposentados na forrn~. ela legislação vigente.
·
•
Saln das Commissües, 11 de dezembro de. 1023. - Marcilio ae Lacerda,

N.

88

Onde convier:
A' verba «Empregados addidos do Min isl.erio c][\ Fawnda».
Para o Llwsout·eit·o interino da cxLincl.a Caixa de Conversão,
D1·. João Marcolino Fragoso, que deixou de ser incluído, a
verba de 26:000$ annu~tes. - P. Schmidt.
N.93

Fica o Poder Executivo autorizado a entrar em nccürdo
com os credores da União em virtude de sentença judieiaria.
Nos casos cm que a União tenha cxgoLI.ado todos os recursos de defesa, salvo o da execução, c tenham sido todas as
decisões anteriores contrarias ú li'azenda Naciouul, o Governo
poderá entrar em accôrdo com os portadores das cartas do
sentença afim de efl'ectuar o respectivo pagamento, desde que
os credores dispensem as custas, reduzam os ,iuros desde a
data da carta de sentença em diante e queiram receber om
apolices, de accôrdo com o decreto de 28 do agosto de 1!115,
ou offereçam outras quaesquer vantagens aos coft•es publicas,
podendo o Presidente da H.opublica effcct.uar as nceessarias
operações de credilo para este fim.
Sala das sessões, '10 de dezembro de J92.3. -- Jeronum~
Monteiro.

N. 98
Art. 1.• As quantias devidas pela União e reconhecidas
proce'dentcs por sentenc1a Judicial passada em ,julgado, qerão
nago~ dentro de GO dias a contar da data cm que for ontreguc
no protocollo do Thesouro o respectivo officio elo Ministro
Presidente do Supremo Tribunal ou prccnloria r~q\!isitoria
do ,iuiz federal da secr..fio por onde concu a cxccur.ão.
Parn:;rapho unico. A J~l'CC~I.oria clevcr{t conte,; pot• eopia:
a senle!Jcn _e:cequenda, a c1taçao para a execução, os artigos
d1~ lJqu1daçao. a senlcnqa de horno!ogar:ão ,. os nccunliios que
sdJi e e!la foram profm•Jclos cm gnlo iln J'ccut'SJ pele Snpr·~nw
':PJ ibunlll. Federal,. pnssad·ls ·'11\ iulg-a•lo 'ti t1•arô rlrn,;i:Jan\Clii.U
reco.t:J;,oc\das o;s fu·mns do ,1u:z l'r•õCUJ'oclw il 1 :-;,l,.,;í\CJ c do
e•cnvao do feito.
.. "· ._..
,.
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Art.. 2." Pnra execu,:üo do ar L 1" o Presidente da Republica abrirá immedialamenlc os necessarios credilos cxtt·a,:rclmarios indep end ente de au Lo r i~f\f; üo'· legislativa,
Arl. 3." No caso de 11ão set· paga a importancia ,iudicialmr.nl~ liquida9u,_no pras~1 deelnrado ,no artigo 1", ficará o
credor com dtretto aos .1uros de mora contados na razão
rlc í o/o, capitalisaclos 'por scmcstr·c, sobre a importancia total
da rcquisicão, desde rt data !la inscripção clcsla no protocollo
.;o T/lcsc:iuro.
'Ar!.. "·" Os ,juros que forem devidos pela União , rn rnnocquencia do mora por inl.or·pcllacão judicial dccorrnme de
eil.ur:áo n:v; urr:ile$ definiliY:lllWnle julgadas, quando não i'l~lpidos no pedjdq r!.n acr;ão, ind~pcndcm de nova Jiquirtaeiio e
:<crfio con lados polo cscrivãn do fcil.o sobre a quantia princiPal !i~uidarJu, 110~ lcnnos garanLidos pelos ar•Ligos 1.062 a
j Q(lli, do Corligo Civil o o pagamrnLo da respectiva importancifl r·cqui~ilaclr~ por· pr·ccairii'Jn ao Ministro da Fa~cnda.
1
J'DnlBl'llPI!o unico. J~ssa Jlrecaloria conLcwá além dias
pr.r;a~ rnendonarlas no pat•agr·aphn unico elo art. L' u conta
dr·~ ,ÍtJ!'tlS r·evisln. pelo ,i ui~ do feito,
·
:.:)rt, G." i'íiio sendo o pagamento c!'fccl.uado ·no praso do
art., L" incoJ'J'cT'iÍ fl União cm mrír·a para o cfl'cilo de lho ser
upplicarlri o disposto no at•l.igo Hegúndo ucima declapado.
i\1'1, O." Os er·r>rlnr·cR rjrro l.rrcs se rnn;!tarem por quantias
assim liquidas e corl.a~ nlío porlct·ã,-, SCJ' executados por dividas rlfl União, mas l.er<ío n elir·ril.o de orror compcnsacão alú
o Yalor ela divida pela quul Jnpem accionados.
.
4rt, 7," Os bancos cslabclecimcntos ele credito subvcncionadris ou que go:wm do l'avur·f~s pccuniaJ•ios da União não
poderão recusar cm pagarnenl.o as certidões de divida da
1fi] ião passadas .[leio TheHoll r·o, c dcvidamenl.c au Lhenticadas.
Sala das Sessões, 10 ele dezembro do 1923. - Je1·orwmo

Montet1'1J,

N. 72
Onde couber:
O aolual continuo da Superinlendencia da Fazenda :'i'acio. nal do Sanla Cru~. passar-!1 o: continuo archivista daquclla re- .
partição, cm yiplpdc de vir clcsompcnho:ndo aqucllas funccõcs
ha mais de cinco annos, continuando a perceber os mesmos
vencimentos. - hinau illachado.
N. 107

Vcr·ba 18' - Alfandega elo Maranhão:
Nn snh-C•!nsignaçfio ·IV, onde se diz «l cal'!linl.cir·o \'cncimcl!lo mensal 112$500), r!i[m-se ~I cal'pintcir·u - vcncJrnr.nlo mensal 1tl2$000~. a!l·crando-sc o total para l :OH$000.
N. 100

Verba 18'- Alfanrlcga do Marnnhão:
Arcrcscnnlc-se - rnuis nm fiel do thcsourciro -

mulo 1 ;300$000. -JosrJ eu:cbio.

orúo-
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N. H4

Vet'ba pessoal - fixa:
Uonsigna•;iio li" - SuJJconsigna~ão 55' - Numero de
l'unccionat·ios - Vcnciml'nl.os annuacs por Junccionario e porclasse:
DiJ·cclor do' PaLrimonio Nacional,
gratHicacão . . . . . . . . . • . . . . D::300$0011
'I'
Cl, 10 J'C cl a di' \,.IS<l-o , L111.1 ••••••• • • • • -·~7 ·.~J:oo.~oot.l
Sub-chofe, um, . . . . . . . . . . . . . • . 15:000$000
Inspector gc.,·al, um, . . . . . . . . . . . . 13 :21()<0$000
Sub-inspccLorcs, cinco, ......... · 'i :2Óü$'0ll0
Desenhista cal'i.ograpl•o, um . . . . . 12 :ü'00$000
Auxiliar de divisão, nove . . . . . . . 6:000$000
Topograp!Jos praticas, oil.o . . . . . . lt :818'0$000
Auxiliares I cchnicos, oilo . . . . . . . 3 :600$-üü(}
Dacty!ogruvlws, stenogt•aplios, se·is lt :,S•Oi0•$000
Desenhistas (de 1opog·1·ap•h ia), sois .\:200$000
Auxiliares de c.scripla, oito, . . . . . 3 :ofii0'0$000
Guardas c porl.a-miras, oiln . . . . . 3 :000$0011
Balisas e correnteiros, doze • • • • • • 2: .W0$000
Verba pcs.<oal - variava! - Consignação 21'
Subconsignu~ftü

23' . . . ............... : .

Verba matc.rial - variavcl - Consi~;nação 21"
- Su!Jconsignação 10' ..•.•..•...••..•..

Para isto, summmam-se no mesrno
zenda:

!l :300$0011}
27:000$()00
l il: 000$QOIIJ·
13:200$000
()•G :000$000
12:001.1$000
51 : 000$00•J
:38:100.$000
28: 8\l•0$000
28:800$000
25:200$001)
28:800$000
2!r :OOO$OO'lr

28:800$000
HíO : 000$000

80:000ljl0110

m:~~I!ls.nto da

Fa-

Tabella explicativa:
Pagina 16 - Pessoal - Consignação 12' Sub-consignação 6' - Dcspr.za papel 3 : 600'$000
fixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
Pagina 17 - Vl'I'!Ja Pessoal - Consignação 13'
- Sub-cnnsignação 28' - Despeza papel
fixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8:100$000
"!'lagina 17 - Verba pe.ssnnl - Consignação G•
- Sub-consignação 2!l' - Dcspcza papel
fixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
7: 200$01K•
Pagina 1i - Vcrha pessoal - Consignação 6"
- Su!J-consignação 3ü' - Dcspeza papei fixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7:200$000
Pagina 17 - Vcrha pessoal - Consignação 6'
- S,ub-consignação 32' - Dcspezn papel
- !1xa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6:000$000
Pagina H~ - Verba pessoal - Consignação 6'
- Sub-consignação 55' - Dcspozn papel
variava! . . . . . . . . . . . . . . . ....... , . . . . . 288:000$000
.'Pagina J 50 - Vcrhn
- Consignncão 21'
. pessoal
...
- .. un-cons1gnar:ao
J G' - Dcspezn papel
fixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
3 :000$000
~

~

~

•
,
,
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Pagina 150- Vürbn pessoal -- CnnsignaçfLo 21"
Suh-consignaç.ão 2~1" ·- Dcspc·za papel
variava! . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . 1Rf, :510$000
Pagina 150- Verba pessoal - Consignação 21'
- Sub-consignação 24' - Dcspcza papel
variava! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,:ii:000$000
Pagina 15'1 - Verba material - Consignação
21' - Sub-cons ignação 2" - Despcza papel
variava! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 :000~000
Pagina 15'1 - Vr..rba material - Consignação
21' - Sub-consignação !l" - Dr.spcza papel variava! . . . ........ , . . . . . . . . . . . . . .
3 :001)$00 1.1
Pagina 151 - Verba material - Consignação
21'- Sull-con,,if!naçiio 10" - Dcspcr.a papel variavnl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:l :700·~000
Pagina ·t G!l - Vorbll p~ssoal - Consignação 33"
- Drspcza papel variava! . . . . . . . . . . . . . .
7 :25'i$000
Total . •

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

----846: 4•67$000

N. 116

Verba 1.3' -- Imprensa Nacional c Din1'in O[ficial:
Fira rrslalwloeirln o cargo de aponlarlnr geral, com o vcnc!mcnln Bl~ll!<at rir .~00$ (nilol!rnlns mil réis), srm prc,iuizo
r:;•s rli_roitns rlry qnrn• vem cxcrccnrlo taes funcr,õcs. - Jo.~é

1: u.sebw.

N. 119
A' verba 27' - Exercícios findo~ - elo orçamento do Mi•lis!.erio da Fazenda:
Accresccnte-se nn final rln rrfcrirla verba o sc!ruinle:
1ínclnsive a rtnanli~ rlr ·17 :7531!'~~5. n~ra pa:;amcnl.n ·da diviela .iá rccnnhAr!rla pcln Cnngrcssn Nacional, no art.. 25 do
decreio n. :, . 555, ele 10 de agosto de 1'!'122. - A. ]lassa,

N. 120

Ondn convlcr:
O cartorario do Tribunal de Contas c seus aJudantes (2),
ficam cqnirararlos rara a porcr.pçiin clns vencimentos, rospe~uvamr.ntc, ~os 1' o 2' oscriptnrnrins rio mesmo institnto,
fn?.c~ndo-s·c a no cessaria alteração na tabella .:Pessoal" da verba
7• -- •rribunnl ele Contas. - .To.~r. Accioli.
N. 122

Thesnurn Nacional - Verba 6':
Art.
Arcrcscente-so na verba ô', n. 17, aoncf.c diz: ar·
dennrlo 1,00$. 1-!l'nfificação 200$. mni·~ 150$ para qncbi'as,
Diminnn-s·c da verba G". n. 47. 6 :OüO$ annuaes.
[:laia 1las i'essõcs, rlr.zombro do 1923. - Oleuar;a Pint.~.
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N. 125

Onue

~onvicr:

Os funccionarios da Labclla J3 da. Imprensa Nacional, pertencentes ás scc1;ões intcmus deste ostabclecimento, que prcs ..
tam na scct·claJ•ia scrvicos de escripta terã.o direito ao aocesso aos lugares que se vagarem no quadro de auxiliares de
esci'ipta, devendo ser aproveitado.:-: na respectiva ordem de
antiguidade. - 11'1:ncu Machado.
N. 126
Na f.nbrlla elo pessoal da Imprensa Nacional, corrija-se a
exprcssfio "limpadores de .pedras" substituindo-as PD1' "ponsadnres de pedras» e emende-se u parto relativa aos seus vencirncnl.as dando a cada nm dos referidos i'unccionarios o ordcnàdo annnal r! c 2:400$ c a gratificação annmtl de 1 :200$,
total: 3 :GOO$ para cada um clellcs. - lrineu Machado.

N. 127

Onde convier:

Ficam comprehcnclidos no~ favores do art. 121, da lei
n. 4.212, ele 5 de janeiro ele 1921, conferidos aos titulados.
os cmpreg~:.lns rla Imprensa NacJOnal, readmittidos naquella
rcpnrtiçiio, c qnc, na época de sna demissão contavam mai:;
de dez annos de serviço. - b··incu Machado.
N. 128

Onclo convier:
ArL. 1." A Imprensa Nncionnl ficará constituída de tres
sec.r,ücs immrr.lin:l.amcntc subordi'lla,clas ao directo.r geral o
assim discriminadas:
1" sccr,;ãn -- Di rcctoria, de que farão p::u•te a ·Secretaria, a
thesouraJ•ia, o alrnoxaril'aclo c a portaria, com a mesma orga-·
nizaçiio c r.Ji;,posiciio rir. scrvico que toem actualmente. O seu
cxpcclicn!c cnmc1;ar(l t\s onze homs ela manhã e terminará ás
quatro horas da tarrlc.
2" sccç.iio - Rcdac(ii!o c Jlcvisão, constiluida pelas Itevisücs
ela Tmprcn~n Nacional c rlo Dim·io O((icial, tendo ambas como
chefe o rerlncl o1· rio Diario Of('icinl, l'icamlo.. com o mesmo pessoal ora exisl.cnlo c1n cada tm1n. o com esta designacão: chefe~. njnclanles, J·cvisoros e conferentes.
•
As licenr_;as parn. sahirlas dos i'unccionarios, nas horas de
cxp~:liontc, so,·ão conccrlidas pelos chefes rlns clit.ns revisões ou
pelos sons a,judanl.cs. O cxporliontc dn rcvisiio elo Dim•io O(ficial principiar:í :\s nll.o horas dn nnil.o o o rla rcvi~lin rln Jmlll':'ll.lC\. tis onr.r l!m·nR da mnnllii, l.~l'lllinnndn :t;; CJII:Iil'0 11ol'n~

àfl tnrcle,

·

·
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3' secoão - A actual Secção de Artes continuará com
a mesma organiza(;ão c atlribuiçücs, cxcluidas as relativas ás
revi51Ões, que passam a constituir a 2' secção.
Sala das Commissões, 11 de dezembro de 1023. Irineu Machado.
N. 131

Onde convier:
O pagamento dos funccionarios da Imprensa Nacíonal contlnuar·á a SOl' cffectuarlo onde a/.é ho,ie o !.cm sido, até que
ussa reparl.iç[to sc,ia dotada rlc el'ficicntc appai'Cihamcnlo de
contahil idade, nos moldes elo Cocligo, qnando o JlCrmiLI.ir a sii u a~.ão financeira.
Sala das Commissõcs, 11 ele dezembro ele 1023. - lrineu

J[aclwdo.

l!'icam pl'fl,jndicadas as scgnintcs
llMllN!lAS

N. 1G

Onde convier:
Arf..'
Aos qnarlos escripturarios do Tribunal de Contas, para promoção de conformiclacle com o· art.. ·I G, do J'cgnlamonlo nno baixou com o decret.n n. ·15.770, rlc 1 de novemhm rir J ~22. scr:i contado toclo o tempo do serviço pul!lico
frcleral. - Paulo de Frontin.

N. 20
E' extensivo á Socir;clo.clr. Beneficente Uníf.ivn. constitnirln
do pessoal das portarias ele todos os ministerios. e á Sociedade Beneficente dos Funccionarios do 'rhesouro Nacional. os
favores concedidos em lei ao Mnntepio dos Servidores elo Estado e Associncfto dos Fnnccionarios Publicas Civis.
Paragrapho nnico. Rcvog·am-se as disposições em contrario. - Irinen Machado.
N. 27

São extensivas :i Cooperativa de Credito dos Func~tona
rios Publicas ria União do Responsabilidade Limit.ncla as vantagens do art. 171, da lei n. 3 . .f54, de G de janeiro ele 1017.
J"egislacão citada:
"A rt. 171. E' pcrmi ll.ido nos fnnccionnrios civis frrlr.rnrs.
ar.l.ivo~~ou inuctiyos, nos militares c aos operarias c di:wisfas

da TJmo~.o, quo f1zercm parl.o rln nssocinciics c caixas brnrf'icenles eonsliluidas pr.las proprins classes. o ele socir.:Iadrs
cooperativas de credito, constiluidas de nccOrdo com o decreto
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n. 1.637, de 5 elo ,janeiro de 1000, consignar mensnlmenle. a .
esl.ns insi.Huiçõos nl.~ dous terços dos seu~ orrlcnaclos ou eJJ:trius, para pugumcnl.o elas conl.r-.jJm ições e r:on~pJ:omiss~s a que
se obrigarem para com as mesmas nssocwçoes r! c:uxns, na
J'órma dos respecUvos esta Lu Los.
·
•Sala das sessões, 10 de dezembro de 1923. - Irineu Ma-chado. - .leronumo Monteiro.

N. 28
Accrescente, onde convier:
Artigo. Ficam extensivos ú Sociedade Auxiliar Milit.ar os favores concedidos ao Banco dos Funccionarios Publicas, Montepio dos Servidores do Estado e ao Banco Predial
do Rio de .Taneiro, para operar com os funccionarios publicas
civis e miliLares.
Sala das sessões . 10 de dezembro dr. 1923. - lifarcilio
de Lace1·da.
N. 34

Accrescente-se onde convier:
Ficam extensivas :ís sociedades anonymas Cooperativa
Economicn, bem como :í Cooperativa Auxiliarlora as dispo.~i
çües elo urt.. 176, du lei n. 4 .ü32, de 5 de ,ianeir·o de 1923.
Sala das sessões, 10 tle dr.r.rmiJJ'n de 1923. - Enzebio de
Andrade.
N. 33

Accrrscent.o-se onde convier:
Ficam extensivos á Associação elos Fnnecinnnrins elo l\linisl.erio rins Uelaçõr.s Exl.rriorrs ns favnt'r!S conwr:!iclf!~ no
Aunco dos Fnnccionnrios Publicos, Mont.cpio elos Srr'virlm·os do
Est.arln e no Banco Predial rio Rio elr. .Tanril'n pnrn operar com
os funccionarios puhlicos civis.
A Associação dos Funccionarios rio Minisferio elas Relncões Exl.criorcs, insf.iluida cm 1901, 1í uma sociedade essencialmente de auxílios e beneficias nos respect.ivos associados,
não v1snndo nenhum lucro m11rcanf.il. Funccionou primitivamente sob o t.if.ulo de Caixa Beneficent:e · dos Empregados da
SPcrrturia de Estado das Ueluçües Ext.eriores. só sendo nella
ndmittidos os funccionarios dessa classe e ultimamente se remodelou sob a dtmominação actual, admit.findo todos os funccionnrios das classes cm que se acha dividido o Ministerio dns
Relações Exteriores: A Secretaria do Estado, o corpo cliplomul.ico o o corpo consular. São seus fins: concorrer para o
funeral do seus nssociuclos; fazer cmprost.imos nos mesmos u
juros modicas fol'necer ca!'l.as de finn(;as de alugueis ele
cnsa, ele.

I
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Dcsc,ia faciliLnt' ns suas. operac:ücs ob!.enclo para os snus
associados o direito de constgnm·um •.•m lollm de pagamenl:o
. as suas [lt'csLaçü••s o alugueis, el.e., ol.Jiundo como as demats
no genero os J'avores da lei.
Sala das sessões, 10 de rlczcmbt·o de 1923. - F'eli.ppe
Schrnidt.

N. 112

Onde convier:
Os vencimentos elos ·porteiros, ajudantes, de pOJ•teit·os,
contínuos, correios o sêrvcnl.es do 'J~hesouro Nacionn I e 'l'ribunal de Contas ser<1o iguaes, pat.•a todos os el'fcitos, aos dos
empregados de iguacs categorias do Minbl.el'io da Viatlão e
Obras Publicas, Jazendo-se para isso as a!l.era~\õcs necessar•i:ts
nas respectivas tabellas. - .Insto Cl!e·mwnt.
N. 48

Onde convier :
Art.
Os quartos escripf.ururios do Tribunal de Contas,
ltahilit.ados com concurso de 2' entra·ncia, poderão fazer parte,
como membros, elas delegnoües do mesmo l.ribunnl.
Rio, 10 de dezembro de 1023. - Bemnrdino MontP.h·o.

N. 49
Redija-se o n. 22, da verba 7" "Tribunal de Contas" ]'('ssoal .o.. do seguiinf.e modo:
Idnm no~ chrfcs o momhros rias rlnlegações do Tribunal de
Contas nos Esl.ndos: Amazonas (14 :4008 c 9 :600$); Pará
(!1 :GOO$ r. G:400$); São Paulo. Minas Geracs e Rio Grande do
Sttl (R: 100$ c !í :600$); Ccartí, Pernambtrco e Bahia (7 :200$
r .'J :~OO*l; Mumnhfio, Alagilns c Paraná (6 :000$ ·e 4 :D'OO$);
Santa Cal.hnrinn. Goynz c Matlo Grosso (5:1,00$ c 3:600$);
Pinnlty, Rio Grande do Norte, Parahyba, Sergipe c Espírito
San ln (IJ :800$ r. 3 :200.$); aos: chefes de de!egaoões na Capital
Frrlr.rnl (3 :600$ P !,!) :100$ rlesi,inaclns aos qnar·tos escriptumJ•ins qne fMr.m dcsignarlos para unxili::tr·cs das delegações nos
Estarlns, na rnxãn rir 50 o/n ria gt·atiricação fixada para os respecl.ivos chefes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
434: 40(}.~000
-

1lf'1'm(!ncaild.o de llloraes.

N.

50

Arrrrscrntr-sn onrlc cnnvicr:
:\ri..
Nas fnl]lnq rlr Jlrtg-nmcnt.n rlos Jnnccinnnrins• civis
r n•'lilnrrs Rrrfin l.omnrln~ em consideração c clcscont.arlas pela>: nngnrlorias a.q consignnr,fiPs feit.n.~ :í sneirdncle heneficento
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União J3cnc.flccnl.e dos Funccionariosl Publicas com sédc em
São Paulo, como é feito com outras sociedades congenere~.
Sala das sessõel', 10 de dezembro de !923. - Olauario
Pinto.
Nota - Esta emenda é identica ao art. H!l do actual orçamento.
N. 52

Accrcscente-se :
Ficam extensivos á Associação dos Funcclonnrlos do Minfsterlo drrs Relações Exteriores os favores concedidos ao
I~anco do~ Pnnccionarios Publicos, Montepio dos Servidores
·rl•.> J~Bfnrlo o ao Bancõ Predial do Estado do Rio de Janeiro
para opcr·nr com os funccíonaríos publicas. - Pedro Lauo.

N. 54
I

Art. 1.• E' permittido aos funccionarios e diaristas da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que fizerem parte da Sociedade Coaperativa dos Empregados da Estrada de F0rro Noroeste do Br!Lsil consi.gnar mensalmente a esta até dous terços
dos seus orden!Ldos ou diM'ias para :pagamento dos forn·ecimcntos que tiverem recebido, na forma dos rcs.pect.ivos estntut.os.
Art.. 2.• Gosarão de frcf.o liv·re em Lodo o .percurso da
Esf.mrln rle Ferro Noroeste do Brasil as mercadorias despachadas para os armazcns rla Sor-icda.dc Coorerativa d<Os Empregados da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil ou por estes
para qnalnuer ponto da linha.
Art.. 3.• Os Emprllgnrlos da Sociedade Cnopcrativa. dos Empregados da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil terão direito
ás mesmas va.nf.agens de que gosnm os funccicmarios da cs-·
!orada com relação ás .pnssagons.
Ar!.. 4.• - Revogam-se as dispos:çõos em contrario. -r

Costa Roclriuues.

N. 55

Onde convier:
~rtigo. Nas folhas de pagamento 'dos· funccionariGs civis
e militares serão tomadas em considernçiio e descontadas pelas
pagadorias as consig'llacões ·eSt(lbelecidas a favor da sociedade
civil e do classe Associacffio Beneficente dos •Servidores da
União, como ó foif.n ás demais sociedades cnngeneres. - 1-rinen Machado.

N. 63
E' permittiào aos funccionarios civis fe·demes, activos ou
inaetivos, aos militares e aos operarias <1 diaristas da União,
conf.inunr n consignar, mensalmente, á Companhia ele Segnrns
<",A Mundial~. os prcmios dos scgnr.os de vidn a qne se ohrigarr.m para com a mesma crrmpn.nhia, nn fórma das tnbc11as
npprovad!l~ pela Inspect.orin Gernl de Seguros. - 11'ineu M(.l,
Mar.? o,

i:

.SESSÃO EM 19

n!l

DFlZ!lMORO DE 1923

203 .

N. 71

Onde convier:
Fica extensivo aos directores do Tribunal de
Art.
Contas o dispositivo do art. 157, do decreto n.. 4.444; de 10
de agosto de 1922. - Irinctt Machado.

N. 73

.,

'

Onde convier:
ArL. Nas folhas de pagamento dos funccionarios c1v1s
o mllltares serão tomadas em considera'ção e descontadas pclas Pagadorias a·s consignações estabelecidas a favor da sociedade civil c de classe (ASilociação Benci'iccn/.e dos SeJ•vidnres da TJnião»1 como é feito (ts delnais sociedades congcllel·es.
- b•inett Mac11.ado.

N.

75

Onde convier :
Fica o Governo autorizado a 'fixar o aforamento do terreno concedido .ao Club Sportivn de Equ1ta0ão, de accôrdo
com o decreto n. 4.080, de 6 de fevereiro de 1923, na quantia que pagava anteriormente o referido cluh á Fazenda Na- .
cíonal, em virtude do contracto lavrado na Procuradoria GPral ela Fazenda Publica cm 10 de outubro do 1910. - Vespucio de Abreu.
N. 87

A' verba 9•, "Recebedoria do Dlstricto Federal" - .'\ccrescente-se:
"Gratificação aos officiaes aduaneiros extinctos, com excrcicio na Recebedoria do Districto Federal, á razão de 250~
rnensaes-- 81:000$000.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1923,
Paulo de
Frontin.
N. 83

Accrescente-se onae convlet' :
"Para pagamento dos ,Juros c amortizacões da Estrada f!,,
Ferro Curralinho a Diamantina, ouro, 270 :'ooo.$000".
Sala das sessões, 11 de dezembro de 1923. - Bcl'nrmln
Monteiro.
N. 94

Onde· convier .
;\rt.

Ficam exten~ivos á Saciedade Intornncionnl do

Credltos, os fnvores concedidos no Banco dos Funccionurios hl•
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blicos, Montcpio dos Sei'Yidoi'CS do ]<istarlo c ao Banco Prc~
clial rlo H.io do .laneil·o, para oponu· eom us fnnccionarios publicas civis o militares.
Sala das scssGcs, em 10 de clczcmJn•o rle 192:1. - Jm·v~
n·umo il'lonle-i1'o.

N. 95
.Ficam extensivos ao Banco do C!•edilo Geral os favores
';uncediclos ao Banco dos Funccionarios Puhlicos, ao Montepio
uos Servidm·es do Esl.ado c ao Banco Predial do Estado elo Hio
de .raneiro para o effoil.o rifl i.I'Unsigi!· com o 1'unccionalismo
publico nwrlianlo garanl.ia i.lo consignar;ão mn folha.
Sala das sessões, 1O de dezembro de 1923. - Jcronynw
Monteiro.
N. 103

Onde convier:
Ficam extensivos {t Companhia Commercial e Construclora os favores concedidos ao Banco dos Fuccionarios Pu• blicos, Montepio dos Servidores do Estudo c ao Banco Predial do Estado do Rio de Janeiro, para operar com os Funccionarios Publicas Civis e Militares.
Sala das sessões, em 11 de dezembro de 1923. - Mode.~to
r.eal,

N. 106

Onde convier:
APL.
Ficam extensivos :ís sociedades de classe Caixa
Central de Auxilias, Sociedade Beneficente União Tclegraphica e Associaçiio elos Empregados da Tlepart.ição Geral dos Telegraphos. os favores ·concedidos ao Banco dos Funccionarios
Publicas, Montepio dos Servidores do Estado e Associação dos
Funccionnrios Publicas Civis, pal'a operar com os seus associados.
•
Sala elas sessões. - Costa Rodrioncs.
N. 113
~nde

convier :

Fica o Govr.l!'no autorizado a fixar o aforamento do terrono concecliclo ao Cluh Sportivo de :Equil.nr:ão, nm virtude do
decreto n. lt. G8G, de (i de fevereiro de Hl23, na quantia qut1 á
Fazenda Nncionnl png-avn nni.QrioJ·rncnte pelo nforarnenlo desse
mesmo terreno. - C. Rodriau.es.
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N. 115

Onde convier:

ArL.
:Ficam uxlcn~ivo~ ao Bauco Social Beneficente
Constructor com ~(~ele nesta Capital, as mesma,; regalias c vantagens. que acL~mlmenLe go.sam o Banco dos Jhmccionut·ios P~1blico~ l\lonlepJO dos Set'VJclores elo Estado e o Banco Prer.lml
do Hi'o de .JanciJ·o, pam operar com os rwwcionarios pul.Jlicos
civis c miliLures.
Sala das CouuuissiJes, 11 ele dezemJJl'o de 1!J23. - E·useiJio de Andrade.

N. 121

.l?ícarn extensiYos a Assuí!Üt!;iio Militar du Brasil os favores da consigmu:ão em rolha pelos seus associados.
Sala clus ~csslies, 11 du dezembro rJc 1023. -- Jos-l A.ccíoly.

.N. 123
Onde convier:
Arl. Ficam extensivos á Caixa Beneficente rJo~ Funceionarios l'nblicos no Cear;i - os favores concedidos ao Banco
dos Funccionnríos Publicas, Montepio elos Servidores elo Estado, llunco Predial do Rio de Janeiro c Sociedade Beneficente elos Funccionarios Fcdcraes, para operar com os funccionarios civis e militares.
Sala das sessões, 10 de novembro do 1923. -José .4.cciolu.

N. 133
Onde convier:
Os Yencimentos dos porteiros, ajudantes de porteiros,
contínuos, correios o serventes do 'l'hesomo Nacional e 'l'l'ibunal do Contas sedio iguues pura lodos os cl'1'cilos, aos dos
empregados do iguncs calogorius do lllinistel'io da Viação c
Obras .Publicas, fazendo-se pat•a isso as allcrações necessal'ias
nas respectiYas labellas.
Sala das Commissües, 11 elo dezembro de 1923. - Irinet:
Machado.
N. '135

Onde conviet·:
Fica extensiva ;i Uni11.o Bencl'iconlc elos Mililartls a garantia elo closconlo de consigmtcão om follm do pagnmento dos
funccionarios civis c mililuros.

São upprovaclus, para Pl'ajccto especial, tiS scgulnles
JlMgNOAS

N. 1

Onde convier:
At·L. Aos fismws do sellu ml hosivo, creados po)p Ul't. 1Olt
do decreto n. 15.210, do 2l:l de dezembro de 1021, incumbo a
fiscalização de (,orlas os documentos, inclusive as contas assignuda~, :m,jeilus u sello ad lwsivo nas t:epartiçiics urreoar)fldOras, onde set•vit·em c nus hancos, curlorws, companhias de navcguc;ão e do segut·os.
§ 1". Os ve1wiJnenLus. o JIC!'ceul.ugens dos alludidos i'unccionul'ius ficam sondo os da ta!Je!la anncxn, além de 50 !JOl' ccnl.e>
sobre a~ q uautial:i que, a Li lu lo de evouluaes, J'oJ•om lll'l'ecadadas
por seu esl'uJ•c;o on cliligencia e provenienl.os de sonegação ou
t.Jol'iciciJCÍtt do sello c do ilnr>ostus du~idos, mas não pagos em
tempo lmbil.
§ 2". Os rel'cl'ic.Jos Junccionm.•ios, gar·antidos cm seus cargos pelas pr i moiras nomeações após a crcação desses Jogares,
niio poderão ser l.ransfel'idos JJCm commissionados para funccões diversas das suas, continuando subordinados á Receita
.t'uhlica e a se r·eg·eJ·om pelo reglllamunlu ;wl.ual do Imposto
do Consumo.
~ ::J". Nu tmsu c.lu vagn, po1· lllPt'i.tl de qualquer desses
fuuecjoual'ius, ora o:;istunl.us, uu nu na hypol.hese p!'evisla pela
lei, o tn•cencJJimenl.o sô ~w l't~t•:i pot· moio do concurso, conÚlfiiJC o esLniNiocit.lo JlliJ.'il o& :['jscaos ele consumo.
Art. A porcenl.ngcm rulimrla do so!lo adhcsivo cm gerar pam os rcftll'irJos i'unccíonat·ios, elo accôrdo com a tabella
annexa, sm·ú dividida, propnl'cionalmonl.c, entre clles, no Estado onde estiverem servindo.
§ 1•. Quando o servíc;o clu J'iscalizaoiio elo scllo adhesivo
for, nas Cupilues, superior aos esforços do :!'iscai respectivo,
este poderá so!icif.:u·. do clít·ecLm· ela Receita Publica qualquer
funccionario da Fazenda, para auxilim• na fiscali:mç'ío. Octacilio de 11lliuquerque.

Onde convier:
Em iodas ns at·rccadaçiies processadas pelo Juizo do Ausente, será sempre contada a commissão de um por cento {)ara
cada um dos avaliadores privativos. - Pmtlo de F1'ontin.

N. 6
Ficam equiparados os vencimentos do~ .funccionnrios da
Delegacia Fiscal do Thcsouro Nacional do Piauhy aos da De!egucia Fiscal de AlugO as· - Pattlo de F1•ontin.

."
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N. 10

Onde convier:
J.i'icam cxlcnr>iYas aos scr·venLuarios rlc igunl caLogoria as
vunlagcns da l~!i n. 4.li3.2, qc ü ele Janeiro d~ i92:J 1 que já
go~um os avaJ.;urlc•l'CS pnvailvos
das pretor1as, abertos os
l'ospecUvr.s <'t'editos. - Paulo de Frontin.
N. :11

Ondo convieJ·;

Mt.
Fi~fl o Governo aq Lorizado a aprovei Lar no 'r ri··
lnmal de Ceuta,;, mts vagns existentes on que se derem posl.eriorrnenle n CHÜl lei, nu~ cargos que exerciam, os funccioTitll'iu;; qun, l.l!lillo c.oncur~us de i' e. 2" onLJ•ancias, deixaram
o serviço publico sem notas que os desabonem. - José Eu-

zcúio.

l'L 13
Onde conviei':
At'L.

Fica o Governo autorizado a aproveiLur de Pl'O-

foi'IJilcia nali vagas que ur:eoJ'l'Cl'Cil1 ou i'Ol'Cill crcadas naH resIH.!tLivas circiJmScJ•ipçüos, os agentes l'iscaes do irnpnsl.o de
eo:JsJJllH> do mrl.r·a,; eir·CIIIIJNcriP•:ües q1w nacjucllas se aclrarn

f:nr·vindD nci.llltl/Jiflfli.e 011 fJS flmecionarios de .Fazenda, com
GoacursD de su:.:unLht onlmncia, que osLejam. exemcndo i'unC(!ii.o de ílP'IJJlltJ J'iseol, dovcndn ser· conservados, tanl.o uns
corno ouLJ•us. na 1nCRIJIO. situn(.'ão em que prcscnlcmonte se oneuni.ram, a/(, NCI'Oill p1·ornovidos ou cl'.l'eotivados nas rcsnccU\'11.' Cil'cumscJ•ipi!Ges orn quo Hcrvom. para o qne se deverá ler
cm visl.a p. aul.ig-uidadc de cada 11111 nas ciJ·cumscrip(.'úes em
filll) esl.ão ern cxcC'Cioio, tcnrJo, sobrn lodos, preferencia aqucllos qup, além do já se acharem scr·vindo inlcl'inamcnlc, por
Jnais !]o um anno, precnc/lcrom os requisito~ exigidos pelo
l'üf{i.llamr,n I. o do i niposto cio consumo em vigor, na parle re!erculc ás promor;õcs dos agcnlcs fiscaes do imposto cilarlo.
Sala das sessões, 10 de dezembro de 1923. - Marcilio de

Lace1•aa.

N.

Art.

·so

Os dias de falt.ns on

licença aló

rruarenln (.l.O).

ri ias, d0s fnnccionario:!, operarias. jornaleiros c dütJ·islas da
Uniflo, occm•t•idas rle 1 de agosl0 a 30 de se lembro de HJ22. POl'

lllOI.ivo de molestin comprovl!da, scr·ão cQnJ.adas para todos
ns cfl'citos, sem dirr.ilo ú rcstil.nição de vencimentos. a tiln!o de bonificaoã"J do Oentcnario da Indcpcndencia elo
lJr'usil.
Sala das· sessões, !O de dezembro de 19·23. - Carlos

.. ,tvalcanti. - Eu$ebio de Andrade.
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Onde convier:
'0 Gover·nn abr·ir·:í, na vi;,·urwia Lir~l.a lei, u rwee~~ar.·in
ucdiLo para cumprir, na parl.r• l'<ll:tl.iva :r vuntJinwnl.os, o
t•,;JaiJolccido no arL. 12 r.lu r.·egulamc11lo que baixou eom r.r.
Licer·cLu n. 4 .6•80, dr. H ele novcmbJ·o de 1'U0:!, desde 30 de
,it:llto de 1909 até 31 de dezembro ele :!!J20.
Sa·ln. da;;· SPSSÜCI'l, I o ue dt•xerni:JI'O ue J !)~3. - Cu'/'los
Cavalcanti. - E"Usebio de kutb-alie.
N.

"ss

Accreseente-t'C, ondo convier:
Art. 1." E' o Presidente da Hepubliea aul,orizado a abrir,
pelo Mini.slcrio da Fazenda, os cr·cd i tos cspeciacs que forem
neeeasarios pam pagamenl.o rias graliJ'icações addicionacs a
qur., .cJc accôJ·rio cnm o aJ•L. GG, da lei :n. 2. 35ü, ele 31 de dcí:embro de IDIO, J'ixcra<m jüs, até a revogação desse favor pele
c!rrr·cl.c. n. 31.:!5:1, de 31 de maio de 1917, os l'miCcionario:;
que set·vi r a m IIL'SSC tempo, nas Escolas de Aprendizes Artifi~
ces elo Par:í c do Amazonas, Inspectoria& Ag'!'icolas dos refe~
ridos Estados e no Serviço de Prolecçüo aos Indios e Localização de Trabalhadores Nacionaes não só no Amazonas e Pará,
cumo tumbc.-n no 'J.'crriLorio elo Acre.
Paragrapltc: un ico, Os cret:Iilos a que se refere o presenLe
ar·tigo serãL' [;.burlas {t proporc.üo que forem apuradas as diVJflas pelas delegocias Fiscaes elo 1'hesour0 Nacional e envtado.s os documcnlos ao M.inisLerio da Fazenda, por intermcdio
.r o Mini~terio da Agricult.ura, Industria e Commercio.
Art. 2." Revogam-se as disposi<)ões em cpntrario. - Justo
C!.enaont.
N. 46

Accrescenlc-se, onde conviér:
As férias, a que se refere o art. 20 da lei numCl'O
Art.
14.663, de 1 ele fever·eiro de i!J21, poderão ser gozadas pareei! ada ou inl.errupl anwnle a ,iui~o dos chefes da r·epat'l.i()ão
e clarão tlircilo an~ vcncimenlos inlegraes, como cslando o
fuccionario em pleno exercício.
As féi'Ías compt•ehcndel'iio ::JO rlin,; 11l.cis o as lJ!LtJ 11fio l'ol'Clll gosudas durante o unno poclcr:1o snl-o f'lll quulquct· J.empo,
ohscrvaclus as comlkões acima esl.abc!ecidas.
Sala elas sessões, 1O de dezcmht•o de 1!l23. - j e1'onymo
JJ ontei1·o:

N. 47
Onde convier:
'

Art.
Aos funccionarios publicas fcderaes sim\ contado,
para todos os effcitos, o tempo ele serviço prcsl.nclo cm repartiQúcs rlos Estados na Cnpil.al Federal.
Senado Federal, iS de dezembro de 1923. - Lalt1'0 Sodré.

.. ~ l'

''

. ',

~09

N .5il

Onde coa vict•:
. Art.
::lão iut:ol'JlO!'ados aos vencimentos da inactividade
accJ•est:imus concixlidus ülll virtude elo art. 157 tio decreto
legislativo u. 4..555, de 10 de agustu de 1 o:!:.!. - Czmha illa0 ,;

chadu.

N.<H

Onde convier:
Os :runccionaríos puulicos, civis, uLt militares, licenciados,
por motivo de molestia contagiosa, quando promovidos, terão
as suas pos:;es a contar da data da portaria ou decreto de promoQiio, independente do sua apresentação a servitiO, seguindose o mesmo cl'itcrio para os que estiverem afastados de suas
rcparlicões, em virtuqc de serviç.o obriga_torio ou declarado
uLil ú Patria.
Sala das sessões, 1O de dezembro de 1923. - ll'inazt illachculo.

N.7G

Onde COIWiet•:
Arl.
Fica o Governo aulol'izado a aproveitar de preferencia nas vagas que occorrcrem ou forem CJ'cadas nas respocf.ivas cít·cnmscrip~ões, os agentes fiscaes do imposto do
con~umo de outras eircumsct•ipçõe's que naquellas se· acham
servindo ucl.ualmenle ou os fnnccionarios da fazenda, com
concm·so de segunda rnl.!'ancia, que estejam exercendo 11
funcoão de agente fiscal, devendo ser conservados, tanto uns
como oui.J·os, nu mesma sil.uariãO em que presentemente se
encontram, até serem promovidos ou efl'ectivados nas respectivas .circumscriPt'ões em que servem, para o que se devcl':Í ter cm vista a antiguidade de cada um nas circumscripçücs em qne estão em exercicio, tendo, sobre todos, prefcrcncia aquclles que, além de já se acharem servindo interinamente por mais de um anuo, prccnchm·em os requisitos exigidos pelo regulamento do imposto de consumo em vigor, na
pal'i.e referente ás promoções dos agentes fiscacs do mesmo
imposto. - Olcym•io Pinto.

N. 81
Onde convie!':
.Fica o Governo autorizado a png·nr pela verba "Exercicios findos" as qunnl.ias a que tem direito o capitão Gentil
Palcão. rrlnl ivns no anno dr. J!JJ!) no ilfinisl.l'erio ela Viar,ão o
Ob1'ns Publicas, e os de 10·!8, no Ministcrio du Gucrrtl. ...:..

Pc1'1:ira Lobu.

S.- Vol. XI

14
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A

Onde conviet•:
.
AI' L.
Os oxpodidot·es do 1" e 2' classe do Dim•io Official
ficam equiparados nos seus vcntmnenlos aos empregados _de
iguaes classes do Diario O{{icial, fazendo-se as ueccssar1as
correc1;ões nas respectivas verbi!,S e tabellas. - Irincu Macitado.
N. 87

Onde convier :
Art. Fica o Governo autorizado, de accôrdo com o Tratado de Versailles, a Constituição Federal e a legislação em vigor, a restituir os bens, cousas e direitos ou seu equivalente,
sequestrados, confiscados ou annulados em virtude da lei numero 3.393, de 16 de novembro de 1917, abrindo, si necessario fôr, os precisos creditos.
Sala das sessões, 11 de dezembro de 1923. - Joronvmo
Monteiro.
N. 92
Onde convier :
Art. Fica o Govel'no autorizado a pagar ao ex-segundo
oscripturario da Alfandega de Victoria, Dcmosthenes Oliveira da Veiga, a quentia do 1 :111$125, (um conto cento e
onze mil cento e vinte e cinco ré is), dil'ferenca de ordenado
e de quotas que lhe pertencem e que lhe não foram pagas no
anno de 1913.
Sala das sessões, H· de dezembro de 1922. - Jeronvmo

Monteiro.

N. 96

Onde convier:
./!"ica o Governo autorizado a aposentar Francisco de Paula
Veado, cont.ra-mestre da composição do Diario Of{icial, oom
35 annos de effectivo serviço, aposentadoria no referido cargo
com as vantagens que actualmente percebe.
Sala das sessões, 10 de dezembro de 1923. - Jeronymo
Monteiro. - Adolpho Konder . ..:._ Eusebio de Andrade.
N. 97
Ondo convier:
Ao funccionario que contar mais de 35 annos de serví~o
activo, com boa fé de officio e que houver desempenhado em
commissão ou por substituicão por mais de 5 annos seguidos
cargo de categoria superior a do seu, fica assegurado o direito
de aposentar-se neste cargo (de mais elevada categoria), com
todas as vantagens e regalias decorrentes.
Sala das Sessões. 10 de dezembro de 19.23. -· Jeronumo
. "
Monte~iro..
·
'

•"

...

'·

..... w
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N. 104
''

<

.FicU:m cxteutiivos aos fiscacs rle seguros nomeados depoi5
do decreto n. 8. 208. de 8 de wtcmbt·o de 1\) 10, ati regalias e
dircilos assegurados aos dclllaiti fUJwcionurio6 da Inspccl.oria
de Seg-uros do conformidade com as luis n. 2. 083, de 30 de
julho, c decreto n. 7.751, de 23 ele rJc.zcmbro de 1009; 8.208,
dG 8 do setembro dc 1Ol O, c ar L 08, do decreto n. 1L 593,
de 31 de dezembro de 1020. _:.. O. Pinto.
N. 105

Accrescen tc-se onde convier:
Fica extensivo aos fiseacs, inlet•inos, do imposlo de concurno. cm numero de cinco, c dernitlidos cn1 1015, o~ favores
elo dccrcl.o n. 2. Dl::4, sem direito á rcelamaoão d0 cspccic alguma, os quacs Unham cxercici•l nesta Capilal Fedem!. - M.
de Ca1•valho.
N. 108

Verba 18' - Alfandega do Maranhão:
Onde E'C diz «382 quolas na razão de J,!lOOi o/o sobro a
lotação de 2. 080:600$, calculadas o pagas no mini mo sobre o
valor de Inlacãu,, subsl it.ua-sc pelo seguin Lc: «:382 quotas na
razão de 2,77991 % sobre a lota1;ão de 2.234:200$, calculadas
c pagas no mínimo sobre o valor da lotação,, -José Euzebio.
N. HO
Onde convier:
Art.
Os funccionarius cxLincLos
vencimentos, ordenados e gratificações,
centagens por cobranças, calculadas de
que vigorava no rcgtllamcmto então cm
cm que foram declarados extinc.tos.

perceberão todos JS
assim como, as peraccôrdo cnm a quota
vigor e desde a daLa ·

N. H8

Da caucão depositada pela Companhia de Loterias Narionaos, para garantia do contracto findo em 1 de marco de
1922, e cujo dos~ino ficou ao c!'i ler io do Congresso, pelo disposto no arL. 31. § 12, lett.ra e, da lei n. 2.321, do 30 de der.embro de 1920, serão enlreg·ucs ao Estado do Maranhão tanJas apoliccs quantar. aLI.injam, desprezada qualquer fracção
de conto de réis, a imporlancia total dris quotas que ao mesmo Estado devian: ler sido entregues, na vigencia do referido conLt·acto, por não ter concessão de loterias, como receberam lodas as outras nessas condicões.
O resLantc das apolices e os respect.ivos juros, a partir
da Iorminac-úo do contract.o. serão divididos om duas parLes,
sendo umn para os l~sl.ados que nesse poriodo não cxploraJ'am loterias, (para instiLuicõcs do caridade) e a cutr·a para
os seguintes estab(l!ecirncnlos: Santa Casa da Misericordia,

212

ANNAilS DÓ SENADO

''

Lyccu ele Arles c Ofl'icios, Instituto ele !lrotecoão o Assistenrio. á InJ'o.ncio. do Rio de .'Jancii'O, Asylo S. Luiz pura o. Velhice Desamparada, Associação Pro-i\latcr, Lilga Brasileira
contra a 'l'ulwrculose, Abrigo Thcrcza de Jesus, todos desta
Capi!al, c Sunla Casa da ~liscricordia da cidade de · Samo
Amuro, no Estado da Bahin. - José Euscblo. - Pedro Laao.
N. f34 .

Onde con'iicr:
Art.
Aos nlcnsalislas, jornalcii•os, dilH'istas, operarias,
serventes c trabalhadores das divcnsas depcnci()ncias, repartições o ol'ficinas de todos os Ministerios da União, são extensivos no que lhes J'ot·em applicaveis, os direitos, as garwnUas
c as vantagem conferidas pelo arL. 73 da lei 4.632 de janeiro·
ele 1023 aos elas mesmas caLcg.orius dos ministerios da Guerra
·
c Marinha. .
Paragrapho unico. Os jornaleiros, diaristas ou mensalislus cOlllJWC-IJCndidos como tr!llllulhadores, cujas vantagens forem inJ'eri·ores aos sct'\'cntcs, para os ci'J'ci~os da applioacão da
disposição anterior, ficam equipwt·aelos aos serventes nas mesmas gar·antias, direitos ·C vantagens.
O Poder Execu.tivo ahrirú os crcclilos neccssurios pita
m.:ccu~liu da presente lei.
,
·
Sala das sessões, 11 de ·dezembro de 1!!23. - J1•incu
·;l/achado.
E' approvada a propusir;ão que var! ti Cnmmissão de Redacçlio.
O Sr, Paulo de Frontin -

Pcoo a palavra pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Paulo de FronUn.
O Sr. Paulo de Frontin (Jlelrt o1•rlcm) - Sr. Presidente,
nu occusião em que se votou a emunda 11. 30, notei uma simpie~ qucstüo •de redac!:ão, para a qual dc~r.iava chamat• a attoncão cln Senado, afim rlc ser· ella exmninudu nu Commissão de
Hcdue,_,ün. Diz o § 1": «Os crllllpt·omissos jt\ tomados com as
associut'õc~ uu eslubelecimenlu~ a que se rcl'cNJ este artigo,
exceclendo u um i.OJ'I;.fl ·do \'cncimonlos, mcnsuliducles, diarias
ou jllt·nucs, poderão sc1· rcguluPizuclos, mediante clilatação dos
prazo.~. rlcsclc quo us consig!uH;ões nlio exccunm, men~alment_e,
a um lorco das romuncrnr;ocs que percc!bc cada 1'unccionur!D
eu empregado, c que os juros nilo sejam superioJ·cs a 12 %.
Eu Jli'Oporia que cm logur de «poderão ser t•egularizados»
se dissesse "serão t·es·ulnrizadas",
E' qucslfln do .re•rlacção. Sem a reclncr:ão taxativa «SCI'ão
t•e;;-ulnriznrlas» a consignaçlio níio JlOrlorú set· descontada nas
folhas. C1·cio que o objccl.ivo do J•elato" J'ni exactamente cm
boncl'icio elos J'unecionarins .Í"l'llilloiJ'üS, mr.nsnlistus ele. o a
rcdaccão como cslá poderá levantar duvidas a t·cspcito, '

•
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O Sr. João Lyra -

Poço a palavra pela ordem .

O Sr. Presidente -

'!'cm a palavra pela ordem o Sr. Se,·

nadar João Lyra.
i
i

~13

O Sr. João Lyra (pela 01'llem) - Sr. Presidente, as ponderações do eminente r·cpJ·esentantc elo Districto l!'ecleral, Sr.
Senador Paulo do Frontin, :ião justas.
HealmenLo, a supprcssão do !.ermo «Poderão:.> esclarece
mclhüJ' o pensamento du dispositivo cm questão e evitará duvi·dus !lU interpr·el.ação. Portanto, de accôrclo com as observa,..
f'óes de S. Ex. manifesto ela· tribuna a minha opinião, cm
·nome da ComrrÍissão de Finanças, para que pr!los annacs seJa
feita a COJ'J'CCÇÜO pela Commissão dó Rcdacçãú,
O Sn.

P,\ULO

DE FnoN'J'I~l

-

O Sn .•To}\o LYllA- El'a o

Muito ugrwdccido a S. Ex.
que l.inha a dir.cr.

\•oi.a~ilo, cm 2" {iiscussão, da
proposição da Gamara
Jos Deputados n. 117, ele 1.023, que fixa a despem do MinisLorio ria J11sl.iça c Negocias Interiores para o excrcicio de

1921.

Approvacla,
O Sr. Presidente -

menta do interior.

procede~

Vac se

a votaçãQ dQ· orca-

E' anunciada a votaóãl) da seguinte

N. :ii

Snppl'imam-sc nas \'U·J•ias verbas as sub-consignaçõcs
.J•elal ivas n I nxas de esgotos c servieos incluslr•iacs elo E~ tudo,
no lolrrl rle ~81 :711$!lH. - Pau.lo de Frontin.
O Sr. Paulo de Frontin -

Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem,' o Sr. Pau-

lo de F.rontin.

O Sr. Paulo de Frontin (JJela ordem.) - Sr. Presidente,
rlc acconio com o qnr, [.nnlro l'rilo nns outros orçamentos, J'eqrrr.il•o a V. J~x. ·qnc cnnsull.c ao Senado se pm·mittc na reUT'nda da emenda relnf.iva nos scr·vi~.ns induslt•iucs do Bslarlo,
pura que ultoriormcnLc a Cnmmissão do Finanras adopto uma
doutrina uniforme cm todos os orcnmcnLos. 1 •
O Sr\. PrmsrDJ~:-T'l'll - O Sr. Sc•lllHim· P:nrlo de Fr·onl.in, requer.• a retirada da emenda n. 1. Os Srs. que uppJ•ov:un o
t•cquerimenlo qucirllll1 lovuntar-sc. (Prmsa.)
Foi nppt•ovaclo. Estti rctll'ncln n cmencln.

:
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E' unnunciada a voLuQíio da seguinte.
EMENDA

N. 18

Accrescentc-se onde convier:
'
Art.
E' o Governo aLÜOJ'izudo u Ol'g'unizur e inslallm·
r,omo iusl.ituiníio autonomu e independente o Orphanaf.o Osol'ÍO, fundado· em 1918, Lendo como objectivo exclusivo as
filhas orphíis dos milHares de Le!'!·a e mar.
§ 1", A directoria dessa insLiLui~'íio será composta d(1 nove
membros, dos quaes Lres serão Jiomeados pelo Minis1.ro da
Guen·a, l.t•es pelo da Marinha e Lres pelo da J usliça, podendo
recallit' orn senhoras aJg·uma~ dessas nomeu~'ües.
§ 2". As despesas com o OrphanaLo seríio custeadas pelo
seu paLrimonio actual e pelas subvenções e doações que lhu
fowm oul.orgauus, cabendo a J'iscaliza1;ãu dessas dcspezas att
Conselho Administrativo dos l'al.rimunios subordinados ao Ministcrio do Intet·ior,
'
.Sala das sessões, 10 de novembro de 1923. - Barbosa

fi ma,

;;.:.l .' .' f
O Sr. Barbosa Lima - Peco

11

palavra.

·o Sr, Presidente - Tem a palavl'a u Sl.'. Barbosa Lima.
O Sr. Barbosa Lima - Estando de accôrdo com as ponderaçües add u~idus pelo honrado Relator da Commissão de
.Finan~as, roqueiro a V. Ex., Sr. Presidente, se digne consul·
tar o Senado si r.onscnte na retirada du emenda,
O Sr. PreEidente - O Sr. Barbosa Lima requer u rel.i··
rnda riu r.mcndu n. 18. Os senhores· que so acham de accõrdo
com a rel.it·adu, queinun levantar-se. (Pausa·)
Pai ajlprovada a retirada da emenda.
São retiradas, pelo seu autor, as· seguintes
EMENDAS

N. 27

Onde convier:
A!'I.. São par· a l.o'dos os effoil.os OQUlJltU'ados o pt•
curndoJ' c os adjuntos elo pt·ocut·adm· dos Feitos da Saude Pf~
lllicn, J'icnnrlo os uclunes JH'ocm•arlm· 1" I! 2" adjuntos com a
denominn~iio elo 1" 2" c 3" procut·ador, respccl.ivamentc, todos
com os mesmos vencimentos fixados pm·a o procurador na laIJella resJ)ecf.iva· c a mesma i~ualclarle elos demais direitos,
vunLngens o obrigacões do regulamento.
Jluragt·apho unico. Os procuradores dos .Feitos da Suuan
Publica gosarão dos mesmos diroilos o vantagens outorgai/m:
nos ollfl'os mei:nbros elo Minisf.et'io Publico Poclerul. - Cunlla
Jllachadv.

.

;
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N. 28

Onde convier ·
Fica extensiva aos 13 of.ficiacs do justiça effoctivos da
Justiça .F'urlm·al rleste DisLJ'icto a disposição elo art. 9" da lei
n. 3.674, de 7 de janeiro de 1919, na parto rclnl.iva aos ot'J'iciacs de Justiça. - Cunha .Machado.
E' annuncincla a votação da seguime
llMilNDA

N. 29

Verba 37" - Sub?Jençúe.v - Districto Federal.
Diga-se:· Hospital Halmemanninno. mantido pelo Insl.ituto Hahnemanniano do Brasil, 100:000$000. - Lmt7'0
Sodré.
(} Sr. Paulo de Frontin - Preo a palavr'l pela OL•rlr.m.
O Sr. Presidente - Tem a palavr:'L o illust,re Senador.
O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) a emenda n. 29 é a seguinte :

Sr; Presidente,

"Verba 37" - Subvenções. Diga-se: "T-Tospit.al
Hahnemanniano, rnanf.ido pelo Instituto Holmemanninno
do Brasil, 100 : 000$000 · "
Esta emenda é do illust.re representante do Est.ado do
Pará, cujo nome peoo venia em declinar, o Sr. J"nuro Sorlrtl.
O parecor da Com missão termina do seguinte modo:
«Em vi~t.a do crit.orio adaptado pela Commiss5o,
não p6de ser approvacla a cm onda n. 29, embora seja
manil'estn a bcncm.orencia rio hospital que elln pretendia subvencionar.,
·
Não preciso adduzir absolutamente consideração alguma
ao modo pelo QJJal se rxpriml' o illustro Relator do Orçamento
do Inte.rior. Po1·t'm. ~i .esta emenda fosso reUradn o em tcrce·ira discnssão frrs~r npresentarla reduzida, rlla .poderia tor a
rne~ma sorlo dos ll·e~ rasos :malogos occcirridos com a Faculdn.do dn l\!rrlicinn rio Par:\, Inst.if.nto rln D. Bosco e a Missão
.Rio nrnncn. GJ•rio que fnmhrm nsta poderia merecer npprova()ão. uindn que redu:dcln o qnant.ilat.ivn fixado.
Não posso rnl irar a emenda, mns p6do fazei-o o seu illusl.rc autor, si concorrlar com as minhas considerações.
O Sr. Laura Sodré -

Peço a palavra pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra-o Sr ..Lnuro Sodró.
O Sr. Lauro Sodré - Estou l'Calment.e de accôrdo e tinhn
intenção mesmo de •pedir a rel.iorada ela emenda - o que ora
i'aoo - agradecendo a inl.ervcnçüo elo nobre Senador pelo
Districto Federal.
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O Sr. Presidente - O 81'. Srnarlo ,. Lam·o S<Hii'ú requer
a l'el.iruda da emenda n. 2!1.
Os scnlioi'PS qnr. se acl1am de aceô!·rlo cm que a rcl.il'adu
se,ia concedida queiram levunlar-se. (Pausa.)
Foi con ceei ida .
:~~· annunciadu u Yotnçiio da s~guinl.c
F.li!ENDA

N. 33

Onde conrir>r:
Ar/..
.Fir.u rr.cnnlwcido n D. Cacilda FJ•ancioni tio Sour.a
o rlireil.o de rcccbor, rio Thr.soUl'o Nacion_al, a impoi'lancia de
8:182$787, corrcspondnnl.c a vencimentos ·C)Ue eubiam ao seu
fallccido esposo, Dr. Vicenlc .rir. Sour.a., pelo cxc•J'.cicio da regcncia inl.eJ•ina da cadeira dr~ J,ogica elo J~xternal.o do Gyn}nasio l\"acional, de H de maio a ::lI de der.embro de 1900, de J
elo maio a 30 de dozrmbro de 1!101 e ele 1 de abril a 31 de dezembro rJc J902.
'
·
Senado Federal, 9 do novembro de 1923. - Lauro Sodré.

B(l.j•bosn Limcr. -

Ben;inmin Bnrro.w. -

O Sr. Paulo de Frontiu -

Oleaa.rio Pinto.

Poço a palavra pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Paulo de Frontin.
O Sr. Paulo de Frontiu (pela o1•dern) - Sr. Presidente,
essa emenda lambem é assignncla em primeiro Jogar, .pelo
illusl.rc Senador pelo Estado f!n Pal'Ú, Grei o que ha, dive~
g:cncla nos paJ•eccJ·c~ rlaclos sobre rst.a c snbro a emenda de
n. 22, aprcsrnl.acla pela ·Commi;;são. Diz a emenda n. 33:

«Pica recünhecirJa a D. Cacilda J!'rancioni do Sou?.a

o direito rlo receber, no 'J'hesouro Nacional, a import.ancia de 8 :1S2$787, co·rrcsponclentc a vencimentos que
caibam no seu falleciclo esposo Dr. Vicente do Souza,

p()lo oxer<Jicin da J'cgencia interina da cadeira de Logica no Externato do Gymnasio Nacional.:~>

Naturalmente, a· emenda fixando a import.ancia, não .ponde
Mr acceil.a pela Commissão sem prévio assentimento C· osl.udo
por parte da rcparUção compcf.cnlc. Mas CJ'eio que, si o musJ.ro antor dll emenda, lambem nssignada por ~res outros Hlusü•cs Senadores. apt•cs·ent.assc a emenda soh uma forma mais
::;l'ral. confol'Tne a de n. 32, que trn/.a (]11 um caso annlogo, não
lmvia ncccssirlnclc rlc um pro,ircln especial.
E~t.ão ainda bem vivos os scrvir•os pJ•esta.dos á. causa
J'~PU.blJr.nna pcln ~aurlnsn D1·. Viccnl.o ·ele Sonzn. Trnl.a-sc da
v1nva desse Hlusli'C pro/'Ps•SO•J'. r. o que clla solicit.a é ·de inlrirn ,iiJSiiQn, pois qnc .iú foi concedido, cm casos analog.os, .
cnnfopmc a rmcncla n. 22.
Assim lr.mbraria no illnsfrc St•. Sr.narlo.r T...nuro Sorlt•ó n.
r,nnvenicncia ria ·retil·ada d!l cm~nd.a .para, morlirlcacla, sct• novaml'ntc n,pl'cscnlndn cm 3' diBcussüo,

;
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a palaYI'a pela ordem.

'J.'rm a palavra o Sr .•José Eusc!Jin.'

O Sr . .!os,; Eusebio (pela m·de1n) - Sr. Presirlcnle, a
emenrln a qun Hc rel'cre o illusl.re Senador pelo Dislricto :Fedrral i'• concebida nos seguintes !.ermos:

"Fica rccon hccirla a D. Cacilda Francioni de Souza
o di}'eílo de receber no Thesouro Nacional, a importancm de 8:182$787 ... "
·
A Commissão de Finanças, attenclcndo a que não é attribuição do Congresso Nacional, mas do ·Poder Executivo e na
falta deste, do Poder .Tudiciario, reconhecer o direil.o c apurar
quantias a pagar, não poucle dm· o seu assenUmento a essa
emenda, que, aliás, Joi approvada o anno passado e não constou·do or(;amcnlo, porque a Camm·a do.~ Deputados a ella não
deu o seu apoio.
Nestas condições parece-me que se a cmenrla for redigida ele ou Lra fórma, não repugnará {t maioria da Commiss!!o
aconselhar a sua approvação.

O Sr. Lauro Sodré O Sr. Presidente -

Soclré.

Per.. o a palavra pela ordem
Tem a palavra o Sr. Senador Laura

O Sr. Laura Sodré (pela ordem) - Sr. Presidente, conforme acaba ele lembrar o illustre relator do orçamento do
Interior, a emenda n. 33, com a mesma reclaccão, foi approvada o anno passado pela Commissão de Finanças. A Cnmara
elos Depu lados, po!'<\m, rejeitou-a, motivo· pelo qual não ficou
incorporada ao. orçamento respectivo.
Inteiramente de accôrdo com as observações que fez o
Dr ..Paulo ele Frontin, a respeito elo meu illusLl'e compal.ricio a que ella se rrfere, requeiro a i;cliracla da emcncla afim
de ser apresenLacla cm 3' discussão, convenicnlemente moclificada.
1
O Sr. Presidente - O St'. Senador Lauro Sodré requer n:
retirada da emenda n. 33. Os. Srs. que a.pprovam o requerimento do Sr. T,auro Sodré, queiram levan1.m·-sc.
Foi approvudo.

E' annnnciacla a vol.açfio ela seguinte
llllfENDA

N. 38

Al't.
Os gnm•c!as c demais emprcgnrlos mrnsa!islns da
Cnsa elo Detenção do Dislt•icto Federal serão tilulaclos, expedindo-se-lhes, pelo Minislcrio n que eslít suborclinncln essa
r·opnrticão, os t'cspeclivos Li lu los ele nomcacão, c, pnt•n todos
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os effeitos, gosarão de todos os direilos e vantagens de funccionurios publicas, sendo os seus vencimentos, sem augmento
de despesa , dividindo, dous terços em ordenado e um terço em
gratificacão.
Sala das sessões, 29 de novembro, de 1923. - Irine1t Ma-

chado.
O Sr. Jrineu Machado -

Pe~o

a palavrn pehl ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Senador Irineu
Machado.

o Sr. Irineu Machado (pela ordem) - Sr•. PrllSidente.
a respeit.o dessa emenda, devo dizer ao Senado que, na sessão
passada, o honrado relator lhe deu o seu assentimento; elia
1'oi approvada pelo Senado, re,ieil.uda pela Cumarà e manticla
pelo Senado, e, em virtude· da prepo.1derancia consl.ílucional
do vol.o da Camara dos Deputados, deixou de ser incluida no
orçamento. Renovei-a este anno e, para mel,hor e maior indagação, renoval-a-ei na terceira discussão·
Requeiro por isso a V. Ex. que consulto o Senado sobre
se consente na sua retirada.
O Sr. Presidente - O Sr. Senador Irineu Machado requer a retirada da emenda.
Os senhores, que approvam queiram manifestar-se
(Pausa.)

Foi approvado.
E' annunciada a votacão da seguinte
EMEND~

N. 41
Subvenções :
;Para o Hospital de S. Felix, na Bahia ..... .

15:000$000

Sala das sessões, 29 de novembro de 1923. - Pedro Lago.
O Sr. Pedro Lago - Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente -

Tem a palavra o Sr. Pedro Lago.

O Sr. Pedro Lago (pela orrlom) - Requeiro a V. Ex.,
Sr. Presidente que consulte a casa sobre se permitto na retirada desta emenda, com o protesto que faço do reproduzil-a em terceira discussão.
.
O Sr. Presidente - O Sr. Podro Lago requer a retirada
da emenda 41. Os senhores que approvnm queiram se manifestar. (Pausa.)
.
Foi approvado.

...

'
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São approvadas as seguintes
EMENDAS

N. 1

Accrescente-se :
Verba ... Augmenl.o p!·ovisorio dos vencimentos, mensalidades, diarias e ,iornnes, de acc(Jl'flo com a lei rln dcspcza
de ü de Janeiro de 1923. - 7 .ü72.:253~!l00.
Sala das. sessões, 29 de novembro de '1923. - Paulo de
F1·ontin.
N. 2

Onde convier:
140:000$ pm·n a m:rcnr.fio ria rleligrncin delflrminarla pelo .
Supremo T!'ihunnl Fedr.J•nl e prl!' rllt• considerada imprescinrlive} pn!':t o .,iulgnrnento rla qurM.fio ele limites Amazonn•Pnra. - Lopes Gm1r,,a/1•es e outros.

Sub-emenda.

Dr.pois de "onde , convier" . c ante::; d,e "140 :000$", escreva-se:
ArL.
Fica o Governo nul.orizarlo a .abrir credito::; af.il n
imporlnncia de ... (l'icnndo o mais como esf.:í.).
N 3

Accrescent.e-se onde convier:
Suhvenção :\ Prelazia rlo Rio Branco (Esf.nrlo do Amn.zonas), pnrn terminar.ão c mnnuf.enção de um hospil.al com
24 leitos gratuitos annualmente, 20:000$000.
Sala dns sessões, 29 de novemhro de 1923. - Brrrhosa
Limo. - Lopes fJonçnlves,
N. 4

Accrescent.e-sc onrln convier:
Art..
O Govrrno mnnrlnrá pugnr nos hrrdnirns rlo
Dr. Erico Marinho rla Gnmn Coelho. a importancin dos vnncimrnlns qnn eMr. nn nnnlirlndr rln lente cnl.hcdrnl.ico da Fn. culdnrlr rir Mrrlicinn no 11io rir .Tnnniro deixou rln l'I)Cehnr
.durante o tempo cm qne exerceu os mandatos de Deputnrlo
. 'J Sonnrlor; nhrinrln n crrrliln nrrrssn1•io r rclnvnrln pnrn r~sr
fim, fJLlU !quer pt•rscrip~ãn. - .Tm•nnumn Mnntriro.
N. 5

An nrt.. .1', n. 37:
Onrle rliz: "Snnln Cnsn rlr Mism·icnl'flin rln Reli o Hn!'izonfe - Para mnnul.rnGão rln T-Tnspit.al GeJ•nl dn 1\fntornirlndr
Hilda Brandão o do Asylo Affonso Penna, 30:000$, e do
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Pavilhão de 'l'uhet·culosns da Rnnl.a Casa de i\Ii~ericorrlia de.
Bello HorhonLe, H:ooo~;, como consta do projecto de ot·camcnl.o, vindo da Camara ", redija-se assim: "A' Santa Casa
do MiscJ•icorclia de Bcllo Horizonte, para seus set·víços,
38 :000$000". -

Bernardo Monteiro.

N. 6
Onde convier:
A' Sanl.a Casa Snlcsinnn de S. Gnlll'icl, no Rio Negro
9:000$000. - A·t\\I011io j][(ISS(I.

N. 7
A' vrrbn "Suhvcnr..ür!s" - No Pará: accrcscent.e-se "Facnlrlarlr rln Mr1r!icinn, 20 :000$000".
Senado Federal, 8 de novembro de 1923. - Latwo SodrrJ.
SUD- EMJlNDA

Em vc;r, ele: 20:000$, diga-se 10:000$000.
'
E' annunciada a votação da seguinte
EMENDA

N. 8
.i\ccrcsccntc-sc onde convier:
A1·L
Ficn o Poder Executivo nuforiznclo a pagar no
r.scou FJ•anco-Bt•nsileiro, "São Paulo", as subvenções consi"ttndns nas lei.~ ns. lt .212, ele 5 de ,janeiro rio Hl21, nrL 2",
~erha 38", c 4. G32, de G de janeiro de 1923, nrt. 2". verba 37',
c no decrr.to n. ,,,555, do 10 ele agosto de 1922. arl;. 2", verba
r-,7', as quncs sr nchnm cscriptul'aclns rm rlnposilo no 'J7hrsouro
Nacional. - .4lvm·o de Cm·volho.
·

o Sr.

Alvaro de Carvalho - :Peoo a palavra pnla ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra .o 5r. Alvaro elo Car~
''alho.
O Sr. Alvaro de Carvalho (pela· ordem) -- S1'. Prcsirlcntc, como se vê do impresso, o íllustrc Rclatm· da Commissão de Finanças níío impugnou a verba consignarla na emrmdn;
nponns ,iulgou-n clcsneccssnrin visto ,i:'! conAI.n!' dr. lris orca~
mont:wins ele nnnos anteriores. Aconl.ccc, pm•,1m, qn11 essn.s
vrrbaR são o J•rsull.nrlo rle nm compt•omis.~o rnii'C n g·ovm·no
·f 1 ·~nccz concOI'rcndo com nm milhão de fl'ancos, qllc ,iít estão
pagos, o Estado .ele S. Paulo com tresentos contos, que .iti ~s
tão pagos, c o Govm•no Federal com as verbas n que me ref1ro
11n emcndn.
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Não ha inconveniente nenhuin, tratando-se de uma auloque se revigorem as verbas de leis orçamentarias an1cri ores.
Ac1·cdilo qLJC o nobre rtelalor tomando em consideração
as minhas observações não se opporá a minha emenda.

rüa~~iío

O Sr. José Eusehio -

Peço a paluvm pela •Jrdem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. José Eusebio.
O Sr. José Eusehio (pela ordem) - Sr. Presidente, o parecer ela Commisiío sobre esta emenda ó o seguinte: "A providencia contida na emenda n. 1!'3, é desnecessaria, uma vez
aun os pagamentos das impol'tnncias escripiurndas como depositas não dependem de autorizaçãCl especial do Poder Legislativo".
Não vejo, porém, inconveniente cm atlenclcr ao appcllo
elo nobre Senador, mesmo porque quod abzmdant non nocet,
correndo por conta de S. Ex., a repeti~'ão ela autorização.
•renho pois, o prazer de concordar com o eminente Senador por :-:>. Paulo.
O Sr. Presidente - O Sr. llclatur modil'iea o seu parecer, sendo i'avoravel ÍL emenda -13.
0~ ~enlwre~ que UJl/ll'O\'alll, queiram tiO levantar. (Pausu.)
J.i'oi ap pt·ovada.

E' annuuciada a vul.tttüo da seguinte
EMgNDA

N. H

Na ruhl'iea Hi' ''Policia Mililat· do Distl'iclo Federal" da
proposieãn da Cnmn1'a dos Dt'pul.ado~ n.
• de :1023, onde
~r rli:'. "alirnt•nlnt:ün rins prnons", dig·a-~c: "alimentação pnra
r ··ar·ns, sendo duns etapas para todos os ~at·g·cmtos e asscmclhaclos, substituindo-se a imporlancia ele 2.87'1 :455$ pela do
2. !H 5: \l'15$000.
O Sr: !rineu Machado -

Peço .a palavra pela ordem.

O Sr. Presidente - •rem a palavra o S1•. Irinou

~rachado.

O Sr. Irineu r.!: achado (pela orelem) - :31'..Pl'CSiden!e,
:·cqueh·o a V. Ex. que cnnsulln o Senado soht•o si consente
na rcUracln das emendas H e H A, pat•a, cm lurccira discussão, i'allar longamente soht·u o assumpto.
Não é vnssivcl qut• ~úmontn uo~ sargento~ ria Fot•ça Policial se faça a iniquidnclo rio clat• dnpa c meia, quando aos
riem a is sat'g'L'IlLOR do Exercito, ela Marin lia e · elo Corpo de
Bombeiros são dadas duas. Essa exclusão é iuiqua, mormente quando a rn~ão J'oi reduzida de 2$1t00 pura 2$000.
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Houve de facto uma J'erlue1:ilu rio quanl.ltalivo de aliN
mctlla1;ão dos sargentos ela I<'or1;a l'olicial. Não ha razão alN
guma pam que, equiptu•adm;, como ~:io, :'ts J'OI'I;-as auxiliaJ•cs
ns do lDxcrcito, Bombuit·os u l'olieia, l.enltam os sat•geJll.os
desta ull.ima COl'POL'ai,ião etapa iul'udot• quando iW p1•oprius
J'or1:as auxiliares, as de Bombeil·os c da J\lm·inha c du Excl'ci Lu Lccm duus e tu pus.
HesorvoNme, pois, caso o Senado conceda a l'Ctiradu da
omenda, para estudar a quosl.ão domoradmuentr, ha terceira
discussão.

O Sr. José Eusebio- Peco a palavra pela ordem.
:1 osé

O Sr. Preidente Eusebio.

Tem a palavra, pela ordem, o Sr.

O Sr. José Eusebio (pela ordem) .- Sr. Prc:lidnnte, a
Commissão não deu pm·cccl' contrario á emenda n. 44. Ao
rontrario, suggcriu inesmo a idéa de uma retirada, quando
cscrevllu: "A administ.rar·ão prorncl.t.eu :\. Commissão fazer
um estudo cuidadoso da êmenda n. ''"'· afim ele, em l.rwcoit·u
discussão, .prestar informações que habilitem a mesma ComN
missão a deliberar com peJ•feil.o conhecimento de causa.
Nestas eondicões, tendo o nobre autor da emenda pedido
a sua retirada pat·a apresentai-a ern Lerceit·a disc,ussão, estou
de perfeito uccôrdo com V. Ex.
O Sr. Presidente - O Sl'. llclalot• morlil'ica 1l s•JU PaJ'('!'Cr,
concordando com u retirada ela mnonda.
Os Srs. que approvam queiram levantarNse. (Pausa.) Approvado.
E' annunciada a votar;ão da seguinte
MENDA

N. 44 A
. Onde convier :
"Fica extensivas ás praças da Policia Militar que t.iveJ•em,
respectivamente, mais de 10 a 15 annos de servi~o a gJ•al.iJ'iN
caQão addicional de 10 % e f5 por conto sobre o soldo o graLiiicnciio (artigo 30, da lei n. 2. 738, de 1 elo ,i ano iro de 1923".
Sala da sessões, em 29 de novembro de 1923. - f1oincu
Macltado.

O Sr. Irineu Machado - Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. lt•ineu i\Iu.nhnrlo,
O Sr. Irineu Machado (pela ordem) - .31', Prnsiclento,
esta emenda está nas mesmas condil;üos dn unl.ol'im•. llequeiro
a V. Ex. consulto o Senado sobre se consente nu :·et.il'rida d~~
ta emenda.

I
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O Sr. Presidente - O Sr. Irincu MachRdo rcquet• a t•eLit•ada da emenda n . 44 A.
Os Srs. quo approvam queiram levantar-se (Pausa.) Avprovada.
·•
l~' nnnuneiada a vol.auão da seguinte
EMENDA

· N. 1
Rubrica 21.
Departamento Nacional do Saudc Publica
Ficam equiparados em igualdades de condiçõrs nos foguistas da Inspectoria de Prophylaxia Marítima os foguistas
é a Inspectoria dos Serviços do Prophylaxia.
Sala das sessões, 30 de novembro de 1923. - JeronJrWJ
Monte-iro.

·

O Sr. Irineu Machado -

Peoo a palavra pela

ord·~-m.

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. lrincu· Mnchado .
.O Sr. Irineu Machado (pela ordem) - Solicito do illustre
Sr. relator a bondade de acceder ao meu r·equcl'imrntn, para
ser destacada esta emenda afim de constituir projecto especial.
O SI'. José Eusebio -

O Sr. Presidente -

Peco a palavra pela or·dem.
Tem a palavra o Sr. Josol Eusebio.

O Sr. José Eusebio (pela ordem) - Sr. Presidente, não
tenho duvidas em concordar com o appello que acaba de fazer
o iiJusLre Senador pelo Districto Federal.
O Sr. Presidente - Os senhores que approvam a emenda
n. 1 da Commissiio para ser destacada para constituir projecto especial, queiram levantar-se (Pausa)
Foi approvada.

E' annunciada a votacão de seguinte
EMENDA

N. 9
Onde convier :
Fiea extensivo nos pt·opat·ndores do Collogio Pcdl'O Il, no.mendos nnl.eriol'mrmtr. á Lei Organica rio EnRino rir•. 5 de abril
ele 1!ll1, as vantagens .de que l!·aln o nrt.. 10 ela ler. n. 3.454,
oo !i de janeiro de 1918, c bem assim o m·L. 82 d nler n. 3.674,
de 7 de'janeiro de 1919.- Marcilio de Lacerda.
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O Sr. Paulo de Frontin -

'~

.,.

Per; o a puluvru pula ord_cm.

O Sr. Presidente - 'l'cm a Jlalavm o S1·. Paulo

.O Sr. Paulo de Fro11otin (pela ordem) ·
a emenda· n. !l, diz assim:

<:I

e l<'!·onLin .

Sr. I'rusiclrmte,

''.Fica. extensivo aos preparadores clu Collcgio Pedro II. nomeados anlcriormenLo á Lei Organica elo Ensino, de 5 de abril de 1911, as vantagens de que trata o
arL 10 da lei n. IJ51, de ü de janeiro elo 1918, e bem
assim o arl. 8" da lei n. 3.671, do 7 do janeiro de 1919."
1)

parecer da Commissão está assim l'cdigido:
Nu rcJ'orm~i do ensino u sei' dom·elacla poclor-se-'lut
tomar cm consicleraofto a providencia a que se refere
a emenda n. 2. A Com missão não aconselha a sua approvacão por esse motivo c por ser matcria alheia ao
orçamento."

Peço vcnia para solicHur do illuslro llelatol' do Orçamento do Interior a modificação do seu parecer. O Ministro
do Interior, o illustro Sr. Dr. João Luiz Alves, está, de facto,
autorizado a fazer a reforma do ensino, mas, dentro das bases
votadas pelo Congresso Nacional. Si não for, até o fim do
~inno, uLilizada a au l.ol'izar,,ão, c si fôr renovada, S. Ex. poderá
reorganizar o ensino superior e secundaria da llepublica, mas
r.ão podortí estabelecer esta medida .. De Jacto, para que os
preparadores do:; iilst.iLntos ele instrucr.ão superior pudessem
gosnt· das vantagens, qnc, ngol'U, pela emenda, são tornadas
extensivas ao lli'Cp~u·arlot•es do Collogio Pedro II. :l'oi preciso a disposição especial do arl.. 10 da lei n. 3.151, de ü de
,ianeiro de 1918. Quer dir.cr - a inl.crvencão do Congresso ó
mdispensuvcl. pm·a este fim. Por outro lado, a ultima observação, de que a mul.cria 1í .nlhoia ao Ol'(;nmenlo, ef;l/t rl~struida
pelas m·oprias disposições orr;.nrncntnrins relal.ivns aos lentes
óo Collegio Pedro II. C1·cio que a justiJ'icaoão, feita pelo iilustro Senadot· pelo EspiriLo Santo, cujo nome peço .. !icenea
para declinar, St·. Mm.•cilio de Lncct·du, rlemonslra a justiça
•ia medida pt•opotd n .. Ne~l.ns condições. eu pedil'ia ao nob!'e
nolatoP a morlil'icnção do seu modo de pensar sob!'e o destino
rla emenda, porqnanlo S. Ex. lho não t\ rontrario e, até, indica que, na reforma do ensino, deverá ~Ct' ndoptarla.
·O Sr. José Eusebio - Peco a palavra pela orJ(!m.
O Sr.. Presidente -

Tem a palavra o 81'. José Eusebio.

O Sr. Jose Eusebio (pela ordem) - Sr.· Prsciclente, a
emenda contém realmente uma medida de Jll[\ili:l'esta. equidade. Por isso mrsmo, .iá foi npppovnrla em 'orçamentos nntel'iorcs, não llw !.enfio a Cnmm•a dos Depu lados ·cindo assentimento. Doanl.c rln refm·ma que o Govot·no e,;l.uva. autorizado
a fa~ol' o sr,g·imclo as infOJ'IIltt~.ões que dclle .onvi .. a providencia poderia set• tomada nm;sa occasiiio. Não 'ha, por11m, incon.venienl.e eJII que, clnsde ,i(t, o Cong'!'esso su 1 mani.fQstc ..n res..,
peito. Do modo que, si os meus honrados companheiros do
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de l.ioln gl'ado. dou o meu
de l'ar.t.•t· o nobt•e ~enador

pelo Districto Federal.
..
O Sil. PAUI.o DE li'noN'I'IN - Muilo ag!'adecido a V. Ex.
O SR . .Piu~siDgN•rg - O St•. RelaLm· modifica o pa!'er.cr da
Commissão sobre a emenda n. 2, dando-lhe vol.o favoravel. Os
~cnhorcs que approvam a emenda queiram levantar-se.
(Pausa.)

.

Foi approvada.
'E' annunciada a votação da seguinte
EMENDA

;

..

:~

N. 7
A' verba n. 27, nn .sub-consignacão n. 31, onde diz: "MedicamenLos e drogas, 1 :000$", accrescenl.e-se: "e n~anuten
ção e custeio do serviço medico-cirurgico da "Sala Desembargador Elvira Carrilho", drogas, insLrumenLal e uLensilios,
(i

:000$000".

Sala das sessões, 30 .de novembro de 1923. - Pedro Lauo.
O Sr. Pedro Lago -

Peço a palavra pela ordem.

O Sr. Presidente - 1'em a palavra o Sr. lledro Lago.
O Sr. Pedro Lago (pela ordem) - Sr. Pre;,idenLe. t•equciro que V. Ex comullc o Senado sobre si consente na rcl.irada da emenda n. 7.
O Sr. Presidente - Os senhores que approvam o requol'imcnlo que acaba de sct• nprcscnLado velo Sr. Pcclt·o J.. ago
queiram levantar-se. (Pausa.)
l?oi approvado.
E' nnnunciada a vola~ão da seguinte
EMENDA·

N. 8

Onde convier:
"O~ ol'ficiacs cl'fiJctivos do Cot·po de Saudn da Policia
Militar e do ·Corpo de Bombeiros contarão unicamente e para
os effeitos de reforma, cm cada cinco annos que Liverem de
el'l'ccLivo servi~o militat·, um tl!lno de ~eu L'ospcctivo out·so,
com aprovoiLamonLo nas l~scolns Superiores". - Octacilw
de Albuquerque.

O Sr. Presidente - Acha-se ~obl'c n mcsn um t•oqtw!'imento do Sr. Octacilio do Albuquet·que, solicilnndo n retirada da emenda n. 8.
Os senhores que approvam o requerimento, quAiram levantnr.-se. (Prm.w..)
li'oi appt•ovado.
S. - Vol. XI
15

E' annunciada a votação da seguinte
EMENDA

)1,

9

Na designação - Tabelliães successores - do pnragr11~
)lho unico do arL. (i• do decreto n. 2. 389, do 4 de ,ianciro de
1911 se comprehendem, pura gosur das mesmas vantagens, os
officincs successores dos registras de immoveis desta Capital, que são os tabelliães creados pelo decreto n. 483, de 14
de novembro de 1846, os quaes se acham encarregados desses registras (decreto n. 169 A, de 19 de janeiro de 1890,
art. 7', § a•).
Sala das Commissões, em novembro de 1923. - Euscbio
àe Andrade.
O Sr. Presidente -· Acha-se sohre 0: mesa um requerimento em que o Sr. Eusebio de Andrade pede a retirada da
~:monda n. 9.
Os senhores que approvam o requerimento, queiram levantar-se (Pausa.)
Foi approvado.
E' annunciada a votaoão da seguinte
EMENDA

N.

12

Onde convier :
Subbstitua-se o art. 2G e seu pnragrapho unico do regulamento que baixou com o decreto n. 15.776, de 5 de novembro de 1922, para o seguinte:
·
Art. 2G. A venda dos penhores vencidos será . feita cm
leilão, realizado na propria casa de penhores por leiloeiros publicos desta Capital, á escolha do proprietario do estabelecimento.
Sala das sessões, 8 de dezembro de 1923, - João 'l'lwmé.
O· Sr. João Thomá -

Peco a pnlavra pcln ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Hr. João Thom(·.
O Sr. João Thomé (pela ordem) - 1-it•. Presidente,
requeiro a V. Ex., que consulte o Senado, sobre se consente na
·
retirada da emenda n. f2.
O Sr. Presidentet - Os senhores que npprovam o requerimento, que acaba de ser apresentado pelo Sr. João 1'homé,
queiram levantar-se. (Pausa.)
Foi approvado.
,,
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lll' annunciada a votação da seguinte
-

EMENDA

•

N. 13

A' "A Escola Primaria", pela remessa da revista ás escola:; vrimarius e pro!'issionaes umnLidas ou :;uLvcncionadas pelo
llovcrno, 24 :000$. - Marcilio de Lacerda.
O Sr. Marcilio de Lacerda - Per;o a palavra, pela ordem.

o Sr. Presidente - 'l'em u palavra o Sr. Marcilio de Lacet·da,
O Sr. Marcilio de Lacerda (pela ordem) - Sr. Presidente, a emenda n. 13 é de minha uuLorin. Requeiro a V. Ex.
consulte o Senado sobre se consente na sua retirada.
O Sr. Presidente - Os sonhares que approvam o l'cqucl'imenLo, que acaba de ser apresentado pelo Sr. Murcilio do
Lacerda, queiram levantar-se (Pausa.)
]'ai approvado.

N. 10
Onde convier :
Instituto "Dom Hosco", de 1\Ianáos, 10:000$000. - Indio

do B1•asil.

SUB-EMENDA

Em vez de 10:000$, diga-se: 5:000$000.
E' annunciada a volar;ão da seguinte

'

....
·'•'

EMENDA

N· 16

Onde convier:
No caso de vaga nu Inspectoria de Saude Publica do Rio
de Janeiro serão extensivos os favores do art. 16 do decreto
legislat.ivo n. 4 .555, de 10 de agoslo de 1922, aos medicas que
ahi desempenham, cm substituicõcs interinas, as funccões de
ajudante-medico o estavam sem exercício quando foi promulgado o citado decreto n. ·1.555, para o fim de serem aproveitados como effectivos, ainda que não este,inm no serviço da
repartição por ter cessado a interinidade antes da occurrencia
da vaga. - Oleoario Pinto .
O Sr. Pl'esidente - Acha-se sobro a mos a um t•equor imenta do Sr. Senador Olcgnrio Pinlo, solicitando a rof.irnda
dosta emeni:la. Os senhores que approvam o requerimento,
quoiram levantar-se· (Pattsa.)
Foi approvado.
·~

'

'

E' anuunclacla a votacão da seguinte
llMENllA

N· iS
Departamento Nacional elo Saude Jlublica:
Onde diz: "Contínuos das diversa~ directorias e mspectorias do D. N. de Saude Publica, diga-se: contínuos do Departamento Nacional de Saud·e Publica com 3:600$ anuuaes,
equiparados aos da Secretaria Geral. - ll'ineu 11Iachado.
O SI'. Jrineu Machado -

O Sr. Presidente nador Irineu Machado.

Peco a palavra pela ordem.

Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Se-

O Sr. Irineu Machado (pela ordem) - Sr. Presidente,
com o protesto de renovai-a em terceira discussão, requeiro
a V. Ex. que consulte o Senado si consente na retirada -:tlesta
emenda·
O Sr. Presidente - O Sr· Senador Irineu Machado requer a retirada da emenda n. 18. Os Srs. que approvam c
requerimento queiram levantar-se. (Pausa.)
Foi approvado o requerimento e retít•ada a emenda.
São successivamenle uppt·ovadas as seguintes
EMENDAS

N.U
Onde convier :
Art.
O Governo mandará pagar ao Dr. José Rodl'igues
da Costa Doria e á vi uva e herdeiros do Dr. João Carlos Teixeira Brandão a importanoia dos vencimentos que um e outro
deixaram de receber como lentes catbedraticos das Faculdades
do Medicina da Bahia c do Rio de Janeiro, respectivamente,
durante o tempo em que exerceram os mandatos, o primeiro
de Presidente em Sergipe, e ambos de Deputados l?ederal, abrindo os ~rerlilos necessarios e relevada, para esse fim, qualqu~r
prescrtpcão.
,~;aJa rias sessões, 30 de novembro de 1923. - Jer·onymo
11Ionteiro.

N. 12
Ao orcamento do Interior:
Verba 12•:
Augmenlwdn
de til :726$, J'eitas
as seguintes alterações:
.
.
Rubrica V- (Pessoal) - .Tnizos.scccionaes- Estados!frllra C - (Ama~onas, Maranhão e Ceará) . Logo após· a sub'

'
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consignação n. ·13, accrcscontc-so: 1 escrivão criminal do
juizo soceional do Ceal'á, com li :000$, sondo ~ :000$ do ol'dcnado
o 2:000$ do gral.iJ'ica~.ão.
LeLtra l!" (Parú ,; Rio Grande do Sul) . Logo após a subconsignação n. G7, accrcsccnte-se: i escrivão .criminal com
(i: 000$, sendo .1,: 000$ •.:i e ordenado o 2 :000.$ de gratificacilo.
Accrescenl·e-se na mesma lettra .F' logo após a sub-consignação n. G8, sob o titulo novo do -'gratificação addiciona!
- a seguinte swb-consignacão: Do 5 % ao .iuiz federal no
Pará, bacharel Lu;z Esteviio •de Oliveira, i :200$000.
~ Let.tra G (Rio do .Janeiro). Logo após a sub-consignação
n. 73. accrcscentc-se: 1 escrivão criminal com G:000$, sendo
4:000$ de or·deuado c 2:000$ do gorat.ificaçiio.
J... eUra H (.Minas Geme~. Pernambuco, S. Paulo e Bahia) .
Logo após a sub-consigunção n. 79, accrcscenl.e-se: 1 escrivão
criminal· com O:000$, :sendo o\ :000$ de ordenado o 2:000$ 1\le
gratificacão.
Accrescentc-se, na mesma lett.ra H, lor;o após a sub-consignação n. 85, a ~cguinte: De 5 % ao ,juiz federal cm Pernambnco, bacharel Francisco TaYaros da Cunha Mello, réis
966$000.

Snb-consignar.iic n. 27. Onde .se diz 20 o/o, diga-se
33 %, alterada a respectiva imporlancia de 2:520$ para réis
4:0&0$000.
(Os menciGoaclos cargos rle escriYães criminaes, foram
creados, em virtude da lei 11. 1~, 6-12. de 17 de janeiro dto
1S23) •
.
N. 13

Verba 13•:
Augmenf.ada \le ~5 :384$000 -· Para paS"amento de éiarias,
durante 366 dias, aos o:fficineB do .iustica das varas criminaes .
e pret.orias do DistJ·icf.o' Federnl, cm numero de 62, na .razão
de 7.32$ a cada um, ·.:lo accôrdo com os arts. 17. do clecretu
n. 4.555, de 10 de agosto de 1022, c 18, da lei n. 4.632, do
6 de Janeiro de 1923.
N. 14
Verba 15':
Augmentada de 7:920$, feitas as seguintes alterações:
Rubrica XIII - (Pensões de guardas civis, pessoal da
Inspectoria de Vebi·~ulos e outros) - Accrescente-se:
Amaro .Tacomo de Araujo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bartbolomeu Araponga . . . ...... ·'·..........
Antonio .Tosé Fernandes Filho .... :. . . . . . . . . . .
frene Paz dos Snntos, viuva elo gu~rdn Avelino
Climaco dos Santos . . . . .. ·........... , . ,
llfnrin Pereira To,iu, viuvn elo guarda Mnnoei Tojn
INnvarro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 :4'40$000
1:800$000
1 :4~0$000

1 ;800$000
t :'•40$0001
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N. 15

Verba 10•:

.

'

'

Augmenlada de H: J!J5$258, feitas as allerncõos seguintes:
Rubrica VIII ·- llcformaclos:
Sub-oonsignação n. 90, capitão José Carlos L'Eparty.
Onde se diz 2:142$492, diga-se 4 :500$000.
Sub-consignação n. 91, capitão Eduardo de Parobé Choim.
Onde se diz 2 :fOO$, diga-se 6 :000$00(),
.
Sub-consignacão n. 92, capitão Emiliano Felix de Almeida. Onde se diz 2:-100$, diga-se 6:000$000.
Súb-consignucão
n. !J.í, capitão Cyiwbellno
Paes
Landim- onde se diz 2:100$, diga-se 6:000$000
Sub-consignat~ão n. 121 tenente João Ranuipho du
Nascimento Menczes~Ondo se diz 1:080$, diga-se 2:044$000.
As a!Ldrat'õcs citadas são todàs cii1 virtude de r11elhoi'la
de reforma.
Accresccnle-se na. mesma rubrica:
1" tenente João Joaquim da Silva Tel!es ........ .
2" tenente Francisco Leonardo Guinther .....•..
1" sargen lo l!'orlunalo Ribeiro Marinho ........ .

6:572$000
5:200$000
1:773$334
1" sarg·ento Alfredo Oliveira de Araujo .......•. 1:773$334
2" sargento José Lcite Chaves ................. . 1:411$667
2' sargento Gustavo Flavio Manool dn Silva ..•.. 1:258$667
3"; sargento Pedro Roque .............••...... 1:258$667
Cabo de osquadm Pedro Joaquim Lopes •••..... 1:081$3311
Cabo de esquadra .Tosé Marce!lino rle Freitas ... . 1:{)81$334
Cabo de esqua:dra Avelino Alvares da Gamara ... . 1 :081$133/1
Cabo de esquadra ,Joaquim do Nascimento Curiha 1:081$334
Cabo de csqu:1dra José Pereira Freire ......... . 1 :081$33/i
Cabo de esquadra· Luiz Pereira do Nascimento .. 1 :081$33.\
Cabo de esquadra Leopoldo de Almeida Mattos .. 1 :081$3311
C:abo de esquadra Thomaz llfarf.ins dos Santos .. . f:081$33.\
Cabo de esquadra Tnda!eci'D Pores ............. . 1 :081$33,1
Cabo do esquadra Mannel ,Toaquim dos Sant.os (2') . ·r :ost$331i
Cabo cdi·reciro Sebastião Fci·roira de Mello .... . l :ó81$33'f
Anspocarln Fernando .To só .du. Silv3 .. , , .... , , .. .
872$667

Ahspcçadu .Tol9ó 1\rarJ.iils :Borges .......... , ...• ,
872$667
Anspccada An·ericn .cJc Olivúi.rn SchdiriG, •••••••
R72$tl6'í
Anspocadn Arminrlo da Cr.st.a neg-o ............. .
872$6137
Soldado A1'lhü1' C: ti imai·ães Caldas .....•.••.....
R72$667
Roldado t:m·lns Fr·ederico dos AnJos .... ·•••.. , .. 1 :570$800
Snlrlarln Gnil11cr·mo Dcl.crlihg .......... ;,, .... .
872$007
R72l\\M'7
RolrJudo Belmiro Gnncnlvns· ............ ~, .... .
!"·nlrládo Anrnl i fino .Tos1í Corrêir. ............. ,, .. 1 :570$BQ0
Soldado .José llomfio .{)os Sanl.os ............... .
872$6137
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Soldado Josó Anastaeio Ferreira ............. .
872$667
Soldado Sebastião da Silva e Souza ............ .
872$667
Soldado Antonio da Rocha Vianna ............ . 1:570$000
Soldado A;dão .Toronymo da Silva .............. .
872$667
Sohlntlo Julio Francisco da Silva .............. .
872$667
Soldado Manoel de Oliveira .................. .
872$667
Soldado NeLson Alves de Miranda ............. .
872$667
Soldado Antonio Pereira Ramiro ............. .
872$'667
Soldado Antonio da Silva Ló ................. .
872$667
Sold6do Bllrsali Felici . . . , , ... i •• , • • • • • i • • • • •
872$667
Tambor Augusto dos Santos ................. .
872$66'7
Cornetelró Agostinho Li no Salles da Costa ..... .
872$667
2• .tenente Euclydes Rodrigues Coura .......... . ":1368$000
3• sargento Luiz Gonzaga da Silva Ramos ...... . 1:256$667
N. 16

Verba 31":
Augmen'lada d6 57:936$879,
guintes:

feitas as rtlteraçiies

se-

.. Sub-oonsigna~ão n. 62 - tenente-coronel. Emygrljo Miguel da Silva - onde se diz 4 ;080$, diga-se 9 ;984$000 i
Sub-consignacão n. 70 - ' major Jacob Grcgorio de Limá
- onde se diz 3:919$992, diga-se 8:207$995.
Sub-consignacão n. 71 - major Emygdio José da Silva
- onde se diz 3:360$, diga-se 7:599$996.
Sub-consignacão. n. 72 - major Clemenf.P. Esf.anislan
Figliola - onde se diz 3 :960$, diga-se 8:359$996.
Sub-consignaçã(l n. 74 - major Joaquim Domringos elo
Prado. Onde se diz: «3 :360$», diga-se «7 :599$996:.>.
Sub-consignação n. 80 - Capitão Firmino José da Silva. Onde se diz: 2:640$, diga .. se 6 :360$000.
Subconsignação n. 94 ,.,...,. Segundo tenente .Carlos da Silva
Lemos. Onde se diz 985$500, diga-se 3:600$000.
. Bllb-consignnção n. 253 - Soldado .José Ferreira de
Sóuza. Onde se diz 402$600, diga-se 732$000.
As citadas alterações são todôs cm vi-rtude de melhoria
de reformas.
Accresccntc-se na mesma rubica:
Sefíundo tenente ,João de Oliveira Mello i:
Ségündo tenente .João Igilacio da Cost.a ..
ReA"undo tenente Tarcilio Miguel da Silva.. . .
Primeiro sargento .Toüo .Lu1z Pereira 1\futtoso
Junior.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ..
Sel!'nndo ~nrgenf.o F,rlmnndn Ocfnvin Ferroil'n .. '·
soldado J\nfonio Alexnndrc ria Castro..
Soldado Arthm Snnres da Silva.. . .
..
Soldado Cornelio Octnvio dos Santo~.. . . . . . .

5 :Hl9$996
5: 199$0()()
5 :199$096

2: iSii$500
·I :079$ri00

1 :092$00fl
1 :Ofl2$00fl

1:092$000
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Soldado
Soldado
Soldado
Soldado
Soldado

Armando .Tosé da SilYa.. . . . . . . . . . .
Appolinario PcreJI•u da Go"ta. . . . . . . .
li'crnando Silva. . . . . . . . • . . . . . . . . . . •
Wcnccslúo dos Santos..
. . ... . . .
l\Ianocl Duarte Cot-r!Ja. . . . . . . . . • .
N,

1 :092$00()
1:092$000
1:092$000.
1 :092$DOO
l :092$000

17

Verba 37:
Augmente-se de 5 :000$000 - ·Para despesas de viagem,
tranporte e serviço telegraphico, proveniente da continuacão dos serviços de postos anti-ophydicos, cont.ractaclos com
o Insti!.uto Vital Brasil·
N. 18

Verba 38:
Rubrica I -

sub-consigna~.ão,

mantido o credito de 80:000$,. redija-se a
de accôrdo com a proposta.
N. 19'

Verba 19:
Sub-consignncão n .. 36, lett.rn b, em vez de 300$, diga-se
100$, e não 100:000$, conforme consta da proposição da Camnra.
N. 20

Verba 20:
Rectifique-se o tola! da tabella constante da rubrica
XVII (Colonia de Alienados) de 9~ :755$120, para réis
94:755$130.

.......

N. 21

Emenda n.
no orr,nmenf.o do Min1sl.lwio da .Tust.ir;n:
N. 5 - Comarca do Rio Branco:
N. 96 nu'gmcntada de .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. ..
N. 97 augmentada de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2:000$000
1 :000$000

N. VIII - Material gorai: ·
N. 114 reduzida de ...................... .. ..

3:000$000

N. 22

na!:

Verba 20 -

Assistencia a aliennlios

Hospital Nacio-

"Material" - Títulos II - Do consumo:
A snh-consignacão - Conservncüo do predio 20:000$ e
conReJ•vnciio do mnlerinl rorlnn!.e 20:000$, ficnm reunidas em
11mn Ró snh-consignnçü.o, com a sognint.e rrdncQíto: ConservnCflo rio prr.dio c do mal.nl'inl Podnnte 40 :000$000·
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N. 23

Verba 20• - Colonia de Alienados no Engenho de Dentro
- Material: Destaque-se da consignação "Forragem" a quantia de 500$ e uugmente-se desta importancia a consignacão
"Aluguel de apparelhos Lelephonicos eLe· ... visto ser de róis
1 :500$ a referida despeza.

N. 24
Colonia de Alienados no Engenho de Dentro - Ambulatorio '.'Rivudavia Corrêa": Onde se W oito enfermeiros diga-se
oito enfermeiras e onde se diz seis enfermeiras, diga-se seis
monil.oras de hyr;iene mental.
A emenda visa apenas especificar as funcções que exercem as referidas enfermeiras, bem como corrigir um erro
de redacção visto não existir na Colonia, na pratica da enfermagem, sinão pessoal do sexo feminino.
·
N· 15

Verba 20' - Assistencia a Alienados - Manicomio .Tudiciario - Ma teria:
Destaque-se da verba 20' - Assistencia a Alienados Manicomio .Judiciaria - Material, sub-consignação Fumos e
artioos para {umm·, a importancia de 2 :000$, e da sub-consignação -: Acquisi(:ão e concertos de moveis, utensilios, apparelhos e in.1tr•umentos, a importancia de 1 :000$, indo as referidas importancias constituir duas novas sub-consignações
com as seguintes rubricas:
I -

Perma11ente.

Appm•rlho~. imt.rumentos
gabinete~ bio-chimico

e utensílios para os
e do psycbologia.....

2:000$000

D_rogas. e _productos chimicos para o ·gabinete
bw-chJmJco .................... · ·.......

1 :000$000

II -

De consumo :

São rejeitadas as seguinl.es emendas:

N· 2
Verba 21' supprimn-se o n. XXV, "SorvicoR de Prophylnxin Rmnl. nos Esl.ados", nn impnrtancia rlo"G.885 :000$,
sendo n pnrt.e com que concorro a União obl.ida por opm·aci.ies do credil.o. - Paulo de F'l'onl'in.

I

MiNA!lS po 1311NAD0

Substitua-se pela presente, a tabella actual do pessoal
das offlcinas gi•aphioas e de oncndernaçiío da Bibliotheca
Nacional;
Vencimentos
I.
i
~

mensal

mestre ..................... ,

f contra-mestre ............... .

1 paginador .................. ..
1 linoLypista encarregado de machinas ................. .
f Unotyplstll ..... , ............ .
2 impressores, a ............... .
1 revisor ..................... .
1 photo•lfl'avil.dor .• , .. , •... • .. ,
1 dourador de servioos especiaes.
5 officiaes encadernndores de
1• classe, a ..... , , . , ; , .•. ,
5 officiaes encadernadores de
z· classe, a ............. .
5 of!iciaes encadernadore11 de
s· classe, a ............. .
3 aprendizes encadernadores de
i • elasse; a .............•
2 aprendizes encadernadores de
2• classe, a ............. .
2 aprendiZes encadernadores de
s• classe, n ...•.... ' .....

annunl

600$000
500$000
450$000

7:200$000
6;000$000
5:400$000

450$000
400$000
400$000
400$000
460$000
400$000

5:400$000
4:800$000
9!600$00(1
4:800tOOO
5:400$000
4:800$000

400$000

24:000$000

350$000

21:000$006

300$000

18:000$000

200,000

7!290$000

150$000

3:600$000

100$000

2!400,000
129:600$000

Os ventlimertt.os acima oomt:ii'ehehclem ol'deillldci i:i
ficação. - lrincu Macltado.

~r!lLÍ

N. 6
Archivo Nacional

A' verba 19' - Officina graphicn:

. , .Sl!~~titua-sé n palavra Diaria, pela de Salarjp aíinual. lrmeu machado.

N. 9
Accrescente-se onde conviér:
"Os aspirantes no magisterio do InsLitqt.o Benjamin
Oollstnrtt pnssatlfio a perceber !100$ do glliltiflcnçiio iniJhiinl.
S!ilâ das sessões, 20 do novembro de Hí23. -"' Jfw·cillo de
Lace1•da·
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N. U.
Att.
As disposicões da lei n. 3.005, de 11 de dezembro do 1018, serão applicadas a qualquer caso de invalide•,,
desde que o funccionario da Guarda Civil, da Inspectoria de
Vehiculos e du Quurtu Delegacia Auxiliar, conte ma,is de 10
annos de serviço pul:!lico federal, continuando a inspecção de
snudo a ser feito nu fórmu da logislução ein vigor.
S11la. das sessões, em 29 de novembro de 1923· - Mar-·

cilio de. Lacerda.

·

Onde convier.
Art.
Ficam incluidos no regulamento que bai:i::oü rom o
decreto n. 16.107, de 30 de julho de 1923, os seguintes dispositivos:
a) os 5$ devidos das carteiras de identidade serão pagos
cm uma_ estampiLha federal dessa importancia, que ser;í. inulilizada pelo Gabinete;
·
b) a conducta nas carteiras será lanoada pelas autoridades
policiacs, â vista da informação que o patrão dér em cm·ta ao
empregado, cabendo a atitortdade abril• lnquet•ito em caso .de
duvida;
.
c) é permiltido ás associações de classe, quando legalmente constituidns, terem agentes seus junto ilo Gabinete de
Idcntiflcncão e ás demais reput•tloões, onde tenham que tratar
de interesses dos seus associados;
d) fica substituida a certidão da 4' Delegacia Auxiliai'; do
que tratu o decreto n. 16.107 1 de 30 de julho ultimo (art. 2"),
pela informação directa que o Gabinete de Identificação solicitará dessa delegacia, enviundo junto, uma individual dacl.iloscopica do pretendente á carteira.
·
Sala das sessões; 29 de rtovembro de ! 923. - Afarcilio de

Laéerda.

N.

13

Art.
Os funccionarios da Guarda Civil passam a perceber os vencimentos da tabélltt irifra:
O inspector ( annuaes) ..................... .
O sub-inspector ...................... , .... .
o almoxarife .............. , ........•.......
Primeiros fiscacs (uéttiaes flscnes), a ........ .
Segundos fiscaes (actuaes ajudantes), a ..... .
Guardas de 1" classe, a .... , , .. ; ............ .
Guardas de 2' classe, a .................... .
Günrdàs d!i 3• classe 1 a .......... , .......... .

12:000$000
8 ;ttOQ$000
6;000$000
6:000~000

5:ü00$00U
4:200$000
3:GOP$000
3:000$000

. A~ .g~atificacõ~s aos fisoaes, chefe do expediente, secrctnrw.âa mspectorm e chefe da contubi!idnde, serão ao üOO$
annuaes a cadà um.
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Arl.o OR vencimentos dos f'unccionarios da 4" Delegacia
Auxiliar J'icarn subordinados á l.abella seguinte:
Um delegado o...... · · ..................... . 18:000$000
Os inspectores a o· ................... ooooo.
8:400$000
5:400$000
Os auxiliares de escripta, a . o... o........... .
6:000$000
Os investigadores de 1• classe · · ............. .
4:600$000
Os investigadores de 2• classe .... ooo.... o... o
3:600$000
Os investigadores de 3" classe . o. oo· o.... oo.. .
Na Inspectoria de Vehiculos a tabella será a seguinte:
O inspector · o... o......................... . 12:000$000
O sub-inspector .... · · ..................... .
8:400$000
Os escreventes (encarregado de secção) ...... ..
6:000$000
Os auxiliares o. o........................... .
6:000$000
Os fiscaes geraes ............ o.............. . 5:600$000
Os fiscaes (signaleiros) .................... .
4:200$000
Sala rJas sessões, 29 de novembro de 1923. - Mm•cilio de
Lace1·da.

N. 19

Accrescent.e-se onde convier·;
Arto
Fica concedida a importancia de 5 :000$, papel,
como auxilio á Sra. AntonieU.a de Souza, que obteve o premio de canto de viagem aos paizes estrangeiros, no concurso
realizado no Instituto Nacional de Musica em 17 de julho de
1923 e approvado pelo Sr. Ministro da Justiça e Negocias Interior('~ em 6 de outubro do mesmo anno. Carlos Ca-

valcanti.

N. 22
Onde convier:
A verba 24", "Escola. Nacional de Bellas Artes" - Onde
se diz "oito guardas", diga-se: ~sete guardas". Portaria:
onde se odiz: "um porteiro", diga-se: "um porteiro e um
ajudante de porteiro", aproveitando-se para o togar de ajudante o guarda que já exerce a funcção de ajudante ha tres
annos. - Irinett Machado •
N. 23

Verba 37•, ~subvenções":
Sociedade de Geographia do Rio de .Janeiro, eleve-se a
subvenção a 20:000$000. - Indio do Brasil.
·
No 25
Accrescente-se á verba 37' - Subvenções - Sub-rubrica
"Nos Estados":
·
Pnran1\. a imporLnncia de 30:000$ destinados n Soccorro
nos necessíl.ndos 20:000$ e no Asylo S. Luiz 10:000$000. Carlos Cavalcanti e outros.

•
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N· 30

J

•

f9

Onde convier:
Al'L· O Governo preencherá as vagas .iá abertas ou que
se abrirem no quadt•o dos inspectores saniturios do Departamento Nacional de Saude l>ublica, promovendo os actuaes sub-·
inspector·es sanitarios, pelo criterio do merecimento, al'et•ido
em commissües technicas desemvenhudas e em trabalhos scienU!'icos. Serfw SU!JJ.ll' imidos os logm·es de sub-inspectol'es
sanital.'ios, vas·os em virtude dessas promo~.ões.
Sala das sessões, 29 de novembro de 1923. - José Ac'cioliJ.

N.

31

I•'icam os leitores do Instituto BenJamin Constant equiparados, em vencimentos e demais vantagens, aos dictantescopistas do mesmo instituto .
.Sala das sessões, 20 de novembro de 1923. - Eusebio
de Andrade.
;:: '• i< :i

N.

32

Escola Nacional de Bellas Artes:
Destaque-se da sub-consignacão do material (vel.'ba 24'),
para a "Renovação dos quadros e molduras das· galerias",
1 :200$, para gratificar.íio a um servente que trabalha de carpinteiro·
•
Sala das sessões, 27 de novembro de 1923 · - Bemardino
Montei1•o.

N. 34
Subvenções - Estado do Pará:
Accrescente-se:
Faculdade Livre de Odontologia .......... ; . . .

20 :000$000

.Lauro Sodré.

N. 35
Subvenções - Estado do Pará:
Accrescente-se:
Escola ll!ixta gratuita de N. S. do Pcl'petull Soccorro
La·uro Sodré.

3 :000$000; -

N. 36
·Subvencões -

Estado do Pará:

Escola da Loja Sele de Scle1nbro . . . . . . . . . . . . . .
diga-se:

15:000$000

Escolas da Loja Sele de Setembro. . . . . . . . . . . . . . .
- Lattl'o Sodré.

25 :000$000

N. 37
Onde convier:
l!'ica extensivo aos funcaionurios publicas civis que pet•tenceram ao extincto Collegio Naval ou frequentaram o curso
do prcparatorios annexo á Escola 1\javal, o disposto no art. 1"
do decreto legislativo 11· 2·042, de 31 de dezembro de 1008,
al'im de que seja computado pnrn o ofi'eito de aposentadoria, esse tempo de serviço desde- que tenham tido aprovoitamento em Laos estabelecimentos de instrucção militar. Lauro Sodré e outros,

..

N. 45
Onde convier :
São elevados para oitocentos mil réis (800$) os vencimentos mensaes do inspector technico das o1'1'icinas graphicas
c de encadernação da Bibliotheca Nacional.
N· 3
Onde convier :
Fica prorogado até junho de 1921, o prazo de que trata
a alinea (do art. 8' da lei n. 3.454, de 6 de janeiro de 1918.

- Marcilio de Lacerda.

N· 4

'·. Onde convier:
Art.
Os diplomas de bachareis em direito, conferidos
na vigencia do decreto n. 8. 059, de 5 de abril de 1911. cuja
expedição tenha sido feita pelas escolas ou faculdades existentes nesta época até á data em que entrou em vigor o decreto
n.11. 530, de 18 de março de 1915, são reconhecidos pelo
Governo Federal e considerados validos e admittidos ao registro para o exercício da profissão em todo territorio da
Hepublica, após o pagamento do seno pela t:ibella em vigor.

- Marcilio de Lacerda.

N. 5
Onde convier:
Auxilio para a conclusão das obras do Instituto do Protecção e Assis tono ia á Infancia do Rio do Janeiro, 400:000$000.
Sala das Commissões, 30 de novembro do 1923· - Mar-

cilio de Lacerda·

N. fO
Subvenções Diga-se:

Estado de Minas Goraes:

Esoolll Profissional Feminina
,..... Lauro. Sodré.

o o I f I I O I o f o o o to 1

t

.20:000$000

N. i5
Art
Fica o Sr. Presidente da Republica autorizado a
uuxíHar com a quantia de 50 :000$, as obras de conservaciio da
matl'iz da Penha; no Recife. - J eronymo Monteil•o.
N. 17

Na verba n. 26, Instituto Benjamin Consf.ant, em vez de
"i escripturario-archivista com 2:400$ de ordenado e 1 :200$
de gratificação", diga-se: "1 secretario com 4:000$ de ardonado e 2:000$ de gratificação;
1 escripturario com 2:400$ de ordenado e 1 :200$ de gratlffcacão". Costa Rodrigues.

·-·'-·····'

N. 19

Onde convier:
Art. Fica reduzido de 35 a 25 annos o prazo pura
aposentadoria do pessoal da Policia Civil.
Sala das sessões, 30 de novembro de 1923. - Jc'ronumo

Monteiro.

N,

20

Accrescente-sc á verba 37' - Ao Centro da Boa Imprensa,
24:0008000·
Sala das sessões, 30 de novembro de 1923· - Úronymo

Monteiro.

N. 23

Verba 20• - Assistencia a Alienados - Hospital Nacional
- Onde se diz: "aluguel de casa para o pharmaceutíco, réi~ ,
·
1 :SOO$, diga-se: 3 :000$000.
Sala das sessões, 30 de novembro de 1923. - Je1•onumo

Monteiro.

N. 24
Onde convier :

Art. Fica, para todos os effeitos, em igualdade de condicões, o photographo do Hospital Nacional de Alienados ao
do 'Instituto Oswaldo Cruz.
Sala das sessões, 30 de uovembro de 1923· - Jeronymo

Monteiro.

•

N. 25

,•

·'

Onde convier :

São considerados validos, para o exercicio da profissão,
rm todo territorio da Republica os diplomas conferidos. atlé
1924, pela Escola de Pharmacia e Odontologia do Rio de Ja.

24o
noiro, com sédc nesta Capital, de accõrdo com os decretos numeros 8.ü59 e 8. üü2, de abril de HJH, escola esta já reconhecida de utilidade publica pelo decl'elo n. 1~,205, de 9 de dezembro de 1920.
Sala das Commissões, 3 de dezembro de .1923. - ltf arc'ilio
de Lacerda.
·
·
Ficam pl'ojudicadas as seguintes
llMJlNDAS

N. 40
Art.
Os funccionarios da Guarda Civil passam a perceber pela tabella infra:
O inspector (annuaes) ..................... .
~ub-inspector. . . . . . . .................... .
:\lmoxarife. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primeiros fiscaes (actuaes J'iscaes), a ........ .
s.egundos fiscaes (actuaes ajudantes), a ..... .
C.uardas de :1• classe ...................... .
Guardas de 2• classe ..................... .
Guardas de 3' classe ...................... .

:12:000$000
8:400$000
6:000$000
6:000$000
5:600$000
'• :200$000
3:600$000
3:000$000

As gratificações aos fiscacs chefes do expediente, secretario da Inspectoria e chefe ela Contabíliclacle serão de 600$
annuaes, a cada um.
Art.
Os vencimentos dos funccionarios da 4' Delegacie
Auxilüir serão regidos pela tabella infra:
1
3
8
. 45

delegado... . . ....................... .
inspectores a.·.......................... .
au,xiliares. . . . . ....................... .
investigadores de 1' classe ............. ..
80 investigadores de 2• classe ........... .
100 investigadm·es de 3• classe ............. .

:18:000$000
8:400$000
5:400$000
ü:000$000
1:800$000
3:ü00$000

Art.
Na Inspectoria de Vchiculos, os vencimentos serão
os da seguinte tabella:
.. 1 inspector............................ .
:1 sub-inspeclot'. ....................... .
2 esct•evenLes (encai•regado de secção) ..... .
i O auxiliares ........................... ,
1O fiscaes gcraes ......................... .
170 fiscaes (signaleiros) .................. .
Sala elas sessões. -

:12:000$000
8:400$000
6:000$000
6:000$000
5:600$000
4:200$000

Marcilio de Lacm•da.

N. 42
Accresccnte-se onde convier:

•

At'l.
Fica munl.ida a clisposit.'ão contida no, art. 4•,
da lei n. 4.625, de 31 ele dezembro de 1922.- Al·varo rle Ca'l'-

valho. ,
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N. 46
~

Incluo-se á vm·ba ncccssaria 7.ü72 :253$000 para occorrcr
pelo !Vlinisterio do Interior ao pagamento da gratificação provisaria, instituída na lei n. 1. 023, de ü de janeiro do 1923, cm
beneficio dos l'unc!;ionarios, mcnsulistas, diaristas o jornaleiros, e conhecida por taúclla Lyra, e a qual fica, para todos
os offoilos, incorpm•ada aos respectivos vencimentos, mensalidades, diarias e jornaes;
·
Sala das sessões, em 29 de novombro de 1923. - Irineu
Machado.

N. 11

•

Accrescente-se onde convier :
Ao Hospital do Santa 1\osalia, cm 'l'hcophilo Otloni, Minas
Geraes, 5 :000$000.
Sala das sessões, 3 de dezembro de 1923 .. - Bemardo
Monteiro.
d~:

São approvadas. oura projecto especial, as seguintes emen.

N. 5
Onde convier :
Ficam revogados os §~ ü" e 7", do art. 24, do decrelo
n. 6.440, de 30 de março de 1007, que regulamonlou o servico policial, da seguinte fórma:
1•, os oommissarios de 1• classe ·só podet•ão ser Substi. tuidos pelos de 2•, c estes pelos candidatos que tenham pr·estado concurso para o referido cargo;
2", os escrivãcs só JlOdorão ser subsLituidos pelos escreventes c esLos pelos candidatos ao cargo de esc1·ivão, que tenlmm prestado concurso;.
3", só poderão sor nomeados para cada districlo dous
Bupplcntcs, doutores ou bacharcis, em direiLo, o IJSI.es terão
pre!'erencia para o cargo de delegado, quando em exercício
demonstrarem capac.idadc para o ca1•go ele delegado ou prestarem relevantes serviços á policia, desde que reunam as
r:ondições estabelecidas no art. 10, § 3', do cit:tdo regulamento.
Sala das sesões, 2!l de novembr·o de 1923. - ll'ineu
Jlachado.

N. 7
Onde convier:
Art.
O Poder Executivo, dentro do presento oxor·cicio
financeiro, pt•ovidcnciarú para que seja I'CRLabolecido o on·
sino ctas clínicas pediatt'icn o mcdieo-cirurgica na .!~acuidade
c!e Medicina do llio do Janeiro, installancto as l'ol'eridas clínicas
om hospiLal pr·opt•io o tornando obrigatoria a froquoncia e o
exame cm que, actualmente, deveriam ser professadas em
disciplinas.
....
. 16
S. - Vol. Xr
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§ 1." A direcção desse hospital pertencerá, na parLe scicnLifica, ao professor caLhcdratwo de clinica cirurgica infantil da mesma Faculdade c, na parto cconomica, a um administrador nomeado, om commissão, pelo l)oder Executivo que
1110 arbitrará fiança para onl.rar om exercicio.
§ 2.• O director terá como substituto, nos seus impedi~
montos, o professor caLhedr•al.ico de clínica medica infantil
da mesma l•'aculdado.
§ 3." O pessoal superior do hospital, além do Director e
elo vicc-director, estes com os assistentes c internos a que
teem direito no set·viço da mesma Faculdade, constarâ do
mais oito medicas, sendo seis para o trabalho das enfermarias, com a denominação ·de Chefes de Clínica, um com a denominar;ão de Chefe do Lahoral.orio o um com a denominarão de Chefe do Gabinct.c de Radiologia.
~ 1.0 Os chefes de Clínica e os chefes do Laboral.orio e
do Gnbinete do Radiologia serão nomeados polo l'odcr Executivo, mediante proposta do director do hospital, o gosarão
decorridos 10 annos de exercício effecLivo destes cargos, das
vantagens da vitaliciedarle.
§ 5." Para os cargos de chefes de Clinica poderão ser
transferidos, á requisi~ão do director c sem perda de seus
ciireilos, os assistentes cffectivos de clinica da Faculdade de
Medicina.
§ G." Cada clwfc de Clínica Lerá como auxiliares um assist.enl.o medico diplomado por Faculdade official e dous in- .
ternos, estudantes de medicina, do sua livre indicação e no~
meaoão do director.
§ 7.• O pessoal administrativo constará de um administrador, um almoxarii'c, um porteiro, dous ajudantes de portoiro, oito serventes, oilo continuas, trcs cozinheiros, cinco
ujuduntes do cozinha, dezcseis enfermeiras do primeira classe
c doze de segunda classe, o cinco amnnuenscs para o serviço
C:n Secretaria.
§ 8." Todo o pessoal administrativo scr:í nomeado pelo
Director, mediante proposta do administrador, c a este ficar:í
immediatumcnte suborrlinado com cxccpcão das enfcrmoiras
o nmunuenses de livre escolha do Director c deste directa~
mente dependentes.
§ 9,• O Hospital disporá de 500 leif.os, distribuidos por 10
enfermarias do 50 leitos cada uma, 250 para os cnsos de clinica medica e 250 para os casos de clínica cirurgica, além de
Ires salas para o scrviQO rlc ambulatorio, duas pm•a pharmacia
c~ as demais necessat·ias ao sorvic.o.
§ 10." Mnntcdt o Hospil.al dous cursos do ensino, um ordinario, para o uso dos estudantes ele medicina que i.ivot•cm
obrigar;ão de frcquanl.al-o, como serviço da Faculdade, o um
rJc aperfeiçoamento, pura o uso dos modicas legalmente diplomados.
§ 11.• Os cursos ordinarios set•ão professados pelo Dirc~
olor, Vice-Dircclor c pelos chefes do Clínica, sob a immedial.a
inspccr;ão do Director c Vico-Director o para frequentai-os os
a !umnos serão repartidos cm turmas.
§ 12.• Aos chefes de Clínicas ficará assegurada plena liber~
dado cm assumplos scicntifioos, devendo, poróm, obedecer {t
úriontução scientifica do Director e do Vice-Dircctor, na pnrto
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relal.iva ú orientação de ensino a ministt·m· ao~ alumnos da
Ji'aculdudo c aos livros o tratados que a estes hajam ele ser t·ocommondados pura estudo.
13." Os cursos ordinarios funccionarão diariamente, dur unto Lodo o período cios trabalhos lectivos da Faculdade, danelo cada choi'o do Clinicu, mensalmente conta ao Director e ao
Vicc-DirccLor, conforme a especialidade que professarem,
pura quo estes oncuminhem ao Director da l!'uculdacle, da pre:;enca nominal dos ulumnos o da matot•ia a clles exposta no
correl' do moz.
§ H.' Havcrú mensalmente, em uma das salas do Hospital, uma rouniíio dos chefes do Clinicas, sous assistentos o internos, para a discussão dos casos cliniros observados duranto
o mcz, ~ob a presidencia do Director ou Vice-Di!'Cctor, conforme a natureza dos casos a debater.
§ 15,' Os cursos do uperJ'eiçoamento serão professados
[.leio Director, Vicc-Director ou por professores estrangeiros
do notaria competencia na especialidade, para esse fim convidados pelo Director e obdccerão a programma préviamentc
organizado e estarão sujeitos, r1uanto ú frcqucncia, a matricula cuja taxa o Poder Executivo determinará.
§ 16." Sobro qualqueJ• dos pontos dos programmas dos cursos do aperfeiooamonto I>Odm·ão os matriculados escrever monographias que, si submettidas ao Consolllo Hospitalar, o por
este appr•ovadas, a titulo de premio, serão publicadas a expensas do Hospital, desde que u este passem a pertencer os direitos autoraes.
§ 17. O Conselho Hospitalar serú composto do Director,
do Vioe-Dircctor o de mais tres medicas, estes com mandato
r;or um anno, indicados um pelo Poder Executivo, um pela
Congregação da Faculdade de Medicina e um pelo Director do
Departamento Nacional de Saude Publica.
·
§ 18. Os vencimentos de todo o pessoal serão os da tabella junto.
§ :19. Para o pagamenl.o desses vencimentos, despezas de
installa~ão c de custeio, no presente ·cxercicio, fica o Poder
Executivo autorizado a i'azel' operaoões de credito até o limito
do tres mil contos do ré is.
'fabclla::
12:000$000
f directm·, a 1 : OOOS •••.••••••••••••••••••
67:200$000
8 chefes de clinica, a 700$ ...............•
76:800$000
1G assistentes do chefes de clinica, a ~00$ ....
38:400$000
1G internos, a 200$ ...•..•.................•
34:500$000
1G onrermeiras ele :1" classe, a 180$ ......••••
21:600$000
12 enfermeiras de 2• classe, a :150$ .....•.....
9:G00$000
· 1 administrador, a 800$ •.........•........
6:000$000
:1 almoxurife, a 500$ .....................•
2:400$000
1 pm•l.eit•o, a 200$ ...•...•.........•....••
3:120$000
2 ajudantes do porteiro, a :130$ ........... .
11 :520$000
8 serventes, a :120$ .....................•
5:400$000
3 cor.iuheiros, a :150$ •....................
5:400$000
5 ajudantes do cozinha, a 00$ • .•.•••••••••••
8:640$000
8 serventes, a 90$ •.••............•......•
1:680$000
8 continuas, a 80$ ....................... .
12:480$000
8 umanuensos, a 130$ ...•..............•...
Sala dus sessões, 20 de novon1bro de 1023. - 11•ineu Ma·
chado.
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N. 8
Onde convier:
ArL
Os escreventes juramentados dos oscrivães da ,iustiça local do Districto Federal perceberão os vencimentos fixados pela tubcllu do ar L 9' da lei n. 3. G7 4, de 7 de janeiro do 1919.
ArL
O quadro do escreventes juramentados para cada
cartorio será composto de tres, mantidos os actuaes, que, como
os cxtranumerarios, serão conservados nos cargos emquanto
bem servirem.
§ 1". Passarão para o quadro os mais antigos da classe
dentro os actuaes e nos cartorios em que o numero de escreventes exceda o limite do artigo anterior serão os demais con·
siderados extranumerarios.
Art.
Da data dest,a lei em diante, os escreventes juramentados serão nomeados ou passarão para o quadro mediante
concurso, perante o juizo de direito da Primeira Vara Cível
que a lei (decreto n. 9. 420, de 28 de abril de 1885), presentemente exige para o provimento dos officios de escrivães vitalícios, devendo a nomeação recahir no escrevente extranumerario mais antigo do respectivo cartorio em que a vaga se der.
§ 1". Na falta de candidato escrevente extranumerario
para complemento do quadro deverá a nomeação recahir dentre os classificados no que fôr proposto respectivamente pelos
,iuiz e escrivão da Vara ou Pretoria onde foi necessario o precmcllimento do claro.
Art.
As primeiras nomeações deverão ser feitas sempre para os cargos de escreventes extranumerarios por proposta dos cscrivãcs, preliminar para abertura do concurso em
cujos cartorios haja falta de auxiliares, aos quaes fica rosal\ ado o direito de manterem com ~:s rendas dos officios proprio~, tantos quantos demonstrarem ser necessarios para o
bcrvJço dos mesmos.
Art.
· Approvado que seja o candidato ao cargo de escrevente, embora não nomeado, fica dispensado de novas provas nos concursos posteriores, bastando-lhe instruir a peti1;ão de inscripc;ão com o processo do exame do sufficiencia
::mteriormonte prestado, aUcstado medico de aptidão physica
pura o exercício de i'uncçõcs publicas c folha corrida, dispensados desta ultima, aquelles que estejam no exercício de
i'miccücs publicas.
·
§ 1." Serão dispensados de quaosqucr provas ou exames,
tambem os actuues escreventes, escrivãos interinos ou successores e demais scrventuurios rlll .iustic;a, quando concorrerem
as vagas do escreventes ou de cscrivãcs, que já tenham sido
upprovados em concurso· para o provimento de officios do
,iustiça, como tambcm os bacharcis com carta registrada na
Secretaria da Côrte de Appellação, bastando-lhes instruir a
petição de insct'ipção com os .documentos rlc que trata o artig·o
anterior, substituído cm relação aos bachareis o exame de
sufficicncia para respecLiva carta.
Arl..
Os escreventes juramentados, escrivães interinos
·
ru successorcs com mais de cinco annos de exercício cffcctivo,
l.orão prefcrcncia absoluta para o provimento dos ofl'icios vitalinios de ,justiça, organizando o juiz de direito da Primeira
Vara Oivel a lista ató o maximo de novo nomes dentre os
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cancliclal.os, clous terços por antiguidade c um por mc!'ccimento, que remeLLcrá ao Ministro da Justiça, no prazo de
quinze dias, pam_ a nomeação, devendo esta ser feita cm igual
r.•razo, salvo motivo ele força maim·, cleviclamenl.c jnsl.ificarlo.
§ 1." No caso ele inexisl.encia de nove cancliclalos nas condições do arl.igo anterior, o juiz da Primeira Vara Civel organizará a lista de conformidade com o cril.erio adoptado ele antiguidade e merecimento, respeitado, porém, o direito de prcferencia , elo candidato ou elos candidatos que Lenham mais de
cinco annos.
·
Art.
Os escrivães nos impedimentos e faltas oécasionaes serão substituidos pelos escreventes juramentados mais
~ntigos, como tambem, quando licenciados, devendo a nomea(;ão
"interinamenf.c", proceder a indicação do titular do juizo cm
que estejam servindo.
.
Arf..
A aposentadorirl, dos escreventes juramentados,
mesmo estando servindo transitoriamente como escrivão interino, ou successor, será regulada pela lei cm vigor, applicavcl aos funccionarios publicas em geral.
Art.
Para execução das presentes disposições referentes á .iusLiça local do Districto Federal, serão votados os neccssarios credilos, revogadas as disposições em contrario.
Sala das sessões, 29 de novembro de 1923. - lrineu M'a.chado.

N. 10

Art.
Fica concedido ás viuvas D. Eclmria Tavares Basf.Cis ele Souza Baehosa c Maria ... Canclida ~ravares Bastos, filhas
dei finado conselheil•o .Tosé 'l'avares Bastos, o direito :í. rcYersão, em pat•l.es iguaes, da pensão de montepio ciYil, na
import.ancia de 250$ mensaes, de que era unica beneficiaria a
sua filha solteira 'fheon i !la C:mdida 'ravares Bastos, falleGida a 13 de fevereiro do corrente armo. - illw·cilio ac Lacerda..
N. 14

Art.
Fica o Governo au Lorizado a crear l.res Jogares de
despachantes, com 'funcl)tlO .iunl.o úR rcparl.it.õcs subm·rlinadas
::; esl.e ministerio, especialmente junl.o ao Gahinel.c de Idenl.i:l'icanão e Estal.isl.ica c Inspccl.oria de Vehiculos. Podcr:í t.amhem ·nomear um diRI.rihuidor Jlt'iv:\Livo elo G:uhincl.e ele Irlenl.ificação e ela Inspectoria de Vehiculos.
·
· § 1." Os funccionarios de que tral.a esla disposição de lei
serão conservados cmqu:mLo bem sm·virem. sendo q·ue os dospachanf.eR prestarão fiança idonea a juizo do Ministro da .Justiça.
.
§ 2." Nom os despachantes nem n disl.r•ihuidor terão yonciment.os pagos pelo Governo; por·cehm•ão, porém, ns cnsl.ns
qnc lhos .forem al.l.ribuiclas no rognlamenl.o quo executar este
disposit.ivo do lei.
Sala elas sessões, 2!1 de novembro de 1!123. - Mnrcilin dn
Lt.u.·m•tlu.
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N. 1.6

Onde convier :
Os officiaes effectivos do Corpo de Saude da Policia Militar e Corpo de Bombeiros, contarão unicamente o par•a os
effeitos de reforma, em cada cinco annos que tiverem de effectivo serviço militar, um anno de seu respectivo curso, com
aproveitamento das escolas superiores. - Costa Rodrigues.
N. 24
Art. Fica equiparada a secção jud!claria federal do
Estado do Paraná ás do Amazonas, llfaranllão o Ceará para
os effeitos da percepção do vencimentos dos respectivos juízes
e sorventuarlos. - Generoso Marques e out1•os.
Onde convier:

N,., .6.

Art.
Serão incorporados aos vencimentos dos membros
do mngisterio publico que se aposentarem contando mais de
35 nnnos de serviço, as gratificações addicionaes em cujo goso
estiverem na data da aposentadoria.
Sala das sesões, 27 de novembro de 1923. - Jeronymo
lifonteiro.

As par•oes interessadas, de que cogita o § o• do art. 13,
da lei n. 221, de 20 de novembro de 1894, são aquel!as que
r·espondem directa e conjunctament.o com o réo como responeaveis pelo acto que se pretenda annullar, isto ó, os coréos, quando. existam.
Snln das sessões, 30 de novembro de :1923. - Jeronymo
Monteiro.
N. 26

Onde convier:.
"E' revogado o art. ..,~.~ do decreto n. 408, de 14 de maio
do 1890 com o seu paragrapho, entrando novamente em vigor o art. 74 do docreto n. 9.1Hi, do 10 de novembro do
:l9H,"

Sala das Oommissões, 3 de dezembro de 1923 - Marr.ilio ele Lacerda.
·
Vot.ncão, em 2' discussão, da proposição da Camara dos
Deputados, n. 91. de 1923, quo dotormina quo os officincs do
Exercito, doclarnclos aspit•antes om 1922, gunrclcm, para todos
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os cffeilos, nas armas a que pel'i.eJtcem, a mesma ordem dtl
collocação que, por merecimento inlelleclual lenham cnlre si
quando aspirante.
Approvada.
E' rejeitada a seguinte
EMENDA

Ao nrt. 1• nccrcscente-se:
Estendido o disposto 'no presente artigo a todas as armas, quadros c classes do Exercito, sendo para esse fim revistas todas as classificações c corrigido o Almaual•.
Sala das sessões, cm 12 de novembro de 1923. - hinan
Machado.
O Sr. Cunha Machado -

O Sr. Presidente <.:unha Machado.

Peco a palavra, pela ordem.

Tem a palavra, pela ordem, o Sr.
:

O Sr. Cunha Machado (pela ordem) - Sr. Presidente, requeiro a V. Ex. que consulte o Senado sobre si concede
dispensa de interstício para que a proposioão da Camara
1:. 91 deste anno, ora approvada em segunda discussão, entre na ordem do dia amanhã.

O Sr. Presidente -O Sr. Senador Cunha Machado pede
dispensa de interstício para que a proposição da Camara
n. 91, ora approvada cm segunda discussão, figure na ordem do dia da sessão de amanhã. Os senhores que appra" um o requerimento queiram Ievnntnr-se (Pansa,)
.Foi approvado.
Votação, em 2" discussão, da proposição da Cnmara dos
Deputados n. 115, de 1923, que isenta de impost.o .aduaneiro
o material importado pelo Governo do Esf.ado do Maranhão
para serviços de abastecimento de agua e esgotos.
Approvada, vae á. Commissão de Redacção.

O Sr. José Euzeblo - Peco u palavra.
O Sr. Presidente -

Tem a palavra o Sr. José Eusebio.

O Sr. José Eusebio (pela ordem) - Sr. Presidente, re«tuoiro a V. Ex. consulte o Senndo si concedo urgcncia pnra
discussão e votação imn1ediaf.a da redacção final da· proposiciío da Camara n. 115, de 1923, que ncabn de ser nppro''nda.
O Sr. Presidente - O Sr. Senador .José Eusehio requer
urgcncin para a rliRcussfío o votação immcdin:ta ela proposi(:iio n. 115. Os Renhores que aJlprovnm o rcquorimen to queiram
levantar-se. (Pausa.)
Foi approvudo.
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O Sr. 4" Secretario (servindo de 2') lê o é approvado o
scguinLo
PARECER

N. 424 -

:1923

Redacção final da emenda do Senado á proposição da Ca~
mara dos Deputados n. 1:15, de 1923, que concede isenção de direitos aduaneiros para o material importado
pelo governo do Maranhão, destinado á installação de va.rios serviços.

Accrescente-se :
Art. Fica igualmente isento de pagamento de direitos
aduaneiros e quaesquer taxas o material importado pelo Estado de Pernambuco para os serviços de esgotos e abastecimento de agua de sua capital, bem como para as obras complementares do porto de Recife.
Sala da .Qommissão· de Redacção, :19 de dezembro de
:1923. - José Eusebio, Presidente. - Manoel Borba, Relator.
O Sr. Presidente - A proposição vae ser devolvida á
Camara dos Deputados.
CENTRO MILITAR .BENEFICENTE

Cont.uual}ão da 2• discussão da proposição da Camara
dos Deputados n. 55, de 1913, considerando de utilidade publica o Centro Militar Beneficente, com séde no Rio de Janeiro.
Approvada.
E' approvada a seg.uinte
EMENDA

Accrescente-se depois das palavras "Rio de Janeiro":
" ... bem como A Defesa Nacional, revista de assumptos militares, publicada na mesma cidade". O mais como está.
O Sr.. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessão, designando para a de amanhã a seguinte ordem do dia:
s• discussão da proposi~ção da Camara dos Deputados
n. 118 de 1923, que fixa a despesa do Mínisterio da Viação
c Ohr;,q Puhlicns, pnrn o r.xercicio rlr. 1!)24. (com parecer dn
Commissão de Finanças e emendas já approvadas, n. 400, de
1923);

3• discussão da proposioão da Camara dos Deputados
n. 91, rle 1923, que determina que os officiaes do Exercito,
declarados aspirantes em 1922, guardem, pura todos os ef-

SESSÃO E~!

,,

1() DE DllZEMllUO Dll 1023

249

feitos, .nas armas a que pertencem, a mesma ordem de coilocação que, por merecimento intellectual, tinham entre si
quando aspirantes (corr~ parece1· {avoravel da Comm·issilo de
Marinha e Guer1·a, n. ld6, de 1923);
3" discussão do projecto do Senado, n. 37, de 1923, considerando de utilidade publica a Associar;ão de Imprensa do
Parú (com parece1• favoravel da Comm·issilo de Just'iça e. Leaislaçilo, n. 390, de 1923).
Levantava-se a sessão ús 15 horas e 45 minutos.

156' SESS;\.0, EM 20 DE DEZEMBfiO DE 1!l23
PllllSIDENCTA DO Sn, ESTAGIO COIMB!\A, PUESIDilNTil

A's 13 c 1,6 horas acham-se presentes os Srs: Olegario
Pinto, Lopes Gonçalves, Lauro Sodré, Cunha Machado, Costa
Hodrigues, Abdias Neves, José Accioly, João Lyra, Ferreira
Chaves, Ocl.acilio de Albuquerqu.e, Eusebio de Andrade, Araujo
Góes, Pereira Lobo, Pedro Lago, Bernardino Monteiro, Jeronymo Monteiro, Nilo Peçanha, Sampaio ·Corrêa, Bueno de
Paiva, Bernardo Monteiro, Alvaro de Carvalho, Luiz Adolpho,
fiamos Caiado, Hermenegildo de Moraes, Carlos Cavalcanti,
AJ'fonso de Camargo, Lanro Müller. Carlos Barbosa e Vespucio de Abreu (29) .

O Sr. Presidente - Com a presença de 29 Srs. Sena~
dores abre-se a sessão.
Vae ser 1 ida a acta da sessão ant.erior.
O Sr. Octacilio de Albuquerque (servindo de 2" Secretario) procede á Ieil.um da neLa da sessão anterior, que, posta
em discussão, é approvada, sem reclamaoão.
O Sr. 2• Secretario (servindo de i •) declara que não ha
cxpedient.c. ·

O Sr. Octacilio de Albuquerque (servindo de 2• Secretario), procede á leitura rloR seguintes
PARJ!:CERES

N. -125- Hl23
Ao project.o n. H rio Senado, que cst.abelccr nova l.nhella
rio vencimentos pnrn diversos fnnccionarios da policia civil do
Dist.ricln Ti'edernl, foi nprr.sr.nl.ndn uma omrnda relnt.iva an
chefe rlp pnlicia e nns commissarins, que não foram cont.cmpJa.
dns nn projecto.
Poln tallella em vigor ns vonciment.os do chefe de Policia
são 21, :000$ por anno: n rmrnrla 11Iovn-os a 30:000$, mais 3
r..t~nl.oR aponas rio qur. n chnf11 rle Policia do lerr·ilorio do Acre,
que acl.uaillll1nte !.em vencimentos superiores, isto tí, 27:000$.
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Os commissarios de policia tambcm niio percebem remuneraciio proporcionada ao arduo serviço que lhes incumbo.
A emenda melhora a sua situação, como faz á elo chefe de
J.>olicia, sem exaggero.
Os commissarios de 1• classe, percebem actualmente os
vencimentos de 450$ com mais 142$500 da tabella Lyra, vencem 592$500, e a emenda lhes nugmenta os vencimentos para
050$ mensaes.
Os commissarios de 2' classe, teem de vencimentos 400$
com mais 135$ da tabella Lyra, voem a perceber 535$ mensacs, omquanto que a emenda augmenta os seus vencimentos
para 600$; é portanto, bem modesto o augmcnto constante da
referida emenda.
O augmcnto total será de cerca de cem contos em numeros redondos.
Esse augmento de despeza poderá ser reduzido sensível. mente com a substituição da emenda proposta pela seguinte:
Accrescente-se ao art.. 2" do projecto depois de - Delegados de 1• cntraneia 8 :400$, o seguinte:
.
Commissarios de :! • classe :. . •....•.•.......• :
Commissarios de 2• classe . . .•......•..•..•. ·:

7:800$000
6:600$000

Por esta forma, 8em grande accrescimo de despeza, será
corregida a iniauidade que resultaria da approvação do proj octo sem modificação, o qual coiloca os commissarios em
infnrioridade de vencimentos relativamente aos escrivães de
1" enl.rancia o atl.ribue aos simples escreventes a mesma rcmuneracão que percebem os commissarios de 2• classe.
1
A Commissão opina, pois, pela approvacão da . emenda
subsf.ilu tiva, na qual além de se reduzir o augmento dos commissarias do 2" classe, não se inclúe o chefe de policia, quo
pódo aguardar melhor Rituacão financeira para ter melhoria
do vencimentos que, aliás, não foi pleiteada neste momento
poJo respectivo titular.
Sala das Commissões, 17 de dezembro de 1929. - Bueno
(le Paiva, Presidente. -José Eusebio.- Vespucio de Abreu.
~ Felippe Schmidt. ~ JOão Lura. - Bernardo Mont11iro.
EMENDA AO PROJECTO DO. SENADO N. ·4:1, DE
O ]?ARECER SUPRA

19231 A QUE

SE RJJ:FERE

Vem á Mesa, é lida, apoiada c posta em diseussão, a so..
guinte
II:MIIlNDA

N.

~

(Ao proJecto n. .U, de :!923)
AccreAcont.o-Ro ao nrt.ign ·1·, anile niz: Delell'ncias AuxiliamR ·IA:OOO$ (nnmla!lR). chefe elo Policia ::10:000$ o no artigo 2• anelo ri ir.: DolAA"nàos de 1." enf,rnnoia R:.-\00$ (nnnuaos)
o Rcgnint,o: CnmmiAAarioR do 1• olnsse 7:800$ (nnnunos) o
commissnrios de 2" olnsAc 7:200$000.
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Justifica-se esta emenda:
·
Por considerar que o referido projecto, visando augmentar os vencimentos dos delegados auxiliares, dist.rictaes e bem
assim do todos os funccionarios das delegacias, exclue desta
'favor o chefe de Policia c os commissarios, que, dcst.'arte, fi'carão com os vencimentos em sensível disparidade dos demais
'funccionarios subalternos, visto que o delegado auxiliar, que
·percebe act.ualmcnt.o !lOO$, passará a perceber mensalmente
1 :500$ c o chefe ele Policia, suprema autoridade da Policia,
que percebe actualmente 2:000$ mensaes, portanto mais
·1 :000$ que o seu ·auxiliar, funccionario de sua nomeação,
'ficará quasi com os mesmos vencimentos deste e os commis·sarios, que são os substitutos lcgncs dos delegados, tanto que,
ax-vi do Regulamento Policial cm vigor,, anprovado pelo dc·crcto 6. 440, de 30 de março de 1907, capitulo IV. art. 48. numero 5, toem competencia para mandar os escrivães e escreventes, lavrarem sob sua presidencia, dada a auscnoia occasional do delegado, os autos de prisão em flagrante, respondendo
além rlisso por todas as occorencias que se verifiquem no
districto como representantes directos do dclc~=:odo, não é razonvcl qnc passem a perceber os mesmos vencimentos que o
oscrovenl:e, mero auxiliar elo .escrivão cujo funccionario sempre pcrcebcü vencimentos inferiores nos dos commissarios c
do escrivão de 1• entrancia m10 por sua vez sempre
percebeu menos que o commissario de 1' classe.
Por consirlerar, ainda, que os commissnrios de Policia,
obrigados como são a pernoite de 24 horas na deleg-acia, rondaR noctur•nns c a dillgel'ícias arriscadas para captura de criminosos e cnntravent.,arcs, expõem a integrirlade ria nroprfn
vida. em prol ria ordem e segurança publica desta Capital sãn
igualmente mal remunerados com us nctnaes vencimentos que
ncrccbcm dr. -100$. por isso que, além das consideracõcs fcit.as. parece ele absoluta ,iust.iça o augmento de que trata n prcilcnr.e emenda. - Pereira Lobo.
P!lOJECTO DO BEN.~DO N,

U, DE 1929, A QUI! SI! REFilnE 'o PARECER
BtJ:PRA

Considerando que nn Policia do Districto Fe.dern,, l'eformnda peln lei n. 1.631, de 3 do ,janeiro de 1907, os venciment,os dos escrivães crnm ig-uncs nos dos diversos funccionarios dn respectiva secretaria;
Considerando que ostes lograram augmont.o de ~eus vencimentos em 1.91!1, desde quando os oscrivães pleiteatrl o rest.nholccimento rln equiparação quo ~m motivo ,iustiricavel
deixou de cxist.ir;
·
Considcrnnclo que .o Congresso Nacional .iá reconheceu
esse direito que lhos assiste por duas vezes. não sancoionnd(),
enlrotanlo, por csl.nr o Poder Executivo autorizado n equiparar os vencimentos elo fnnr.cionnlismo· :publico (razões âos
?Jétos elo Senado n. 4, de 1!ll!l, c ao orçamento do 1022, artigo Ul:
· Considnrrmclo mais quo no referido pro,icotn n. 4. entre
a$ razües julqadas (undn.mtentar.s pela Commissão elo Finnncas cln Cnmnra dos Deputados. a mrsma Commisaiio do Senado
âssim decidiu sobro o assumpto;
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«:ÜS Cscrivües das delegacias, funccionarios da 3' Secção
dnqueJla secretaria, con!'ormc o decreto n. 11. 7-íO, de 16 ae
abr1l (}e 1856, quo passaram a servir junto ás àelogacias em
oLediencia ás disposições dos decretos ns. 2. 396, de 5 de
m::rço do :18ú0; 5. OG3, de 28 do agosto ele :1872; e 5. '113, do
17 de outubro de 1872, mantiveram sempre condições equivalentes ás dos í'unccíonaríos daquella repartição, tendo sido
pela lei n. 1. 631, de 3 de janeiro de :1907, aquiparados os
seus J•espectivos vencimentos.
·
II!:' evidente, pela propria nat,ureY.a llos encargos, que os
cscr!Yiics desempenham trabalhos mais ac!ivos •! mais panosos, não lhes sondo ao menos asseguradas horas certas de
rcp01;so, como succedc com os funccinarios da secr·etaria.
E assim sendo, não é razoavel que, elevajiJS, como f oram, os vcncimenstos do secretario, de 8:400$ para 14 :400$;
do suli-secretario, de 7:200$ para :12 :000$; do.s officiaes, de
(: :000$ para 10:800$; dos escriptururios, de 4:800$ para
8 :400$; do archivista, de G:000$ para :10 :000$; dos amanuenses. de 3:600$ para 6 :000$; do thesoureiro, rle 6:000$ para
10:800$: do fiel, de 2:400$ para 5:400$; dos telephonistas, de
2:.100$ r.a.ra 3:600$; do porteiro, de 3:000$ para '1.800$; dos
cont)mH;s, de 2:000$ para 3:000$; não é razoa\'el, · diziamos,
qnr!, elevado.; os vencimentos dos funceionarios ca secretaria
em pt'OP•)J•ção tão consideravel, e elevados tambem os dos
rnerll~f:.s lngista~ de 7:200$ para 12 :OílO$; dos assis~ncte~. de
1 :HtJti$ 1• :::: .iOOf:. para 3 :8hO$; do adm[nl.~t:ador do necroterlo, dn 1· 920* para. 4 :200$; dos serv•nlLe~, ilc , .r.·JO$ para
2 :1100$; dos commis~~rios de 1' e 2' .:l.l:1Si.ls, l'uspe('tiva•ncntc.
Jo ·í :ocn·:· vara :i: 4ú0$ ~ 3 :GOO$ para 1 :8Dn~. cal.leP.,,io a inca
aos medicos legistas a diaria de 10$, permaneQam os escrivães nas condições evidentemente insupport.aveJs em que se
acham.
Actualmente, os escrívíies das delegacias auxiliares percebem 7:200$, das delegacias de 3" enf.rancia G:ooo.~. das de
2', 4:800$, das de 1", 3 :GOO·$ e os escreventes 2:400$, isto é,
menos que os conlmuos da Secrelm•ia de Policia.
Entretanto, as véncimentos rlos escrivães auxiliares eram
iguaes aos do snb-sccret.ario, dos de 3" entrnncia os mesmos
que os dos officiaes, dos de 2' correspondentes aos dos escripturarios e os dos de 1" equivalentes aos dos amanuenses.
O pro,ject.o, .porf.anf.o, nrsf.a parte, apenas restabelece uniformidade de condições quo existin c desappareceu in.iustificavelmente entre escrivães c os funccionarios da Secretaria
dr. Policia.
.
A Commissão de Financas ·não tem, pois, nenhum funda~
mento para oppôr-sc á. approvação integral do projecto no
qne diz respeito aos escrivfies, porquanto n arguiçüo de (]ue
os embaraços financeiros da União aconselham absoluta inf,ransi,g-oncia na .clcfcsa dos in!fllrcsses do Thlesonro níto é
agora mais opporf.nna qne ]loucos mezes passados, qnando foi
vot.arln a altenação rla t.ahel a referente :í sccrétaria.~
Considerando aincla qnn. posteriormente á. Secrct.aria .de
Polir.in, t.ivcrnm :mg-mrnf.n rlo vencimentos os funccionarJOs
llo · Gahinntc Medico-Legal. Jnspccloria do Vohicnlos, Inspect.oria do TnveRtíg-nçõrs c Sng-nran0n Pnhlica, commissnrins de
Poliria, Guarda Civil c Gnhinrt.o dn Tclontificar,fio c d11 Est.at.ist.icn, conforme os clrerrf.M ns. :1. G81, rio R rle janeiro de

.•
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JUJü; :.J.'/:Hi, du :ll du lllaio do n:e,;uw annu; [.1,/.I.:J, tln ll du
agosto de 1U21; 14.070, do 25 de fevereiro de 1020; 3.7:35, de
21 do maio de 101U; 3.G7ü, do 8 de janeiro do 1010 c 15.078,
de 25 do fevereiro do 1010, respectivamente;,. ·
Considerando que !'oram todos melhorados de 1019 para
cá, crnquant.o, que os esct·ivãos ainda Luem os vencimentos
fixados pela lei n. 1.631, de 1907;
Considerando que de Ludo isso rcsulLa o absurdo do terem
os escreventes encarregados do serviço do Gabinete MedicoLegal, da Inspectoria de Vehiculos o do Necroterío da Policia
vencimentos superiores aos dos escrivães de 1• e 2' entrancias (decreto n. 4.555, de 10 de agosto de 1922);
Considerando, finalmente, que mesmo como medida pro. visaria constitue uma inqualificavel injustiça manter os eserivães nas condições cm que se acham aclualrrlente, pois, a
gratil'icaçiio u!Limamente concedida, benel'ieiando a todos em
geral, devido (t sua proporcionalidade, concede maiores vantagens úquelles que ,iú haviam obtido melhoria:
·

E' de indiscutivcl jusLir;a o seguinte
Pno.TECTO

Arl. L" Os e8ot·eviios da Policia l,et·ão iguaes vencimentos
aos dos fLmeeionaJ•ios da secretaria {la Policia, observada a
oquipara~:i1o que .enLt·e elles existia pela lei n. 1.631, de 3 de
,janeiro' de 1007, c o que dispõe o decreto n. 3.681, de 8 de
janeiro de 1n1 !l, como se segue:
Escrivãcs das delegacias auxiliares ao sub-secretario,
oul.r'ora ol'ficial de gabinete;
Esc1·ivãos de 3" cnlt·ancia aos ofJiciaes;
Escl'ivães de 2" enLranDia aos csot'i<t}Lurarios;
Bscrivãcs do i" entranci:t aos amanuenses.
Ac·t. 2. • Os delegados terão os vencimento's seguintes:
Deleg·ados
Delegados
Delegados
De!cgado's

auxil i:1ros (annuaos) .............. . 18:000$000
do 3" entt·ancia (annuaos) ...•...... 1·4 : 400$000
de 2" entrancia (annuaes) ......... . 10:800$00(1
de 1" entrancia (annuaes) •.....•... 8:400$000

Ar!..
4 :SOO$ e
Art.
Art.
Sala

3." Os venoimenlus dos escreventes serão do róis
os dos ol'ficiacs de justiça de 3:600$ annuaes.
4." O Governo abrirá os necessarios credito~.
5. • Revogam-se as disposições cm contrarto.
elas sessões. 3 do novembro de 1023. - Euscbio de,
Andrnde. - A imprimir.
N. 42ü- 1023

A proposição n. 77, do 19~3, da Camara dos Sr.s. DepuLados, auLor·i~a o Poder Exccuttvd a mandar ·oonstrurr, na ca-
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pilai do J~stado do Maranhão, um edii'icio para alfande"a
abrindo oa nccessurios creditas, aló á quantia de seiscentos
contos do róis. A Cornmissão do Finanoas nada tem a oppor.
Sala das ·Com missões, 19 do dezembro do 1923. - B·ueno
de !'uiva, Presidente. - João Lyra, Relator. - VcsjJUcio de
Ab1•eu. - Fcl-ippe Schrn·idt. - José Eusebio. - Bemardo
l'tl ontei1•o.
PROPOSIÇÃO' DA CAMAilA DOS JJEPUTADOS N. 77, :p&
REFERE O PAilECEH SUPHA

1923,

A QUE SE

O Congt•esso Nacional decreta:

At•L 1. o Fica o Poder Executivo autorizado a mandar
const.t·ull· na cnpitul do E·sta:rlo do Maranhão, um edifício', dcpendencias o armazcns UIPQ'Opriados ~para o serviço da aHandcga, •p.odcnda, p~ra esse d"im, despender até a quantia do seiscentos contos de réis, inclusive mobiliario c .machinismo's que
forem .neccssarios, abril· os necessarios creditas •para pagamento cm dinh ciro ou cm apolices da divida publi·ca, pela :fórma quo entender mais •conveniente aos interesses da União.
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
·Camrura dos D®utaJdos, 28 ~de setomlbro Ido 1192~. A1'110l{o Rodriuues de Azevedo,. Presidente. - Huuo Carneiro,
1• Secretario, interino. - Gentil Tavares, 2" Sect•etario', interino. - A imprimir.

N.

427- 1923

Antes de cmitLir •P·Urccer sobre a pl'o.posição da Gamara
dos D~putados, n. 89, de ·1923, a Commissüo de lrinanças entendeu neccssario ouvi!· a de AgTicullura o eommercio que, em
parecer n. 335, de 1923, opinou pela approvação do projecto
com as seguintes emendas: '
Ao art. i o - ~ecrcscento-se depois das .palavras adubo~
cm applicaçiio na agricullura-ou fertilizantes da terra. E no
final- calculando o valor pela factura consular.
Ao art. 2"-0nde se diz - no momento actual a nomen.,
claLura dos adubos llipplicavo.is na agricultura - diga-so - no
momento actual a nomendaLut·a dos adubos ou fertilizantea
da terra.
Ao art. 9° - Depois das •palavras 'l'ribunal do .·Contas,
accrosccntem-se as seguintes: "e do Ministro da Fazenda.".
Ao' art. ·J o. - IAccresconte-se in finr: o seguinte: Uma vc1.
que essa producção se o:frl'cctue em qua:ntidade o :preço de poder satisfazer ás necessidades da agricultura do· paiz.
Sala das Commissões, 17 de nov.embro de 1923. - Antonio
Massa, Relator e Presidente. - João ThOrné . ....: Costa Rodriuues .,
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Consu!Lando, a sua vez quer sobro o .projecto, quor sobro
as emenda:~, a Commissão do .Financus ·pcnsu que um e outras
podem ser approvudas co'm as seguintes
EMENDAS

A.o art, 5• (da proposiçilo) :
Supprimam-se as <p·alavras «pela imprestabilidade etc.:>
.
Snpprima-so a emenda da Commissão de A:gricultura ao
arL 9• da proposil;ão, por dosnccessaria ;no processo' que niio
cxi,ge a nudioncia do ministro da :Fazenda e contraria, no ilaso
do recurso, a essa audicncia.
Substitua-se a emenda da mesma •Commissão ao art. 10•
pelo seguinte: «e no·s tormo3 do art. s• do decreto n. 8. 502,
de 8 de março do 191b quo reg·ula e muito bom a materia,
dispensando nova legislação'. .
Sala das Commissões, 19 de dezembro de 1923. - Bueno
de Paiva, Presidente.- Law·o Müller, Relator.- Bernardo
Montei1•o. - Joúo L1J1'a. - Vespttcio de Aln'C!t. - FeliJlpe
Schmidt. - José Eu.1cbio.
até o d'im.

PARECER DA COMMISSÃO DE AOniCUL'I'URA, INDUSTRIA, COMMEnCIO E ARTES, N. 335, DE 1923, A QUE SE Rlli'JmE O PARECI!!\

SUPRA

A proposição que a CamaJ•a dos Deputados acaba de votar sob o n. 80, do 1023, tem por fim, conforme se acha dito
na ,justificacão apresentada pela competente ·Commissão de
Agricultura daquella Camari:t, reunir em alguns dispositivos
claros o pensamento do legislador brasileiro, quando reco~
nhecc a improscindivel contingencia de proporcionar ú .lavoura nacional os meios de adubar a torro. para intensificar a
producção da unidade superficial cultivada.
A redaocilo apressada de algumas disposioões da icl da
r.eooita tem dado logar .a intcrpretaoões quB não obedecem a
um crilerio uniforme. dahi resultando dispendios exagerados
que importam no encarecimento do um producl.o quo precisa
ser fornecido pelo mais baixo preço.
'fodavia na lei votada pela Camara ha ligeiras emendas
que carecem ser introduzidas para esclarecer, tanto quanto
possível, a idéa predominante, que so visa por em pratica, o
impedir a l'opetioão de aprecinc.ões erroneas como so tem verificado, projuclicines aos into!·es.ses dos agri~ultoros.
Assim parece quo se exprimirá melhor dizendo-se no artigo 1•: a im1Jortação de adubos Olt {e1•tilizantes da terra em
vez da redacção que está na loi - a imporlacão de adubos com
applicaQão na agrioultum- c no final do mesmo arLigo alldicionnr, calculando o valor pela {actu1·a consulm·.
Do mesmo modo no art. 2• onde se diz: cs:No momenl.o
acLual a nomenclatura dos adubos aitPlicavois na agricultura~,
parece que ahi tambem so devo dizer: «No momento actual a
nornenclatiu·.u, dos ad1tbos ou fertilizantes. da ten·a deve comPl'ehendel' .• .» ·
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l'or essa modificacão introduz-se na propria lei o
significado que nella deve ter a palavra- adubo- ou o seu
synonymo {m·l'ili:antc da tm·ra., afastada a outra significação
desta mesma palavra na arte culinaria.
A applicac;ão de um {ertili:ante da terr.a, é uma .condição da
agricu!l.ura, como aliás está dito no art. s·, quando se prcvó
a hypo Lhes c de qualquer producto que venha a ter applicação
nt\ aoriwltn1'lt, de onde decorre claramente a conveniencia da
ligeira aUcrac;ão nos dous primeiros artigos e a manutenção
da redacoão deste.
Ao art. o• carece depois «do Tribunal de Contas» accrescen Lar: «do Minist1·o da F'o~enda ou de qualquer outra autoridade administrativa.»
E' necessario esse accrescimo, porque, tratando-se de lei
ospecial qLte vae reger a especie, não. se deixe de consagrar o
que já existe e que só por insciencia momentanea do Relatot·
da Receita na Camara fez-se esta suppressão.
Com effeiLo o art. 2" das preliminares da tarifa em vigor
desde 1900 traz a especificação de todos os casos de isenção de
dil'Citos c no § 30 enumera os productos que se consideram
adubos, quando introduzidos em estado impuro.
·
E no art. 4" se verifica a indicação das hypotheses em
que é ncccssaria a audiencia do Ministro :da Fazenda e ncllu
não está o caso dos adubos; isto é o despacho de isencão dos
dircil.os do importação só depende do inspector da alfandega,
como tambcm se acha consagrado no art. s• da actual lei du
Receita, quo já por seu turno era repetição da diaposicão clu
lei anteriot· cm que especificou quo não era necessaria a audicncia do 1'1·ibunal de Contas. Ora, ,desde que a nova lei 1
art. !l" diz não ser necessaria a audiencia do Tribunal de
Contas, é claro que ella tambem deve consagrar a não audieneia do Ministro da Fazenda como já hoje existe,
Trata-se, nos dispositivos da lei, .de dar-lhe a clareza necossaria, mas é l.Jem de vet· que, no caso de qualquer duvida
fóra dos casos normaes, as decisões do inspector, erroneamente
praticadas, of:l'crccem margem de recurso para o seu superior
nierarchico, que é o Ministro da Fazenda.
Ao rú'L. 10 é preciso accrcseentar· ao final: «uma vez que
essa p1•oducção se e{fcctue em quantid.ade e preço de podet
satis{a.ze1· as neeessidades da arn·icuUura do paiz.
E' mui to justo o que a Commissão de Finanoas da Gamara introduziu na lei sob a fórma do art. 10 tal qual está
no projecto approvado c om submettido á consideração do
Senado. Elia visou naturalmente a possibiidade de virem a ser
produzidos no paiz alguns dos artigos comprehendidos na lei
o ser pot•Lanto necessario abrir-lhe a porta da protecção, Mas,
no caso, ha um interesse superior que não póde ser menosprezado, que é o da agricull.ura nacional, que carece usar adubos
chimicns pelo mais baixo custo. Esta cautela está···contida na
emenda que ora so suggcre, porque assim evita-se· a surpresa
de uma prolcccão indevida, resultado de uma informação menos exacta sobre uma produccão incipiente e em pequena escala, cujo interesse, por nJuito rcspeitavol que possa sor, será
scmpro in l'er·im· ao da agricultura de todo o pa:iz, que carece
enveredar pelo adopção de processos melhorados. em que a
adubacão do solo é condição primorcl.ial.
·
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lsto pn,.;fn a CtJJJJIJJi:.;,fto du Agricultura c Commcrcio de
1H!Ct'Jrrlo cu111 as CIJI!,;idemt;õc,.; acima, é de parj)cer que ~cja
approvadu a Jl!'Uposit;fto n. 80, de 1023, com as seguintes
EMENDAS
~·

•
•

•
•

An arf. 1"-Accr·csccnlc-se depois das palavras adubos em
applic:tt;ão na ngl'icuiLnra - nu fcrLilizantes da terra. E no
final - calcn la111fn 11 valor pela factura consular.
,\o ar/.. !!'-Onde ~e diz - no momento actual a nomcnclal.nra dos adubos applicavcis na agricultura- diga-so-no
mnnwnfo actual a ntHncncla•Lura dos adubos ou 1'ertilizantes
da terra .
Ao a!'I. n• -.Depois das palavras 'l'ribunal do Contas,
acct·esct!nl.em-se ·as seguintes: «C do Minist.ro da Fazenda~.
Ao at·l. Hl - Accrescente-se ·in fine o seguinte: Uma vez
qttc l's,.;a !H'oducção se cl'J'ectuc em qnanLidado c preço do podét' sal.isl'azet· á~ necessidades da agricullura do paiz.
~ala <las Commi~sões, J 7 de novembro de 1023. -Antonio
Jfas.w, fielalor c Presidente. - .João ThonuJ. - Costa RodrifJttes •

•

l'lllll'lli:ól(:.i.U IJ.I CAJ\1.\IlA DOS DEPU"J'ADOS N. 80, DE
1\El<'W\BM OS l'.lnECJliU:S SUPIIA

O

C"llé\TCStiO

1023, A QUE SE

Nacional resolve:

Ar I. L" A impt)['lncão de adubos com ap,plicação na' agri- ·
cn!l.tll·n, Qllut· naluracs, quer artificiaes, corpos simples ou re-·
~11ll.adn de misturas se fará com isenção completa de ta.... as
t' dit·cilos alfandegarias c de consumo .em todas as repartições
ndunneit·as ou mesas de t•endns da Republica, ulé que no paiz
se produza o ncccssario para seu consumo interno.
Arf.. 2.• No momento actual a nomenclatura dos adubos
:q)plicavcis na agricultura devll comprehender os seguintes
pt•orlucfoR em astado impuro: chlorureto de potassio, suJ.phatn. de póLassio, kninit, phospllato de calcio, superphosphato de
calcio, escorias Thomas, nitrato t.le sadio ou salitre do Chile,
sulphal.o de ammoniaco, guanos, misturas de adubos contendo.
potassa. acido phosphorico e azoto.
Art. 3.• De futuro, qualquer outro producto que venhâ
a ler applicaçíio na a:;riculf.ura como adubo deverá ser incorfllll'tHln aos ennumerados no art. 2'. por acto do Ministro dl1
Ji'a~mula, cm aviso ás roparticões J'iscaes cm virtude do rcquisinão dn Ministro ela Agriculf.uru.
,
,\rL. "·· A importação póclc ser realizada indistinctamenfn por sviHiicatos ou sociQdadcs agricolas. agricultores, sociotlarles niwnymaR 011 commerciaes ou por simp1es cmm.crcinntes.
Ar!.. 5.• Na isencftn completa de direitos alfandegarias e
:lo cnm:nmn cRpccificados no nrt. 1• se comprehendem tumbem M sueco;; q11 c servem de cnvoltorio aos adubos; quer
sl'jam ,,lles singelos 011 duplos pela imprcstabilidaclc desso
mt\lcrial apüs esRa utilização.
S. - Vul. XI
17
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ü.• Os pJ•ocluclns como adubos especificados no ar-'
i.ig·u ~·· devem .~CJ' cnmprehr.ndiclo~ .mt.re os gencros da tabella 11. da LaJ•iJ'a all'anclegaJ•itt uu na cla~sif'l'ica~'ão que de futuro
venlm a sc1· IJI'll'l.ieadu pa1·a o cffcito de terem prompta sabida,
livl'c de UJ'mazcnag·cm c como tal serem despachados sobre
agua.
·
Ar!.. 7.• Quando o inspector da Alfandega ou o agente
fiscal, a quem compeLir a verificação do producto, tiver duvidas sohl'c n sua natureza ou composição chimica poderá
del.oi' um volume dentre os importados, afim de submettel-o
á veri!'ica~ão e analyse qualitativa pelo laboratorio respectivo,
·dando sal! ida immediata aos demais, mediante termo de
responsabilidade com as cautelas usuaes ou com deposito prévio do valor correspondente aos direitos no caso de importador origir1nrio não estabelecido na praca da respectiva a.lfundqa.
·
.
Al'l. . 8." No caso de qualquer divergencia sobre a opinião
do laboratorio alfandegaria de analyse. não acceita esta pelú
importador, deve o caso ser levado ao conheeiiitnto do Mi.!
rüsLro da Agricultura, cuja soluÇão deverá s·er definitiva firmada em laudo rJo Instituto de Chimica do seu ministerio.
Art. 9.• Não sorti mistér para os despachos. alfandegariM
qualquer· audiencia prévia do :Ministro da Fazenda, do Tribunal de Contas ou de qualquer outra autoridade administrativa, salvo a exigencia do deposito prévio para a hypothese
do final do art. 7".
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrario.
Camara dos DPputwJos, 13 di! setembro de 1923. ·- Dionísio Rentes, Presidente, interino. - Ascendino Carneiro da
Cunha,. 1• Secretario, interino. - Huuo Carneiro, 2• .Secretario, interino.
N. 428 -

1923

A proposiciio àa Ca!T!ara dos pepuLados .n:. III, de f.923,
autoriza o Poder J~xecut1vo a abrir, pelo .Mm1ster10 da Fazenda, o creJitc de 150:000$, supplementar á verba 22•, CitJ
orçamento em vigor, referente á ajuda de custo. .
. ·
iEsse credito 6 solicitado cm mensagem de .10 de JUlho
oeste anno pi! lo St•. Presidente dlJ: ~epublcia, em virtude 1ia
l!xposicão de igual data do Sr. mimstro da Fazenda.
A, Commissão de Finanças é de parecer que seJa approval:la a proposic!ío. . .
'Sala· das Commissõr.s, nm l9 de dezembro de 1923. Bu.eno de Pa:i1Ja, Presidente.'- João L11ra, relator. - Ber-

na1•do Monteiro. -

Vàpucio de Abreu. -José Euzebio. -

Felippe Schmidt.
PROPOSIÇÁO DA CAM1~RA DOS DEPUTADOS N. iii, DE
SE REFERE O PARECER SUPRA

1923, A QUI!

O Congresso Nacional resolve:
Art. J.• Fica ·J Podnr Exocn tivo nu tpriza1:lo n abi'ÍI', pelo

Ministerio da Fazenda () Clt'f)cli lo dt• l ~I,\: ooo~. snppiCITICtlLnt'

••,•

•·I
l
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á verba 22• rio tll'l;auwnLu rigt~l!Lo e q:w ,;c l'cl'el'ua a.ittrla riu
cnsto ao~ fuuceionario~ t:lu me:;mu miui~terio, pollcn•Ju cu~"
seJu neccssuJ•io, fazer uperur;ües de ereclilu.
'
Arl. 2." llevogmn-St' a~ ditipu~icüe; en1 conLral·io.
Camara dos Deputados, Io llt\ IIO'd!lllbl·o •k 1~1·.. :
Arnol{o Rod-rioucs tle Azet.•cdo, PJ•esidenlw. - / 1'cdro rln Cos/ll
Reu o, 1• Secretario. - Huyo Carne·iro·, 2" Secretario, interino.
- A imprimir.
N. 429 ,_ 1923

''A pr(}pOsJcão da Camat·a dos Deputados n. 1'12, de '1923,
autoriza o S1·. Pt·csidcntc da llcpublicu a abrir, pelo l'llinisterio da Fazenda, um Cl'ed i to de 100:000$, supplcmenLar ú
verba 3'1" -· SnbsLituir;ücs - do orc;amenlo cm vigor.
Esse credito foi solicilndo em !) de oululbro dcst.e anno,
pelo Chefe do Poder Executivo, cm virl.ude lia exposir;ão do
Sr. Ministro da Fazenda, que acompanhou a mensagem presidencial.
A Commissão de Finanoas nada tem a oppor.
'Sala das Commissües, cm I 9 de dezembro ue 1923. Bueno de Paiva, Presidente. - João Lyra, relator. - Vespucio de Ab·reu. - Felippe Schmidl. - Jo8é Euzebio. -Bernardo Monteiro
PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 112, DE
SE REFERE O PARECER SuPRA

o Congresso

1923,

A QUE

Nacional resolve:

Art. 1.• Fica o Presidente da Republica autorizado a
abrir, pelo Ministerio •Ja Fazenda, um credito de_cem contos
de réi,s, supplementar á verba 31" - Substituições - do orçamento vigente, podendo para esse fim fazer as operacões
i:tecessarias.
Art. 2.• RevoS'am-se as disposições em contrario.
·Camara dos Deputados, 10 do novembro de '1023.
'A.rnol{o !lodrioues de Azevedo, Prc~idcnlo. - Ped1•o da Costa
Reu o, 1" Secretario. - Huuo Carnetro, 2• Secretario,. interino.
- A imprimir.
N. 430- 1923

A Commissão de Finança5 estudando a emenda substitutiva, approvada pela Camara dos Srs. Deputados ao projeéto n. 704, de 192'1, vem sobre ella expender sua opinião.
O projecto do Senado mandava contar ao major Justiniano Fausto de Araujo, pelo dobro, o tempo donorrido do
2 de abri.! de 1867 a '14 de maio do '1869 .em que serviu em
um corpo do Guarda Nacional, então mobilizado om opera. cões ae guerra na antiga. Província de Matto GI'~S~o.
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E~sa

dispu~icüo baseou-se cm c8ludos dati Commissõcs
do :.\lal'inha u Guerra c de Finanuas, que constataram semelhante dil'cilo, Lcntlo o Scnatlo approvado seus pareceres.
A ·C:umaru dol! Sr ti. Depu Lados chega, cm sua emenda,
por l'úrjllu dil'J'crentc, llJ mllS!ll'J rctiullado.
;lulgando que o direito do mencionado oWcial ú. contagem do tempo cm questão eslava :prcscriplo, releva a PI'escr·iJ.l(!iio para dar-lhe a r·cfcrida contagem c estabelece regras relativas ás vantagens decorrentes da mesma c~ntagem.
Nessas condicões. a Commissão de Finanças, aconselha
ao Senado a approvauão da cilada emenda substilutiva.
Sala das Commissõcs, '"em 19 ele dezembro de 1923. -.
Bneno de Paiva, Presidente. - Vespucio de Ab1'cn, llclalor•
.- JJcmw·do Montei1'0. - Felippe Schrnidt. - José Euscbiu.,

p,\1\J::CEil D,\ COMMISSÃO DE 1\IAI\INHA E OUEI![tA, N.
A QUE SE l\EFERE O PARECER SUPR.\

360,

PE

11).23,

Sobre a emenda da Camara, substiluliva cb projecto nu·
mero ,1 '17, de 1020, quo releva da Pl'escl'ipção cm que incorreu
o direito do major reformado Justiniano l•'au~to de Araujo, a
contagem de tempo cm dobro c ora submetli<ia aJ juizo desta
Commissão para cmittir o seu parecer, tem a mesma Commissão a dizer o seguinte:
a) que elas informações, pareceres das 'Commissões de Fi·
nanr;as o Marinha c Guerra das tluas Casas do ,Congresso, de
IIS. ü38 c 704, de 1020, c 430, de 1921, c demais documentos
eomprobatorios do direito que assiste a este velho defensor da
:Patria, justificam plenamente o ganho de causa que lhe é dado
no projecto em apreço;
b) que em face de taes documentos que tão bem esclarecem, ·as~ignalarn e rccJnhecem os direitos ·que competem ao
major Justiniano Fausto de Araujo, não precisa a Commissão
demorar-se mais em pcsquizar c buscar novas fontes de infJrmes, ou dados mais precisos, afim de poder acon5elhar ao
Senado a acceilacão da emenda snbstítutiva da rCamara dos
81·s. De.putados ao pro,ieclo n. 117, de 1920, c pot• taes moI ivos, é de parecer tiCja a niesma appr·ovada pelo Senado.
Sala das Commissõe,;, 26 de novembro de 1923. - A.
Jndir, cio Bra.sil, Presidente. - Per(•ira Lobo, Relator. - Cw··
los Cavalcanli. - Lauro Sodri!. -· Benjamin 1Ja1·roso.
P!ÚJI'OSIÇÃO DA CA!VIAIU DOS pgpU'l'ADOS, N. 113, DE,
SE llEFERE O PAilECEil SU!'fi..\

1923, .'\

QUI::

l!~mcnda ela Camarn. subst.ilutiva ao projocl.o n. 70~. ele
!021,. elo Senado, que releva da prescripcã~ cm que inconcu
o direilo do maJor l'Cformado Justiniano Fausto de Araujo á
contagem elo tempo rim -dobro.
O CJngresso Nacional resolve:
Al'l. 1." Fica relevada a prescripcão crn que incorreu· o
r.1 ii·eil.o do ma,ioi' rcfomiacl~ .Tuslin iano Fan&to de ArauJo á
eunf.agcm ern dohrn do tr.mp-.1 do sut•vko dccol'l·ldo de 2 do
abril de 1867 a H de maio do d86!J.
•
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Ar L 2.' O referido tcmpn elo scrvir,o será cnnl ado rm
dobro ~ómcntc para o cffeit.o da melhoria ria rcrorrma daquelle
official, nos ter·mos do ar L .1 o ela lei n. 2. 200, de 13 de dezembro de 1910.
ArL 3." Ficam revogadas as rli~posi~ücs cm contrm•io .
!]amara r!n~ Deputados, J2 r! c WJYembro r! c 1923. - Arno!(o RodJ•i(J1ws dr. A :eJJcdo, P r·esir!cn Ic, - Pedrn cln. Cost11
Rc(lo, i• Secretario. - Hu.rto Carnr:h•o, 2" Secer·t.ario, interino.
- A imprimir,
N, .\31- 1923

•

A propnsi~\ão da 'Camar•a dos Deputarias n. 128, rle 1023,
autoriza o Govr.r•no a ahrir, pelo Ministcrin do Exl.erim·. o
credito suppf.rmentar rlc 527 :283$&10, ouro, :í~ yerbas li, 7,
8, 1t c 13 do nrçnmcnt.o vigente., assim clist.rihuirla pnr· differentes ycrbns r!n orçamento l'igente:
.

.;

:Ycrb3: ü' «9ongressos e conferencias, (2' consrgnaçao. . . . · , , , . , , , .... , , . , .... , .
IV!orba 7'" «Se.rvioo telegraphico~. , , .. , . , .. , .
;verba 8' "Reparl.ic.ões intm·nacionaes, contribuição para a :Liga das Nações, mais
324.27•7,92 fl·ancos, ouro, . , .... , . , . , , .
,verba ti' «A.iucla rle custo». , . , . , ... , .... , ,
!Verba 13' <cll:xpansão ·economica» (2" consi·gnação. . , . . , . , , , . , , , ..... , . , . , . , , ,

100:000$000
150:000$000

i27:283$8ü!l
50:000$000
100 : 000$000

O credito foi pedido por mensagem ctll Yirtude ele uma
exposição ele motivos rio Sr. ministro do Exterior, que de accôrdo com o que prescvevem o art. 91 do Codigo de Contabilidade. e o seu f'lllragrapho unico, fez uma demonstrarão ·
minuciosa das clnfJ'icicncius das verbas alluclidas, acomp:an'hada, das rcspecLivas contas cor•rerltes cm que y.ccm discri-.
minadas as verbas votadas para o exercicio anterior c as para
o actual, as de:sp~zas ,hi cif'octnaclas po!' conta dc!las com os
saldos que c!las rlemonslram rm junho e setembro, para as
verbas ' ü•' 7•' · 11" c 13' .
O Sr. ministro do Exterior observa que não foi consignado, na verba ,s,• o excesso ela conl.ribuicão marcada pat•a
o Brasil que de. ü27. üOO francos, ouro. pa"Ssou ele 951.877,02,
só ahi tendo um accrescimo de 127:283$689, ouro.
Dn verba ü' a Conl'crencia ele SnnUago absorveu 06:000$,
ouro; da verpa t2' 5ü :287$879; ela ver·ba 11' i3 :riOO$, ouro,
em um total de. 225:782$879.
O St•. ministro da JusLiça tarnbcm a supplemcnt.nção da
Yl:'.rba 7•, pelo excesso rir. rlesp('zas t:citn.s com a Confcr~ncin rlc
.Santiago na reunião rla !Liga das Nações, e com ·ser•vJço nm·..:
mal enLt·o as nossa~ chanc.ellar·i~s c con~ulaclos que leval'nm
o minisl.erio a gastar o armo passado mais 100 :000*, nur•n,
alrlm da verba respectiva, rJc·spL'ztts consirle.rnrlas corno Hcnrlo
clrl'ivadas dn com memorarão rio nosso Ccntenario,
A Gamara dos Dcpulados considerando bem justificadail
ns suplementncões úqucllas 'l'e.rbas 6•, 'i'•, i 1 e 23 do orca-
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monto vigente, conceder a aut.oriznoão solicitada, alterando,
porém, a verba 1t• para 50:000$ em virtude de informações
postilriori.'.S,
A Commissão de Finanças, tendo em vista a mensagem
do Governo, as exposições de motivos dos Srs. ministros do
Exterior e da Fazenda e o voto da outra casa do •Congresso,
é de parecer que soja approvada a proposição .
.Sala das Commi.ssões, em :19 de dezemllro de 1923. Bueno de Paiva, Presidente. - Bernard.o Monteiro. ·Relator.~·
-João Lyra. - Vespuaio de Abreu. - Felippe SchmUlt. José Eusebio.
PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 128, DE
SE REFERE O PARECER SUPRA

1923, A QUE

O Congresso Nacional resolve.:

Art. t• Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministerio das Relações Exteriores, ·o credito supplementar
de quinhentos e vinte e sete contos duzentos e oitenta e tres
mn, oitocentos e sessenta e nove réis, ouro (527 :283$869),
assim distribuído por differentes verbas do 1lrçamento vigente:
Ve'l'ba 6' «Congressos e conferencias, (2' con-

signação . . ........... ·.............. .
Verba 7' «Servioo telegraphico:t ............ .
Verba 8' «Repartições internacionaes, contrihu ir,ão para a Liga das Nações, mais
. 324 . 277,92 francos, ouro .............. .
'Verba H• «Ajudas de custo:t ................ ·
Verba 13' «Exp:lnsãü economica:t (2' consignação . . ........................... .

.

100: 000$0Cf0
150:000$000
:127:283$869

50:000$000

100:000$()00

Art.. 2.• Fica, nut.ro~im, o Poder Executivo autorizado a
realizar, pnra n~ fin~ !lo nrt.. 1•, a necessaria operaciio. de
cJ•edilo.
AI' I.. B. • nevo[.l'n m-~e a~ d iRpo~ ir,ões em contrai-i o.
r.amnra rlm\ Deputados, 20 de novembro de 1923. - A1··.
nolplto Rodrirntes de Azel'edn, PT·esirfr.nll'. - Pedro da Costa
Rego, 1• Secrelm·in·, -- Asr'r.THIÍ'IIt• Cn!'l!r•in, da Cunha, 2" SecPetario interino. -- A' imJwimit·.
·
N. 432- 1923

Retribu in'(lo a genl.ileza de:- Governo Mexicano que. por
ocr.asiiio ·elas fest.ns conunmnnrar.ivns ela nossa independencia
polil.icn, presenteou no no~;;r, ·pniz. pm·a ~er origida nesta Capit.nl. n n~tnt.THI lonclarTn dr~ r.r.n gTando hcrne nnr.ionnl. a Cam:wn voto\1 n proooRirno n. i 32, dr. 1!l2:'1. ant.or•iznndo o Porlrl' Exrr.uf.ivn n. pOJ'. inloJ•mrrlin dn Minist.erin das Rolar,õe.~
Ex!.eritn•cs. offfll'rMl' nn l\fexico um monmmmlo dr. Gonç.ulves Dias, abrindo PUJ'a (lSSe fim os nocessal'i"Ds creditas.

•
•
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De accôrclo cum o que deliberou a outra Casa do Congresso, é a Commissão de l<inanças de parecer que seja a:ppl'ovada a proposição.
· Sàla das Commissões, 19 ele dezembro de 1923. - Bueno
de Paiva, Presidente. -Lauro Jllü.ller·, Relator. - Benwrdo
Monteh·.o. -João Lura. - Vespucio de Abreu.. - .Tosé Ew-

s~bio.

-

Felippe Schm:idt.

PROPOSIÇÃO DA C/IMARA DOS D~PUTADOS N. 132, Dll 1923, A QUE
.
SE REFERE O PARECER SUPRA

O Congresso Nacional resolve:

Artigo unico. Fica o Governo autorizado a, por int.ermerlio do Minisl.erio das Relncõcs Exteriores, offerecer ao Mexicf! um monumento de Gonçalves Dias, abrindo para isso
os neoessarios ()reditos.
.
Gamara dos Deputados, 29 de novembro de 1923. - ArrwlJlho Rodriau~s de Azevedo, Presidente. - Pcdr·o ela Costa
Reno, 1" Secretario. - Ascendino Cm·nr!i1'o da Cunha, 2' Secretario interino. - A' imprimi!·.
N. 433- 1923

Parecer do Cdmmissão dP. Marinha e Guerra., .wbre a.<
wrrwndas of(erer.ielas á proposiçrio que fixo 11 (ort;o naval
pnra o e:r.ercicio ele 1924

N. 1
·Onde ronvi!lr:
São jlrnmnviclos an posto ele guarda-marinha os aspirant.es do nclunl ~· anno da Escola Naval, uma vez approvados
nnH radr!il'nR n :\nlns rio rllferido anno.
Pnragrnpho unillo. A essP.s. guardaR-marinha serão confeJ•idn; lmlnR o~ direil.os e PfCI'O:l'nl.ivas inherenl.cs a Reu posto,
devendo, POJ'IÍ!ll, concluir no nnno lectivo de 1924, o curso de
que tral.n o rr>g-uinn:r.nlo rln ERcnla Nnvnl, app•.·ovadn por decref.r.· n. 111.022, rlc 25 de nhl'il rle 1923.
ni,1 de Janniro, a. de novembro ele 1923. - Pa1tlo de

Frontin.
PARECER

A Commissão, apezar da muila considcmção que lhe
merece o nobre Senador Sr. Paulo rle. Frontin c ler lomado
na rhwida eonla todos os argumentos adduzidos por S. Ex.
para ,iusl.i fiem· a emcnrla que liouvn por hcm repJ•orluy.il: cm
3' discussiio, Ronle-se no devei' rio manlcr n seu prun:tJVo
parecm• rnodil'icar.ln na pm'i.c rolal.iva aos quatro aspirantes
que cursam actualmente o a• anno ria Escola Naval c que
pelo regl!lamcn Io 1le 1020 se mal. I' icu !aram no r.nJ·so de machinus.
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. . l\'aqucllc pal'cccr·, a Cornmissiio 111io desconheceu o promomentaneo qt:o podiam soiTt•ct· 1ae~ aspirantes, nHJiltrando, todavia, as consequentes vantagens compensadora;;
Que, para elles, advinham com o cul'so fusíonado. Mas, como
ü JlO~siwl que esses uspiranlcs pt•efit•um a sua flJ'd'lllDI!ãO
desde j;\, a cslas vanlag·ons, a Comrniss:io propõe a sullsl.iini~.üo r.la cmemla em quesl.;\o pot· csla:
Art.
Fica o Poder Executivo autorizado a pt·ornovm·
a guardas-marinha para o· !'Cspccl.ivo corpo, os aspirantes
que, na vigencia do regulamenl o rle 1920, se matt·ieu!tu·am
no curso de machinas e que foram approvados no 3' annn
da E$cola Naval e que para t.al fim t.JVerem requerido

JUJZO

N.

p,

As promo~:.õe;l n contra-almirante serão feifas na propoJ•!:iio rle ~;;, JlOI' cscollm 011 llWl'(•cinwnlo c J15 pot' anliguidndc,
,a contur rln da la elo dP-cJ•elo u. i·L :!50, de Julho de 1920, que
7:esula as m·omncões da A1·mnda. - Lam·r· Sodré.

Justificn.eãn
~ Gr•uluacão indica oreeminrmcin, primazia. A graduacüo .~
sempre conQui,f.ada ú golpes d~ trabalho. intelligencia e merito, pois que o official. para conseguil-a, attingiu o n. 1 da
respectiva r.scala e satisfez todos os requesitos e formalidades

da }f!i de

UI'Otn(ICÕeSI,

Da accGtrdo com o art. 41 ria lni de promoções é organl·
zado um quadro de acccsso. oor ordem de merecimento dAcrescenttJ para esR as promoções.
· O a1·t. 5~ em seu paragrapho 1'. manda organizar mn
quadro d·~ necc,;sr. parr~ os capiLães de mar c suerra para
cfJ'cil.o;; exclnsiws de gl'aduação.
O art.. 42 rli:;; que na organização elo quadro de ncce!f.~o
serão examinados· pclv Almirantado, sem attent.ler á anti·guidade, lodos o~ officiaes que não lenham algunB do;; impr.dimenlos eslnbelocidos no nrt. 45.
·
O art. 1,5 r.~za: Niio poderão ser incluídos no quadro de
acce$SO:
1. • Os officiaes que não tenham satisfeito as crinfliciies de }Womocão estabelecidas neste regulamento ou estejam comprebendidos em alsum numero dos do art. 29-.
O art. 2!1 cli1.: :'Ni11.t tlGderão .ser promovidos f.Hlr antlgui~
dade, embora t enhnm atlingi<lo o n. 1, da respectiva escala o
satisfeitas as condicões de promoção:
i •, {)S prisioneiros de guerra, Bxtraviados, desertores, o~
que estiverem processad.:.s em conselho da guerra ou pronuuciados no fôro comnntm;
2•, os qua estiverem na reserva;
·.
a• os que nilo logrnrem approvaclio nas csaolns quo eut·sarcm 'paz·a cumprit• dispostçúes deste regulamento;
t,•, ns rnw fol'cm jul:;ndos íncapnr.cs nas infot•mnções r.onfidencincs Jli'I)S!Iulus por sP.ls r:ommandnnl.c~ dcnll'e novo sou
cujas orderts tiverem sei•vldo.

s
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Os que por qualquer causa Liverom passado oito annos
conseculivos ou aez interromp·idu~, em s~rviGo extranho a,,
Ministerin ela ~ic.rinlla.
O m·l.. 11 diz: As vagus de conlt•a-almiL·mll.es seJ•ilo preenchidas somente por me!'ecimento JJC!os capitães dtl mar o
guer1·a qu~ t.erdWii•:
a) ·dous annor· ele posto, sendo um pelo menos de embarque;
·
b) seis mer.es de commando de divisão ou navio prompLo
a navegar no oceano ;
c) GO dias de cornmando no mar· como official superior;
ll) · serviço como ofJ'icial ·superior nos Estados, fóra ela
séde da Mm•inha, quer na direcção de estabelecimento naval,
qner no commanc!o de navio ou flotil tm, por iíl mezes couse..
cutivos ou 18 interrompidas.
·O capitüo de mar c guerra graduado om contra-almirante
snllsfi!Z todas 0s~a" rigorosas disposições da lei (inclusive mpecção de saude, art. 3 e seus paragraphos) e a sua gradual{ão em face dessas exigencias é d~ facto uma promoção.
Em conclusão. para a promoção ou graduação em contraalmirante, os capitães de mar e guerra devem satisfazer as
mesmaa exig·encias da le1 que vimos de expor.
A lei antiga só exigia para a graduacão que o capitão do
mar c gU(~rra ou qualquer outro ol'fh• ia I tivesse attingido o
n. 1, da reRpcctiva escala ·c sem nota que o desahonassc. Pela
lei actual, tu elo se passa do modo differentc.
·
Corrobora a emenda acima o argumento do art. 12 do rf!gulamonto cilaclo, que dcl.m·mi'na que as vagas do vice-alrnirante sejam Ilrr.r.nc:hiôas sómcntG pm• antiguidade, pelos c~n
tra-almirant.es que t.ivcrcm commandado força naval em· VJall'efh

o~ IJXr.rcic)t.~

Ora, si a. lei determina que as promoções a vice-almiranto
se,iam feHas Romenle por antiguidade. ::m conformidade do citado arl. 1i\ ,1 ,justo que se estenda essa disposicão. rms promocões a contra-almirante na proporcão proposta de 1/5 por
nnl.iguidarlo e 4/5 por merecimento ou escolha.
A justa int.erpretacão do art.. 1.2, nos diz bem c,laro e
isso· sll o JIISt.ifica, que quando o contra-almirante attmge o
n. f da sua e~f!ala j:í provou seu amor á profissão, já passou pela cadinho ela expcriencia, j:t cumpriU principalmente,
os rigores da ucl.ual lei de p1·omoções.
· O mcsrn6 acontece aos capitães do mar o guerra; um e
outt•o chegados a esta situação, já bcrn disseram de seus merit.os, serviços, cnmpetencia e .ití experimentaram as agruras
dl\ lorrga estrad" oa vid~ milfihr [Jor· que, passaram.
Sala das sessões, 10 ele novembro do 1923. - Laura
Sorlrt:.

A emenda elo Sr. Laura Sodré trata rio assumpf.o que
moroco ntlcnciio elo Congresso Nacional. Ella, por{!m, vem
alf.CJ'llr dispositivos conLidos na lei do promocõos rclaf.lvnmontc na accesso ao posto ele contra-almn·anlc, o quo, corta-
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mente, traduz a rolevancia do sou conl.exl.o. A Commi~süo,
por essa· razão, propõe que a emenda seja desl.acacla po.t·a.
con.sUI.uir projecto em separado.

N. 3
Aos officia.es da Armada e classes annexas que, em virl.nde de rcot·ganização de seus respectivos quadros, no anno
de 11:!22, não fot•am promovidos por falta de int.ersticio e ou~
l.r:ts ~xigcnc.ias, sel'á concedida promoção, independentementa
des.sa~ '~xigoncias desde que ,iá tenham um anno de interijticio
e 'h3,iam preenchido a clausula de embarque ou condiçíio equivalenle na lei de pr.•omoções para os officiaes .das classes annexas.
~ala das ~essões, 10 de dezembro de 1923.
I eron1/'11tO .
Monteito.
A p•esen l.e emenda nada. mais é do. que o revigoramP.nto
rlo nl'l. 24 da .lei. de fixação de forcas navaes para o anno de ·
1923, com n clifferençn, porém, de que presentemente os int '.'J'cs~ados ,iá contam um anno do interstício .
. PARECER

Prevaleceu a resveito dessa emenda os me~llll'•S motivo;;
que levaram .a Commissão flo Marinha e Guel't':t :1 dar IIRrecer favoravcl em 1922.. ·
.
·
· A emenda, porém, não pódc ser apprflvat.la como se acha
redigida, porque, sondo a clausula do embn1·qw:i ou eonclição
r•quivalente na lei de promor;ões para os officiaes das classes
annexas, no mínimo, de clous annos, com ~~xet\f>i)ão ap1,nas 'iJara
· a promocíio de capitão de mar e guerra a c:ont.ra-almirant.e,
em que· 1\ reduzida a pelo rnenos de um anno, conl'ot•me a· alinea a do urt.. g• da cilada lei', fica sem ef.feito a reducç.íio
elo. intersticio a um anuo, com a obrigacíio da nlausuln de
emba1•que, pois todos os ol'ficiaes guo sal.isfizer(lm essa 111tima condi cão 'forçosamcnf c .i(L teruo mais ele tm• anno ele
inl.ct•sl.icio. ·
Nessas condições, como cvidcnf.cmcnl.c o rin: .da •Jm•JIIda
é facililar o preenchimento das vagas cxisl.cnfC~s no,; lflU\f.ll\lS
l'eorganizarlos, reduzindo o f empo de inl.er·sf.icio <! o elo embarque a um anno, a Commissão ele Marinha e Gur.rt•a acc·cila ·
a emenda. propondo, r.nl.rctanfo, a ·seguinte l'Od!lC~~o, que
saUsf'az· plenamenfe os fins visados:
·
"Aos ofl'iciaes porl.encr.nfcs aos quadros rem·g·unl~nclos
em 1922, se1·á; na vigencia desl11 lei, concedida promoção,·
desde que l.enlmm um anno ri e r.mb.arque ou. 0ondi1Jão equivalente na lei ·de· promoQõns, pal'll ·os officiaes da~ classes
annexas."
N•. 4
Onde .cdnvier:
AI' I..
Fica o Poder EXI!CUI ivo autorizado a•passar para
o Gor•po de Saucle ·da Ar•mada, com os poslos que··uvePern, os
nff'iciaes· do CoJ•po da Armada; formados om medicina e qur
o requeiram.

••'

ii

SESSÃO EM 20 DE DEZEMBRO DE 1923
•.

l
'

267-

Paragrapho un ico .. Os officiaes assim transferidos pura o
Corpo de Suude serão collocados na escala do respectivo quadro, ao lado dos medicos que lhes corresponderem em antiguidade, contada do posto de 1• tenente, guardado o mesmo
cril.erio observado no Q. F. ·
Sala dos sessões, 8 de dezembro de 1923. - Alvaro de
Carvalho. - Eusebio de Andrade.
Justificação

•

O Corpo Medico da Armada é manifestamente insu.fl'icicnt.e pam as necessidades do serviço medico naval. Disso di\
teMemunho o contracto de 15 medicos ·civis que servem em
Escolas de Aprendizes Marinheiros.
·
Havendo o!'ficiacs (ÍI· Armada, embora em numero rJiminuto, com o curso de medicina, dese,iosos de passarem pat·a "
Corpo de Saude, nüo havm•á prejuízo cm estimular essas voca~õcs quo poderão, pela praUca, adquirida nos servir;os rle
/11J1'Cin, ~CI' ·ri c g1·amle. pr·ovell,o para a Marinha.
PARECER

A' emenda dos Srs. Alvaro de Carvalho e Euscbio de
Andrade, que está redigida em fôrma de aut.ol'ização. a Commissão nada tem a oppôr, porque caberá ao Poder Executivo
avaliar das circumst.anc'ias que militarem pal'a a boa execução do scJ•viço naval. No enl.ret.anl.o, parecia mel!Jor.• que
essa faculdade, a de l.i•ansferir de um 11ara outro corpo, se
limitasse aos postos subalternos, onde a maior pratica da
nova· pJ•ot'issüo se faz mistét· adquirir.
Assim, a Commissüo apresenta a seguinte
Emenda substilltliva

Art..
Fica o Poder Execut.ivo autorizado a passar para
o Corpo rir. Raudc ria Armada, com os postos que f.iwrem, rJ
na vigencia da presente lei, os primeiros tenentes e ca[Jif.üestenent.es do Corpo da Armaria J'ormados em merlicina.
Paragt•a11ho uuico. Os ot'J'iciacs assim transferidos para
o Cor•po de Saurle ser•üo nnllocados na escala do rcspecl ivo
quadro, ao Indo dos medicos que lhes corresponderen' em
antiguidade, contada do posto ele 1• tenente, guardado o
mesmo criterio observado no quadro Q. F.
N·. 5

Onde melhor convier:
Art. Ao 1• l.enent.o Helvecio Coelho Rodrigues contar-seha como tempo de ombm·que o periodo cm que rstr.ve ú disposição do Minislerio rln Agricull.ura, estudando no eslJ•angeil·o o problema elo apr·ovcitamento do combusivel nacional.;
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Ju.sliticaçüo

O i • tenente Helvccio Coelho Rodrigues foi requisitado
pelo ministro da Agricultura ao ministro da Marinha c por
aquellc cncm·regado dr. estudar nos Estados Unidos e na Aliomanha, o problema rio aproveitamento do combusl.ivol nacional, acompanhando as experiencins feitas naquelles paizrs.
O referido ot'l'icial des~mpenhou muito n contento a commiRsíio, .de que fôra encarregado, dando conta rlolle~ em relaLorio,
no qual expôz os cxcellentes resultados daquollas experioncias,
que prova.ram a possibiliclaclc ela uWização elo combustível nacional.
Na sua ausoncia, apozar da collocação vantajosa que tem.
na turma a que pertenceu, foram Pl'Omovidos os seus collcgas, jtí lambem favorecidos por. actos rlo pt·omoção officiaes
pertencentes a turma seguinte. Dada a imporLancia da commis·são, que .lhe foi confiada e o modo porquo a clesemprnhou
parece equitativo que se lhe faça o favor constante elas emendas.
·
Senado Federal, S de dezembro ele 1923. - Lauro Sodré.
PARECER

"Ao 1• t.cncnt.e Helvecio .Coelho Rodrigues cont.ar-se-hn.
como tempo de cmbaraue o período cm que esteve :i disposi(~ão rlo MinisfPrio da AgrJCultura, est.udando no estrangeiro o problema no aprovei!.amento no combustivo! nacional."
A ,iust.ificação da emenda tí sufJ'icienle para a.quilal.at
da injustiça que visa repamr. O official em questão, servindo no Ministerio da Ag'l'icultura por requisição fio rcspecl.ivo titular da past.a, lambem servia indirectamente :í
Marinhn, como vivamente interessada na Rolucão do prolJJema do aproveitamento do combustível nacional; o pro •
•iuizo que lhe adveiu, dahi decorrente, é, portanto, in,iusto,
maximé quando se reconhece o valor dos esturlos procrJclidos Mio referido official, não sómente nos Estados Unidos,
como na Allemanha, e de que resultaram a conviccão' da
qualidade superior do combustível nacional para o fabr·ico
do aco.
. A muif.os outros officiaes em condições menos sympnthicas c menos uteis ao serviço naval, tem sido concedida
essa regalia de contar embarque. A Cotnmissfio do Marinha
c Guerra não encontrou moi ivos para ser desfavoravcl :i·
cmondn, acceitando-a.

N.6
Onde convier:
Art.
Ficam extensivas nos aspi.•nntcs da At•marla qur
tornaram part.e na rcvoHa do 1893 aR d isposicões no clecrAI o
Il, 3 .178, rio 30 de ontubt•o de i 01 G, devendo ser feita a claRslficacíio dos mesmos nus turmas n que prJl'tcncinm no nnno
do 1893.
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J usti(icação

A passagem dos aspirantes do Marinha, que tcnnat•anf parle
na t•evolta da Arn_1~c1!1 de 1893, para o quacl!'O F onde j:í so
acham lodos os offictacs da Armada c guardas-marinha alumnoti, que tripulavam os navios por occasião elos acontccimenloti elo citad.o anno, é uma medida. d~ in~eira justil;a~
De facto amda perdura a grave In,Just1ça de uma miquu.
punição jusl.amente áquelles que menos responsabilidades l.iveram nos dolorosos successos de 1893, !'aotos apagados pela
amplidão da amnist.ia que veiu, em virtude do esquecimento
geral, extinguir anomalias existentes e collocar 11 todos os of!'iciaes em seus devidos togares.
. Eraf!1 os aspirantes de Marinha de 1893 jovens cujas
Idades nao ultrapassavam os 18 annos em consequencia da nobreza de sentimentos de que é dotada a mocidade ellcs foram
at'l'astados ao turbilhão de um penoso momento sem .pensamentos preconcebidos de ambições e vaidades; porquanto o que
predominou na época foi apenas o espirit.o do classe em uma.
digna solidariedade ao vulto do almirante Saldanha ela Gama..
Justiça deve ger feita aos actuaes officiaes que em i!i'!Ja
eram meros aspirantes de Marinha, pois que alguns de seus
l'Ollegas de bancos academicos já obtiveram pelo dec!'eto nullll'l'O 3.720, de !li ·de janeiro de 1919, vantagens que até o
!JI'CScnlc :íqnclles tem sido negadas. Assim, os guardas-marinha alumnos que cm 1893 cooparticiparam no movimento
do rcvnll.a conlra. o governo do marechal Floriano uauf-ruiram
rios pJ•ovcnf.os do indulto de 1 de janeiro ele 1895, conforme
J'ni dcci·dielo cm ultima instancia por accórdão do Supremo
'J'rihnnal Militar c elimiMdos da Escola Naval ·quando o
!'oJ•a,m tambem os aspirantes de marinha seus companheiros
do lula.
Quando n Governo do paiz resolveu aproveitar todos
esses jovens que num movimento impensado se envolveram em
11ma insurreição, por aviso n. 259, de 4 de fevereiro de 1896,
não· seleccionou aspirant,es de guardas-marinha· alumnos e
sim envolveu-os cm uma mesma medida de bondade, fazendo
regressar todos á matricula da Escola Naval, pois que a doutrina do aocórdão já. citado é que tanto aspirantes como guarC:as-marinha alumnos são ·igualmente p1·aças de pret, ..
· Desta sorte, os aspirantes de marinha como os guardasmarinha alumnos foram submet~idos a exame. não se lhes
l.endo estendido o favor da approvaoão por médias,. como se
LH'atir.ara para com aquelles que se tinbam declarado favoJ aveis ao Governo, como os que optavam por ficar completamente. neutros. E' de notar que os tres unicos guardas-marinha. alumnos que. não tomaram parte na revolta foram tamhcm conlemplados com a approvacão por médias em i·gualdado de condições · para com seus llollegas aspirantes. Do
exposto se verifica que, de longa data, o Governo do paiz
sempre considerou em igualdade ·de ~ituacão o guarda-ma~
rinha alumno o o aspir•ante; certamente Jlcla justa compenetração de que g:uarda-marinha alumno é o aspirante que
cstlli. no ultimo anno da Escola Naval c que seu galão niio
csl:i ainda assegurado pelos direitos de um decreto, sondo
assim um premio. ou incentivo ú app!icucão de todos.
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Aeol'cscc a circumslancia de terem sido eliminados da mall'ieula, ba Lalvez mab ·de um deconnio, alguns guardas-mal'i nlla alumno~, uns pOI' incontlnonc1a de vida e outros pOI'
tct·om ~ j,dl! rcp,rQ.va.do:; Lrcs vezes seguidas nas matarias Jo
.,. a1mo da Escola Naval.
·
Püdo Lambem seJ• citado o exemplo de um guarda-mal'inha alumno que retrogradou quatro turmas ...
Apczar das. considcracões acima exposl.as, ainJa perdura
a in,iuHLi~a de sómente serem concedidos favores e vantagen~
aos guardas~marinha alumnos de 1893 e tudo ter sido negado aos aspirantes !
E' uma medida que se impõe na legislação patria, oom
o fim do extinguir uma anomalia injustíficavel; e só póJe
caber no prodecLo em discussão, no qual se cogita dos qua..
dros de officiaes (art. 1•, § i •) .
·
Sala das seesões, iO de dezembro de 1923. - Cunha Ma~

chado.

PARECER
A Commissíio, longe de discordar do objecto que constilue a emenda do Sr. Cunha Machado, Julga, no enl.reta!!LO,
que sobre ella. deve ser ouvida a Commissão de Legislacàn
e Justiça, como tem acontecido sempre que tem sido suscJtllQo no ,Senado assumpto desta natureza. Para isl.o propõe
g~e. a referida emenda seja destacada para constituir pro~ecto cm separado.

N. 7
i\rt.
Os officiaes da Armada e classes. annexas, perA
tencentes aos quadros reorganizados em 1922, e que não
tenhrnm •ido promovidos por falta de interstício, poderão
sel-o desde que Lenham um anuo de interstício e haja.n:1
r.-rcenehido a clausula de embarque ou exigencías equivalentes, de accõrdo com à lei de promoção em vigor..
·
Justificação

A emenda niin P.stabelecn regra nova, antes nada mais
é do que a .T·evigoraçrio do· art.. 24 da lei de fixação da força

naval do anno C.Ol'l'ente, aQcrescentando-lhe apenas a exide um anno de interstício nara que se facam as pro·
moçlies.
·
·~·ata das sessões. 10 de dezembro de 1923. Laurl)
~ncia

Sodré.· ·

PARECER

,·
Esta emenda csttl pJ•ejudicada pela flo n. 3. do St·. Jeronymo. MonLeiro, .que eontém. o mosrao disposiLivo.
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Onde convier:
Arl..
Fica o Podm· Executivo autorizado a passar parR
Cor·po elo Salirfe da A1·nwda, co!ll os po~tos que tiverem o·;
c,J'J'iciars. elo Corpo da ,\i'JHada, J'ormadoH em medicina e que
o requ eu·am.
Parugrap.Jru 1111ien. _O~ o!'riciars assim t.ransferidos pal'a
1.1 Cm·po ·de R::wue se1·ao collocados na escala do respcctiYn
qua.dr~. ;w lado dos medicos fJUo; llu;., corresponderam em
ant.J.gmrladc. contada dn posf.o de f' tenente guardado o
mesmo cri ler i o observado no Q. F,
'
C•

PARECER

Esta emenda est.á t.ambein pre.iudicada pela de n. ~.
dos Srs. Alvaro de Cat·valho e Eusehio de Andrade, qutl f.raf.a
do mesmo assumpto.

N. 9
Ao arL. 1•, § 3" - Onde se diz "100 alumnos", diga-se
"Si} alumno,;".
Sala das sessões, H de de~embro de 1923. - Miouet d.e
Cm·valho.

Ju.ti{icaç6.o
Com a emenda supi·a, alt.endem-se ás acf.uaes necessidades do serviço naval e ao mesmo tempo reduz-se a despeza col'l'espondcnt e ao numero de Jogares que não serão
precnch idos.
··
"AREOER

A Commissão acceita a emenda do Sr. Miguel de Carvalho, porque, de accórdo com o Governo, .tulga que o maximo rle 80 aspirantes é sufficiente para fornecer uma mLidia
amlllal de orficiaes que preencham os claros abertos nas differentcs quadros da Armada.
EMENDAS DA COMMJSSÁO

As f.res emendas que a Commissão apresenta e pede parn
ellas a approvar.ão do Senado,, foram suggoridas pelo Departamento Naval como necessar1as e complementares da reorganiza'ção geral dos serviços e regulamentos que estão sendo
. preparados pela missão norte-americana.
Cada uma dellas tem a sua justificacão.
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N. 1

Arl.
(h oHieiaus na J•escrva,. com licença para se cm~
pt•egareuJ na l\IaJ.'JJJha J\!ercunle c industrias relativas á MaJ'iniJU, conlam pela Jlloladc o lcmpo ele scJ•viço que exccdel'
de .dou~ ,unJ.ICIS. e cmuecum a perder anLiguicJaclc após e~se
jll'UZO.

•

Justificação

Essa emenda l.cm por fim lcrminar a questão da con~
de tmupn de scrvir;o ao~ ofJ'iciaes que obleem licenca
pam :-:u l!tnprcgaL' na Mal'inha i\!crcanle c incJustrias relativas
á Marinha.
·
O as:-:uJII!llo lem sido long·arnenlc· doiJaLido, havendo dispot~iJ;õcs conlradicl orias, lJUC sómcnte um acto do Poder Le~
aislalivo terminará de modo ,definilivo.
!.agem

N.

:.!

,\ri.

.Fica o Poder Bxecutivo aul.orizaclo a remodelat•
capilães-lencnl cs e capitães de corveta do
Corpo da ;\J·mada, podendo eonccdcr re!'orma durante a vi~
gcncia tla pi'Csclll.e lei, com os vencimentos inlegraes c gra~
duaJ•iío 110 pu~lo immedialo, úquollcs que o requererem c
contarem mai~ de ·iO aniws de idade c 2tí de scrVirJO, sem aug·nwnl.o de dn~peza.
l'aral,\'l'aplw unico. A:l vagas que se dJJt·cm cm virlndo
desl.e arl.igo, no quadro de ca,pílães-tenenl.cs, não serão preenchid'as até que esse quadro fique reduzido a duzentos,
o" quudt•u;; de

J~sti(ical]úu

A emenda visa remooar os quad,ros de capitães de corveta
c ele capitães-tenentes. nos quaes, o estagio que ,iá era longo,
maior ainda ficou, depois ela ultima modificação feita nos
quadl'Os do Corpn da Armada.
.
Esta modificação elevou de .20 e 50 officiaes, respectivamcnl.e, os quadros ele capit.ães de corveta c de capitãest.cnenlcs, sem augmenl.ar, proporcionalmente, os quadros supct·im·cs, ele modo que, si antes havi'l para 10 capitães de
cm·vcla o f.O., capitães-tenentes, respectivamente, nove e sete,
seis officiacs elos postos supol'iorcs, hoje essas relacões baixat•am, respccl.i\•amenlc, a 10 para 8,2 c 10 para 7,3,
· No quadro ordinario elo Corpo da Armada, verif'ica~s~ que
as idàrles elos officiacs generaes c superiores não guardam,
cm rclacüo ás elos capitães de corveta e capitães-tenentes, a
p1·nporção que seria pum desejar.
.
· Ha cap ilães-1 enentes com a mesma idade que muitos ca~
pilücs ele ·corveta c alguns capitães de fragata.
E·sses capil.ücs-t.encnf.es, cm sua maioria, s.enlenciaclos ií.
reforma compulsol'ia dentro . elos dez annos mais proximos,
não poderão CCJ'i.amenl.c ser os nfficiacs de que a Marinha
necessita; creni.Ps, com enl.husiasmo pela sua carreira, a1'eitos
ús inlemperies ria nnbi'O vida do mar, dodicurlos aos multiplos
o rlil'riccis misteres de sua profissão, muilo embora inlclligonles, estudiosos; cuiLos c illusLr:ndos.
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~em a [lCl'Spediva do urn commando, ou a de poderem
aseemil'J' aos allu.'l pnslo~ ria hicrnt·chia milHar, certos rle que
,iúmais por!Nãn a isso aspirar, l'ormat•fw clles verdadeiro conlt'aslo cnm os 'eapil.fws rlc mar e g-uerra c de l'ragala, cujas
idades de pouco diffcrem.
SoffJ'Cl'tt cnm isso nm elos JacLoJ•es cssenciacs de urna
fnrc:-a organizada-o moral-das !:!UarniJ)ÕCs de que fizeram

par L~,
Em 25 capitães de mar c guerra, 18 toem mcno8 elo ltO
annus; cm -15 cnpiLães de 1'ragala, 31 lecm menos de IJ7 anuas;
cm 100 capiLães ele corveta, 5G teem menos de lt3 annos; cmquanlo que só nos 1. 00 primeiros capitãcs-tencnlcs elo qua-

dro, apenas •13 l.eem menos elo ltO anuas, isto é, ,ha 87 capitães-tenentes com mais de 40 annos, alguns dos quaes com
H annos ele idade.
Dos 12 oi'ficiues generaes, apenas sele serão compulsaclos, denLro dos de~ annos mais proximos, (até dezembro
de '1 023), um cm 1025, um cm i 02G, clous cm 1028 c lres
cm 1032.
O mais velho dos capitães de mar e guerra, só altingirá
a idade para a compulsaria em 1032, si até lá não houver sido
promovido ou graduado (hypothcse pouco Jll'OVavel) .
Dos capilãcs ele fragala, apenas lres serão compulsados
e1n '1932, dous dos quaes serão anles disso promovidos a caJlilães de mar o guena; e quatro em 1033.
AdrniLlindo, mesmo que poJa reforma volunlaria sc,iam
abertas algumas vagas, estas serão certamente cm mui pequeno numero.
Acabamos de ver que durante os seis mczes em que vi..:
g·orou a lei melhorando u reforma dos oi'ficiaes generaes e
graduados com mais ele 3 annos, apenas seis solicitaram reforma, apczar de contarem em sua maioria alé mais de 40
annos de serviço.
Dessa fúl'llla quer parecer que pretendem c11cs continuar
a prestar os bons serviços que realmente prestam ainda á
Marinha.
Assim sendo, com que idade serão promovidos a capitães
de corveta muitos dos capitães-tenentes que occupam até o
numero 100 da escala'?'
.Tá beirando os cincoenla annos, cerlamenlc, escapando-se
ela compulsaria em capitães-tenentes, mas por clla fatalmente
attingidos como capitães de corveta, contando, pot•tanto, mais
de "li5 annos de serviço com direito á reforma na ·effectividaclc do posto acima.
E durante esse tempo em que forem obrigados a permanecer na Marinha, si nao lhes facilitar a sua sahicla com uma
rel'orma como a que visa a emenda, poclcrt\ acaso a Marinha
contar com a efficicncia desses oi'l'iciues que lcem a ccrleza
plena do fulm·o que os aguarda?
Não, por mais clcclicados que o sc,iam, pois, que cr.rtos
estão de que ,i:\mais poderão allingit• aos allos JlOstos, e, portanto, l'all.ar-lhes-lia o. cnl!msiasmo ele que jú clct•aJn pi'm'a~:.
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O remedia logico pat•a tíio crilica siluu~ão scl'/n nugmcnLar os quadros superiores; mas, u Marinha acLunlrncnLc,
não necessita de maior numero de ol'ficiaes, •nem mesmo llu
numero actual, de cuja diminuição j,ú se cogita.
Portanto, a providencia que so impõe é a consubsf.anciada na emenda, que permiLLe o aJ'asLamonto desses officiaes
mais cdosos, com vantagens compensadoras elo sacrificio que
fazem de suas carreiras, e que ú Marinha só lrad bcneJ'ici os
na el'ficiencia de sua officialidade.
A emenda não traz augmento do despesa, porquanto a
economia annual de G38 :781$, resultante da suppressão de
50 capitães-tenentes, dará para fazer face á despesa, na hypotheso cje se reformarem :16 capitães de c·arvela c 3~ capitães-tenentes, cuja importancia total é de 638:400$000.

,

...

_.:.::..

.

.;.~

1923
Mappa comparativo das idades dos 100 capitães-tenentes mais antigos e dos officiaes superiores.
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N. 3
l.'iH'U os e rr,~ i !11s tio ar:!. lO do reg1tlanwnlo de
da ,\r·muda, annoxn un tleur·êl.u n. 14. ~riO, do 7 de
,iulhu de 1!J20, ~~~1·ú Cllnln.do aos eupil.ães ele. J'rag·a·~a. cumo do
exm·cido cJ'f,•c! iy.o de connnando, n ~erll!po em que exercerem
a 1'Lmc~\iiO :lo segtmtl,,s eomrnmnlanles a IJOl'(ln dos lHWios typo
Minas Gcraes, 1m cuuformidudc elo tlocrclc de ü de junho de

Ar· L.

pr·onJo~üt•:,.

1!l23.

Just i j'icaçüu
O estado precariu um que se onconLra, prcoenLt•mcnte, o
nooso material fluduanl.c, pela eart•nciu de unidades üe got•undo parle, como sol'ia elo rlrsr•jar·, tem feito com que u adminisl.ral,\ÜO, ·pum não prcjudiear os seus orr:ciacs superiores,
tonrusso a nwrlida de fnzcJ' embur·car nos navios de categoria
Slltperiot• capitães de fmgaola cnm 0 imrncdialos, dando, porém,
áquelles que exPl'e<'lll f'sf'a ftiiW\:ão a borrlu tloos cnumr;uclos
Minas Gc1·acs o Súo Pwttlo, pela sua importanciu, o titulo de
segundos cmnmarHiaul.os. pelas l'aZiil~S qne :;c encontram uo
del.lrllLo de li de junlro do ""''·L'unl.e anuo.
Cnmp•Jcl.nnd 11 essa medida, do tndn auslu. cwhe agora ao
C()ng'l·esso csta!Jrilcccr que c,;se tempo do :servil.111 soja cnnlarln
para todos O:'> el'fcilos cnmo se rcuhncnl.e es·scs officiacs o
1.ivcssorn dcsempenhaclo, como comtnandanl.cs dos navios de
2" olassr. cujo el'fcc•Lívo 1\ lr;•s vezes inferior á guarnição das
no:;sus duas mrdlrlll'r:s uni-rludt's.
A irnt"'''l.ancia da frl!tel;~.o dt' st•gumlo commandunte, a
bordo dos ennra1,\UÜos IJiinas Gcl'ac.l' c Súo Paulo, está esclarecida nas razões rio ôecreto rir ü de junho, que llasLurium,
por si só, para .iuslil'icar a medida.
.
Su-la das sessões, l!l rio dl~zcmbr·o de 1!l23. -!L Inrlj.o do
Bra;il, ficlalor.·. - Pr.1•ciro Lobo. -- Ca1'l•)S Ca·valcant'i. Lmt1'0 Sod1•ú. - A' imprimir.
N. 434- 1923

Ao procljecf,o n. 43, do corrente anuo, foram apresentadas
duas cmen as:
.
A primeira visa modifkur a clausula II .cto .contracto, a
que o mesmo pro,jocto se roi'Clro, na sua parte final, permibtindo serem os pro.icotos das obras, na mesma referida clausula
csp•ecil'icados, suJeitos u all.emções, de accôrdo com a <dnspec•Loriu Fedcrt'l de Portoo·, !Uos e Cunaes~. cleJdo que as condições naturaes do !OC[l! o os inlcrus-scs do Estado us indiquem
como vuntn,iosas.
J~ssas alteraçi'ios devem, cnl.retau to, oCr sempre i1.1vadas
a effeito dentro elos Lermos estrictos da concessão.
A segunda mnenclu extende ao Dontrac>to do .pot•Lo de São
l~runcisco, om Santa C:lotharinu, as modií'ieaçõcs p•ropost.as
no proJecto paru o contr:wto do porto de l)aranaguá.
· A Commissão de Finanr;us tendo-as convenienterncnto
estudado, pensa que merecem a upprovuoi1o do Senado.
Sala das commissões, 10 de d Jzembro drJ 1923. - Bucno
de Paiva, Prcsirlcnl.e. -- l'espncio tlc Mn·cn. ltelnLor. - Lanro
Jl!iille-r. - Bc1·rw1·do !llontci'ro. - João Lvra. Fcl'ippc
Schmidt.
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A

QUE SE

!L 1

Onde convier:
Art. A clausula II do conlracl.o a que se rcfiJrc o projecto é assim substituída:
As obras de melhoramentos, que fazem objecto da presente concessão ~ão as scgu inl.es:
1•, dragagem para a abertura de um canal na barra do
norte, com uma profundidade minima de oito metros abaixo do
nivcl das marés minímas;
2", balisamento do canal de accesso ao porto, por meio
de boius illuminadas;
3", dragagem de um ancoradouro em frente ao cács de
af.racaçilo, com uma profundidade minima de oito (8) meLros
abaixo do nivcl elas marés mínimas;
!,", r~onsl.rucção de uma muralha de cács accostavel com
S50 (quinhentos e cincoenl.a) metros de extensão minima para
o calado de 8 (oito) metros em maré mínima;
.
5", consl.rucção de dous (2) muros de arrimo, um a leste
e ou l.t•o a oeste do cáes accostavcl;
G", consl.rucção de um cáes de saneamenf.o, constituindo
prolong::unenl.o do cúes rle af.racaç;iio para lesto c l.e!'minando
no rio Uiberü;
7", execução do aLeno aLraz das muralhas do cttes, utilizando sempre que fot· passive!, aR at·ci·as ou malcriacs dt•agados
no ancoradouro em frente ao cúcs;
8", canalização elos coJ•t·egus na parLe aterrada;
9". consi.J.'Ucçfio rlt> aJ•mazPns com o twcessario apparclhamcnl.o para mcrcaclorias c maLcriacs inflammaveis, edifício da
aclminisi.J·açiio, ofl'icina, casas de f:\'lHll'rkt c clcpo'silo de carviio;
10, calçarncnl.o da zona do cúes rlc atracação;
11, csgolamcnln das a~;uas p!uvi·ars;
12, usscntamento de linlias l'enc•as para o scrvi~o do cúes
c armazenA c fornecimento ele malc!'ial rodante neccssario:
13, fornecimento c assenl.amcnlo de guindastes;
14, installaçiio clecl.t•ica pa1·a luz c !'orça no recinto da
1.ona rle ct\cs:
15, abastecimento de agua pol.avcl nos armazens c edifícios;
1ll, fechamento da zona alfandegada do cáes com gradil de
ferro c rcspccl.ivos portões;
17, execução rio obras ele qualquer natureza e que se relacionem com o csl.a!Jclccimcnl.o c exploração elo porto rlc Parnnag·uú.
Os pro,iectos das obras, acima mencionados, são os ,i{t appronulos pelo clect·cto n. 15.707, de outubro elo ·l!l22, poclenelo,
cnLrclanlo. Rcrem os mesmos nwdil'icaelos, de nccôrdo com a
Tnsprr:l n!'ia PcrlrJ'al rlc PoJ•I oR, !tios c CanaeR, dcsrln que as conrlir'ÜPS nalnJ•ars rio local e os iniPJ'esses do EsLaclo, inrlicarr.m
as"vanl.ag·ens dessa moclificaoiio .
.T ns ll (ir~n(~iío

.'. rrclacção cln clauBula II, como cst(t no contracto notun I,
determinando que as obras que constituem objecto da con-
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cessão de que se traia e que dovorüo ser executadas, süo as
que cunsl am elos planos, especi t'icnuües c O!TilltJCnl JJS appi'JJvaclos, impNio nus mcsnms, toda o quulqtiet' mutli t'ieac;i.n, pot·vcntura imposta, no col'l'Ct' de sua cxocuçiio, por cirtJUJtJsl.uneius
supervenienl.cs ou nu\'us cslllarecinwntus oiJ/.idos.
Nüo ha exemplo, na liisl.ol'ia de consl.ruc~:.iío de prli'Los, de
um unico, cuja roalizar.'üo Lenha obedecido, rigicla c inl.cgt·almonlo, uo projecto primil.ivo. Mesmo nos pro,iocl.os organizados
após Jong·os o moLiculoscís estudos das condições nnturaes elo
local, com Jundamcnl.o cm dados osLrit.isl.icos, cuidnclosnmcnl.o
reuílidos cm largo espaço de tempo, se vêem alterações, quer
nos i,ypos elas muralhas, quer nos processos a ernpt·egut• para
cxccui.[t!' as rcspeel.ivus obras; segundo o Jll'O.ielo originuriamenl.e assenl.nrlo.
E' o que nos ensina a cxpel'iencia.
De so!'ic que sómcnl o os csluclos rei loô Jll'eliminal'menl c
das condições loeaes rio poria de ParanagtJú, cll!bnra dignos do
elogios, mas rlesajuclndos pela carencia quasi absoluta de dados
esl.al.isl.icos no que cnncet·ne iÍ. navcg·r.c:fto - fazem prever que
no descnvolvimcnlo dos l.rabulhos a serem realizados, l.ornarse-hi\o ililproscindivois varias modificações, as quaes pot· seu
caracter do urgencia nüo comporl.m·fLO qnacsqucr adiamentos,
sob pena rio conslrlet·aveis pro,juizos que a cspe!'a rlc providenCia legislativa fatalmente acarretaria, com pre,iuizo, mais
uma vez, do Esl.ado que vê, ha annos, sempre adiadas estas
cíbras; tidas, coll.i muita razão, como a chave ele sua futm·a
.
grahd eza economica.
Eis o ouc justifica esta emenda, que vem permillir, denlro
dos est1•icl:os t:e1•nuis da concessão; a roalizàçüo ele quuesqucr
níodificacões no proJecto primitivo, conforme as oxigencias do
circumstancias supervenientes c approvaçüo elo Governo Foclernl, por inl.ermedio da Inspectoria de Portos; Rios c Canaos.
Sala das sessões, 17 de dezembro do 1923, - Carlos Cavalcanti.

N. 2
Orido convier:

Arl..
No mesmo seJil.ir.Io serão subsLituicl:.ts ns clausulas
VITI, XVII, XVIII o XXXI do contJ•acl.o t'irniacl() com o Estado
de Santa C:atliar.inu para co:1sl.rtw~iio e explora0üo do porl o do
S. Fralicisco pelos lexl.os, ri:ispeci.lvumenl.iJ, iJüs ii ovas tilausulas
VI, XXII, XXIII o XXVII proposlas para o conlraclo do porto
ele Pat•âhag·mí no tü•l.. i" tln 11rcsci1ie lo i.
Parngrapllo unieo. Ao reJ'cl'irJo cohll·acto firmado com o
Eslaclo do Sanlu Cuthurin:i, uccresconl.m·-se-lla com o numci'O
cjuo convier a scgliinl.c clausula: ''O Estudo concessionado lon'L
o direito de fazer construir na zona do pot•l.o armazcns frig'Ol'ifitíi:is gosinritli:i deis J'livoi;cs cr.ihccclirlbs etn lol" .

.lu.s l i{l:ca ti v a
Do Lcrk ela emenda o que so tlr!pt•clioni'ln 11 qtw Mlll olln sn
prelcnclo estabelecer a uniformidade das clausulas contracluaes
que regem a mal.c!'ia para llS rlol1s iJOI'ios dos rlous .l~~l:t\rlos limilrophos: o de Puranag·ui\, no ]~sLar.lo do Pat·anú e o de São
Fi·ancisci:i, no Estudo do Sànla Calllarinn. AilllJO~ os contl'[lclo~
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ostüo na mesma siLuacüo de ainda nüo executados. Nada mais
,iuslo do que, morlificunclo-sc. as clritisulus que reg-cm um rios
oonLJ.'!\CI.os, ra,:.:HJn irlcntiea a!l.dt•af;fto no outro. Ainda a proposÍI;fto elo pai-agrapllo unicb dá pi·csenLe emenda se funda no
mesmo ob.iuctivo, visto como ó a rcpJ•odtlC[;f'to i11sis lite·l'is clb
teor da ultima clausula elo contracto J'lt'maclo coin o Estudo do
l>ttranú pai•a o pot'ló do Pai.·unagmí.
Sala das sessões, 17 de dezembro da 1923. - F. Schnddt.

ti Sr. Presidente - Conl.inúrt. a hora destirtarln no expe-

illonte. Tem li rpalavra o SI'. J•ofto Lyra, prév!amente in-

scripto.

O !h': João Lyra - St•, Prcsitlcntc, o Cm-reio rla. Manlui.
imprn·Lttntc mat.ut.ino ddsf.a Capital, cm sua .edição de ho,io,
nllnrllhdo nos icredltds extrit-orçamehtarios, •abertos este anno,
cnritt\stoii n cxáétidão do •Que ii respeito affirmara o humilde
rel11tnr tla Commissão do Finanças do Senado, no pilr·eoer
~obrfi o orçamen1.o dá Fazenda, hontem votado nesta •Casa do
Onn[:\'l'essiL
·
Hrililtunrlo a tomar mtHto a sério o cumpr2tnent.o dos
mnns dcvrü·ds, tanta mrtis no desempenho de uma missão doelicadlSsimà c mülto sliperlor ás minhas n·ptidões, (Não apoiado.~); qtinl a de estudar d orçamento da Fazenda, que é, pMese diz·t!1', o orr;rumeh to de todos os orçamentos da despeza pu.hJ:ca. procnrci averiguar immediatamente a :pr.oceclencia dr
fulrni.nante npreciacão feHn sobre as demonstracões que et:i.
dadosnmnntc organizara; não baseado em informações do St·.
mihistJ·o da Fnz•cnda nGm de nenhuma repartição officlal,
•cumo parece ter presumido •O ai.i.tor do editorial a qtJe alJudo,
·rhní! poJas collecções do Dim·io Official, 'cujas publicações o
illustre artir,ulista lembra-me o dever, .que .iámais olvidei, do
acompanhar. tanto assim CJll'!l no meu parecer determino ató
o! fins a que foram dcsti·nados .os creditas abertos.
Disso o Correin rla Manhã que se verificam .cm meu trabalho i.nnnmeras omissões; .que .não ha uma só ·referencia. '])O•r
e:\õcmplo, n m1alquer dos seguintes creditas: o de 1.296:690$,
nhm·tn pelo decreto n. 4. 711, do t16 dn ,inlho deste nnno; o de
126:874$!185, ahcrtn pelo -credito n. 4.677, rio -24 de ,ianeiro;
o {/o üS:7•28$1!J2, ahcrto p·clo dr,creto n. 4.674, de igual data.
l~m snmma. cnnl.irtúa o referido matutino. 41SÓ de pequenos
credH.os. 'Cn,in nbcrlma se realiwu ·~C)1tl'o dn époça n_ que ~o
rofr.rn o Sr. .Toãn Lyra, tomos nnhcm. por pub!)caçao o'f·f!cial, da impoJ,Lancia cl•e qnasi 2. 000:000$. Como esses, mmtos nu!ros foram omittidos no parecer a .que nos reportamos."
Não tenho motivos senão pnrn ser ng·radecido ao Correio
dn Manhã pela·s referencias >Sempre benrwolas o cnptivantes
num quo tc.m distinguido o humilde membro do Senado ·qno
fnlln nesto momento. Claro é. .pois, que só in'Cormações ~em
fnnclamrmt.o poderiam ter induzido o grande orgam .carwca
as in,iustas censuras que ·trnduz·em os commcntarios a quo
respondo.
O infn~mant.n .cJn Cm~·cin da Manhã confundiu decretos
1cg·iR!alivns emn tl·~'cl'r.lns rio l~xccntivo; dccreLns qu o an t,orit.niJt a ahcrl.llJ'Il r!n errclil.ns com rlnr.retos que abrem crcrlil.os.
Dahi suppor erradas as dcmonstra(~ücs cm que poderiam roa!-
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monto t~r occor1.'iclo as inv.oluntarias ·omissões, pois já:mais
llonsillero ·perfeitos os meus trn,balhos, por mais que me esforce para oxecutal-os .com acerto; mas si alguma omissão
existo nas demonstrações que fiz sob~e os crecliLos extra-.orçamontarios, abertos até outubro deste anno, nenhuma até
agora foi verificada, e posso asseverar que sfto imaginarias as
que foram insertas na publicação {!aquene brilhante o.rgão da
Imprensa.
Dastará attendcr para os numer.os dos decretos ·Citados,
is.UJ é, 4. 711, 4. 677 c 4. 67 4. todos deste anno, para ver-se
que esses decretos são do Poder Legislativo, pois as numcraç:ões elos decretos do Executivo, em ,janeiro ,i:í. rstavarn muil11
acima de :15.000. Os d()·cretos .referidos pelo iMormante elo
Cor1'1!io d~ lllanhíl são a;; leis 1~, 7H, que autorizou o Governo
a abrir o crcdH0 especial de 1. 296 :690$86/t, a qual não l'oi
sanc:cionndn. pelo Sr. Presidente da Hcpublica c, por isso, -o
Vi·cc-Presiden·te da Republica, .Sr. Dr. Estacio Goimhra, a
promulgou, comd Presidente do Senado; c as leis 4.677 c
4. 67 4, que an t.orizam o Gov,c,r,no a abrir, respectivamente, os
creditas de 126:874$385 c 68 :72>8$429, para ·pagamento em
virtude de sentenças judiciarias. O Po.cJ.e.r Execut.ivo, porém,
at,é 31 de otr!.uhro, não tinha utilizado essas antorizações e
·não as t.cnclo utilizado c nã:o ,tendo aberto os crodi.tos que as
ditas leis o autorizara a abrir, seria .injustificavel mencionar
ta,os creditas entre os que foram abertos.
Uma cousa rl o Governo estar autorizado a abrir, c outra
é o Governo abrir credito. O que nffirmci foi que os crccl itos extra-orçamcnl.arios abertos até :31 de outubro impor!.aram em 8.713:715$7·54, nurn, c 1H.OG7:897$830, papel. Que,
nos creditas referentes ao i\Jinist.erio lia Agricullura. estão incluídos o do .J.üG :511$377 11a1'a a supplcmcntação das verbas
14, 18 o 27 do Orçamento de 1021, c o de 81 :'tOO$ para a subvenção ao Serviço rlo "\Jgorlün no Esl.n.rlo rle Serg-ipe, cm Hl22.
Nos do Interio1· estão compul.arJos: 2. !'tO :550~1 pm•a o pagamento de subsidias aos congressistas. clcYiclo a pr·oro:;w;ão ria
sessão lcgisla!.iva; J .080:170$, para combate a epidemias;
8'~i :025$. para subvcn(.~õcs :í.s c~colns no Pamn:'i. SanLrt Catharina o Rio Grande do Sul, e I. 50'• :3·40$, para custeio do
Hospital Gera:! do Assist.cncia.
10 unico crcrli!.o qun fni aberto ao rln Mnri:nha refere-se
a despczas .no estrangoii'O. realizadas nm exercícios anlcriorcs, e o que se refere ao Exterior, foi para cus! cio elos serviços das Embaixadas do Mcxico, Chile, Argenl.ina c .Tapão, as
tres primeiras CJ•cndas cm 1922. Nos da Gucr·ra. estão comprehenclidos 33.562:972$, supplemcntar '1\ vrrba 0' 'do Or·c;amcnto de 1922, o 90 :000~ para a conscrvaçllo rla csl.radn rlo
rodagem rlo Gt1arnpuava :\ foz elo Tguasst'r, Nos rln Viaçfín, h a
1.3.07r:i :OOOIJ; pam ramacs o nul.r·os :;c•rvic.o,; ria F.strnrln rlc
Ferro Ce:nl.ral do .Brasil 1. 000:1100$ pm•a a consll'llcçfío cm
cada uma rlns cst.rnrlas dn ferro rio Mos~oró, Go)'UZ r rnmnl de
S. PNlro cln Alcnnlara n. Ubcrabn. 700:000$ pur·n. a linlra rlr
Formig-as, na 01l,;f.o dr Minas. :J. 000 :ono* pnr·n n mmnl rir
Barra Mansa n :\n;:m rins ·n·ris n GGO:OOil$ pal'rt n E~l.mrln. rlr
r.r•nr. ."'II.~ n Porlo Lnrrna: 201 ::11fii!i p:n·n a 'lth,·r'11'no :í. 'l'llr
Amazon River 1Steam Navigation Compa:ny, Limil.ccl, e réis

SllSS:\0 ll:VI 20 Qg DllZE:Mimo Dll 1923

281

140:000$ para a conslt·ucr;.ão do oilll'icio dos Correios e Telogrnpho,; de ~~l.l'OJ2nlis. Nos c!.a Fazenda. rigurarn: 7G.OOO :000$
para a gr·al.ilJCar;ao pmvrsm·ru do J'rwccioualisrno civil, réi~
lr.500 :000$ para u cnnlragcm ele mocclus dr cobre e alumínio,
:! . 3!tG: 875~ supp!r;rncnlar· ao cr·erl iLu cor'l'cspnndt<nl.c a juros
do apolrccs do Hl:!~ c H r. :000'~ para t'unecionarios do sello
adhcsivo.
IDo e~post,o •. ~ q.uc se verifica. afinrul, é que, para gastos
ele exclusrva mrcraLrva do actual Governo, apenas forarn
abertos, alé outubro, os creditos cxtra-orçamenl.arios de réi~
50:000$ pum a subvenr.,ão {t Universidade do nio de Janeiro,
al'im ele ~er Jnndaclo um 'Instituto Franco-Brasileiro, e réis
50 :OOOlj\ para a ·hospcclagcm ela :\lissão Pcarsc (Scrvir'o elo
Algodão) .
•
Roafl'irmo a cxncl.iclão dessas informações que ministJ'ei
t't Commissão do Finanças c julgo Ler, com. o;;sa explicação,
mnnii'esLado o apreço que me met·ocem a~ apreciações da imprensa sobro o drsempenhn rios clevcrrs que cnrnj)rom aos
quo cxorccrn J'uncr.iÕPs prrblicas. 8, pill\quo consirlr!ro as~im
dovidamcnl.e a accrro rla imp1.·ensa. não deixarei a Ll'ibuna sem
allurlir ao suclto cln hojn, 0111 qrru o .foJ•wll do JJ,•asil. tão gencro.so, sempre para commigo, diz. onLrcl.mrLo, que «o Senado
conl.mwt a prender os Orçamentos».
Ora .Sr. Prcsidcnle, cl0sdr CJLle as pr·oposir;,'íes orçamentarias chegaram ao Senado a Cnrnmi,;sãn de .Finarwas Lem l.ra·baHlado dial'iamenLc, oxarninanclo com mel.icrrlosidade sem
precedentes todos os projectos c rrnendas.
Por sua vez. o Senado tem discutido r. votado dous c tres
projectos orçamr.nl.ai'ÍIJS, cm uma ~{, sessão. o discutindo-os
com olevar;fw c [lJ'nvcil.n para o paiz. Se.ia-mc permit.l.ido
desl.ac:n p:nl.r·c ns que Irem auxiliaria .a Conimissfio de l"inanr;us, :no dcscmpenlro rlcslc scrr mais rlifricil encarg·o. o preclaro rcprescnl.anl.e rlo Disl.r·icl.o Federal. Sr. Paulo do Fronl.in, que, sem lignçõos par·l.iclarias com o Governo. !.cm, entretanto. n meu vrr pr·rsl.ado cn:ncrH·so incxccclivel á regulnrizar;ão ela nossa viela or•,;amonl.:u•ia o financcit•u, c. pol't.ant.o.
presl.aclo it :wlual arlmini~t.me.ão o maior sorviç~ q1w J•!rf_l,_I'ei'ia
dado e~prrnr rlc nm lng-rslrrr!O!' rl'a!rnnnlo dnclrcarln aos alto~
inl.cr·essns elo puit e (t cl't'iciencia da acção dos que lho dirigem os desl.inos.
·
O Sn. PAUJ.O nrl FnoN'I'IN - Muit.o obrigado n S. Ex.
O Sn..TaXo LYilA - Paço apenas justiça a V. Ex.
Injusta, pois. ó a noto. do .To·rnal do R1•asil sobre os trabalhos orr~anwnl.arios elo Scnnclo, que J.oom corrido como melhor
,j(tmais "corJ•rr•am no reg·imrm republicrmo, como, aliás, .em
oul.rn. Jnc:l!l, ho,je mesnrn rccon'lwcon :l!quellr org-fin ria rmprr:nsa.
Ern o que I inhn a rlizcr sohrc este nssumpt.o .
.SI'. Prcsidonl.e, aproveito a occasiiio do me achar na
Iri huna para per! ir a V. Ex. que consnltc o Senado, qnan.rlo
· hnnVPI' nnrnrro, si concerte urgoncia pum n immcdial.a dlsrtr~:'liin c volneün da rcclncção elas emr.ndns rlo .Senné!o ao orcumenlo ela l"azonda. (Muito bnm.: nwlto /Jcut.)
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O Sr ..Presidente -

Opporl.unumcnl.o suhmcl./.erci iÍ conSentido o requerimento do V. Ex .
. Continúa a hora do expediente. Si não lm mais quom
qUoll'U l!SU!' Jajnilavra na hora do cxpcdienlc, passarei ii or-

slt.lei·a~iãu do

l.lel11 elo dill. (Pliitsa.)

.

. . Comparecem mais os Srs. A. Azeredo, Pires Hebello,
Jjai·bosrt Liiná, JUsto Cllei·mout, Indio do Brasil, José li:usebio,
Antonio Massa, Marcilio de Lacerda, MoctesLo Leal, Miguel
do Carvalho, Paulo de Frontin 1 Irineu Machado, Ado!pho
Gordo, Generoso Marques e I?oJipiJe Schmidt (15).
Deixam do comparecer, com- causa jUstificada, os Srs.
M.endonça, l\IarLins, Silvorio . Nery, Antonino. Freire,. João
'J'Jwmú, Benjamin Barroso, E!oy de Souza, Venancw. Neiv11,
Oumcirb ela Cunha, Muno e! Borba,. Rosa e Silva, Gonçalo llolJcmLerg-, Siquciru c.lo Menezes, Antonio i\ioniz, l•'i·ancisco
Sa!los, All'rcdo Ellis, José MurLinlw, Vida! Ramos e Si:lams dos
SnuWs (19) .

·

ORDEM DO DIA
di1C..Ü•1~N'l'b DA VIAÇÃO PARA

:1.924

3' discussão da proposição da Cama~a. do~ Depul~dC!.s,

n. 1181 da Hl23, quo fixa a despeza do 1\ümslerio da VIucao
e Obms 1)ulllici:ts; para o cxercicio dr. 1924.

snu

litlàs, apoiadas e pi:lslrts elll discussão as ,~cgtiitites
EMENDAS

N. :l
Art.
Os ajudrtntes do guarda geral da Rcparti(!ão de
Aguas e Obras Publicas, que contarem mais ele .10 artntHi de
niTdctivamente nos seus postos terão direito ao Litulo do noi:heaQãti.
iuslificflçáo

Existem apenas seLo ajudantes de guarda. geral, nos sete
districtos da Repartição de Aguas o Obras Publicas e é ,iusto
que blles sü\lam titulados, quando ds .guardas d são. O scrvic;o
o as respbnsilbi!idntles são da mesma natureza c, assim, tanto
os guardas como os seus ajudantes devem. ser titulados.
. Snln das sessões, 2G de de~embro do 1923. - Í1'ineu
~achado.

N. 2

Onde convier:

Art.. Ficnm rostabalccido~ os dirr.ilos n vnrilagnns qnn
foram cori,êcrlidos nos cntpregados rlti E~t.rarln de. Ferro Grnt.ral do Brasil, pelo decreto n. B.G10, elo 15 de marco do 1011,
e respeitados os quiidros aclub.es.

'
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Paragrll[lho unico . . A grn:.tii:icacão IJrovisoria concedida
pelo art. 150 da lei n. 4.555, de ,10 de a:;oslo de 192!!, nos
termos do art. 151 da lei n. <I.G32, de G de janeiro de 1023,
seJJá incorporada aos vencimentos, cobrando-se sobre a totalidade o imposto de 5 %, conforme se procedeu com os militares,
Jus ti{icação ·

O decreto n. 8.610, rc.forriióu os servicos da Central do
Brasil, verrt melhorar as condições dos funccionarios clest:t
Estrada, equiparando-os aos demais servidores da Nacão. Não
é de mais, pois, que sejarri restablilecldas as vantagens que
lhes foram concedidas e que, aos poucos, nas remodelacõe~
que teein soffrido, os regulamentos, vfío sendo son~gb.tlas. A
incorporação do aligmêhlo provisorio, além de ser uma Ihoàida de alto alcance nó bem estar do ftl,nccionàllsmtJ, tr!i.nquillizarido qlinrito ao futuro, é necessidade que se irnij)üd no
momento actull!l, em vii'Lude do augmentb do custo da vldtt .
. S. Ex. o Sr. Presidente da Republica é um dos qtic reconhece a imper;idsa riéccssidd!tlc dê amparar o ftincciono.lismo civil, tendo nãd só em sua i·eccnle mensagem, como ch1
divérsâs occasiõcs, externaclo o seu modo do senlir.
A incorporação do augmenlo dado pêlo deci;eto ncimd,
cóin a. sol lição db iinposf.d i·~benlerr:ienLti ilr0nclci, nãb acarretará grande dispendio á NnÇüo, como é fallil deindrtslrdi'.
IFinrilmente, a conservação dos quadros actuaes serú mantida como medida necessaria (L boa ordem nos serviços.
Sala das sessões, 20 de dezembro de 1923. - Irinen l-rlachado.
N. 3

Onde convier :
Os auxiliares de carteiros da Directoria Geral
Art.
rios CorJ•cios, nomenrlo~ ai.(\ :10 dr! ,inn ho de 192·1, CQm ou '"'m
coricurso, 'ficarão cdnsideraclos carteiros i:le 3• classe interinos, com os actuaes vencimentos. sendo aproveitadôs jJârd
effectivos n·as vagas que se verificarem, de carteiros de 3'
classe.
J ns l'i{icação

Ds acluacs auxiliar.cs ele carlr.ii'os, béiieflciarlns jJêlri
emendil supra, Já desempenham todaR as attHbiiicGcs cortimettidas nos carteiros cffectivos de todas .as clitsscs, f.nntQ nos
sei-viços internos qüanto nos externos, 'liaveiido a:té itlguns
daquelles auxiliares desl.acados pari! scrvioos internos, qtic
desempenham funcçlíes de nmanuenses.
.·
A emenda, portanto, sem crear . at~gmenl,o ele clcspeza,
visa: umti medida de todo o ponto .Justa, tendente :í norhiálização do serviço, Iissàgurando nd provimento de citrgbs ctfectivos de carteiros de 3' classe, funccionarios jJcrfcltam:enln
conhecediJrês de todos os 1i1isteres de seus cargos.
Sala das sessões; 20 do dezembro ele Hl23; - Ii"inen .u richado.
'
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N. ''

Onde convwr:
Não Ler:i applicaofío aos praLicantcs dos Correios
Art.
o arL. 427, elo regulamento em vigor, o qual fica nesta parte
modificado.
Ju.çti{icação

o ar!..

427, cm questão, c!ispõe o seguinte:

"Todo o tempo de serviço dos p1•aticanles, estafetas e auxiliares de ·cm·l.ciro serft considerado de noviciado, c os mesmos não poderão ser nomeados para os cargos immediatamcnte superiores, qualquer .que sctia a sua classificar,ão em
concurso, si não houverem demonstrado, caba,Jmente, zelo c
aptidão, notoi•ia assiduidade e comprovada honestidade."
No en/.rcl.anl.o, os praticantes tcem titulo de nomeação,
pa(Jarn 1:'11/,J)osto sobre vencimentos, Lccm compi'omisso elo
posso, ·gosam {/e todas as va nl.ugrns ele :runcciomu·io, trabalham
nos mesmos serviços.
Não é ,iust.o, pois, que se ap.plique aos praticantes o artigo '•27 do regulamento dos Coneios .
.Sala elas sessües, 20 de dezembro de 1fl23. - lrincu. Maclwclo.

N. 5

Ar!..
Ficam addidos ao Ministcrio da Viação c Obras
Publicas os funccionarios que procedem ,á liquidaoftO do Lloyd
Brasileiro, Palrimonio Nacional, que es/.ú sendo feita pelo
·
Ministcrio da Fazenda.
•Sala das sessões, cyn 20 de dezembro de 1923. - Irineu
!l/achado.

Jnsti(ic.ar;tio

Considerando que, por verdadeira anomalia, os funccionarios ela liquidação do Lloyd Brasileiro, toem os onus de
funooionarios publicas, sem usufruir das vantagens, por lei,
concedidas a estes;
Donsiderando que, após repetidas reformas, com dispensa
de grande numero ele empregados, os mnis capazes foram
sendo conservados;
Considerando que, clenf,ro esses. apenas quinze (Hi), funccionarios e tres (3) cont.inuos continuam sob a clirecçiío da
Commissão do Tllosouro Nacional, encarregada ela li·quidar.fio,
prestando serviços;
•
Considerando que r.$ses funccionarios f.orlos vrom elo adminisf,l':telif'H. nnl f't'iot'f'A :ís rlnR Rt•s. H:11·hosn Limn, Alvos r! r
Farias o FJ•edr.rico Burlnmaqui, nr!nrinistradores que 1'izernm
granrlns rcducç.~ões no pessoal;
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!Considerando que o Eslado tem u,provci lado c conLimm
apt·oveilando os serviços desse pelJUeno numero do l'unccionarios, com vencimentos reduzidissimos, selll garanLil-os;
Considerando que repugna no senso jurídico do nosso
lempo esse aproveitamento de capu,eiclades e esforços nos
servioos publicas, para depois abandonar os sorvenluarios ao
desamparo de qualquer protec1;ão legal;
Considerando, mais, que esses funccionat·ios, consl.it.uüu1o
um quadro especial, approvado pelo Exmo. Sr. i~limsLt·o !la
Fazenda, pet·ccbem seus vencimentos pelos corres publicas,
por folha daquelln nrinis ler io;
Con:-;itiPJ'tt'll!lu, ainda, q11:~ a ill"'.Jll.'ovaefto não

iWiLt'J.'eLa :Lll-

gmenlo de despcza, POl'que a que pudesse :haver .iá vem
sendo ![cita;
Considerando; 1'inalmenlc, que a emenda proposta apenas
Íllljllli'La l~ill tlat• l'r·ir;iin .im·idi1';1 n IIIIIH :dl.llõl<;fu.l du l';tdo;
OJ'J'crcço-a, inspirado no wporiot· rlovet· de, amparando
aos que preslarn seus sorvicos ao Eslaclo, acautelar os interesses desle, pela estabilidade e pelo estimulo aos seus servenluarios.
RELAÇ:i.O DOS FUNCC!ONAIUOS QUg 'l'ilABALHAM NA LIQUI!JAi.:.io DO
LLOYD BIUSILEII\0 (PN!'n!MON!O NACIONAL)

(>Quad1:o .app·rovado por

S. Ba:. o Sr.

M'ilti~lro

dr;! .(i'nzcndn crn

111 de novembro de lO:ll, com allcmçucs 1rrcvwuwnlc mL-

to1·izadas

pelo

mesmo.)
600$000
500$000
1!00$000
,, 00$000
/!00$000

E·lydio de Carvalho ......................... .
Hugo Victor de Sampaio Ferra~ ............. .
Mario Martins Ribeiro ...................... .
il\Ianoel Tellcs ele 01 ivcim .................... .
Antonio Fernandes Pinto .................... .
Leopoldo Drnmmond .................... ~ .... .
Alcicles Garcia ............................... .
Licínio Dias ................................. .
Victor de Mello c Alvim ..................... .
A !varo Bccker ............................... .
Raul Medradó ............................... .
Clauclionor da Silveira ....................... .
Elvira Paiva c Silva ......................... .
Arnaldo Gomes Nelto ........................ .
,\bda Reis . ·.................................. .

1,00$000

IJ00$000
100$000
400$000
/!00$000
1!00$000
400$000
400$000
400$000
400$000

'Coritinuos:
Olympio Radich (porLcit·o) ................... .
Alvaro da Costa -M:atLos ....................... .
José Alves Martins ........................... .

:lri0$000
:.lrí0$000
1.80$000

'R·éis ..................... .

G:OS0$000

Sala das sessões, cm 20 de dezembro de Hl'.l3. Machado

-
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EMENDA AO ORÇAMENTO DA VIAÇÃO

N. a
.Fica o Governo autorizado n subvencionar com 5~ por
milha navegada as seguintes linhas de paquetes carg·ueiros
da Companhia Comrn'crcio c Navegação:
1", duas viagens redondas, mcnsaes, iniciadas no Rio de
Janeiro ou cm i:ianLos, com escalas até Pará;
2", uma viagem redonda, lrimcsf.ral, nas condicões anteriores, até •rutoya;
3', duns viagens redondas, mensacs, nas ntesmas condições, até Hecife, Macáo c Mossor'ó;
4', duas viagens redondas, mensaes, nas mesmas condições, até Porto Alegre;
5', uma viagem redonda, bimensal, nas mesmas condições, até Corumbá;
6', duas viagens redondas mensues, entre !Rio c Iguapc,
tocando cm Angra, Paraty, :Ubatuba, CaraguaLatuba, São Sebastião, Santos e Cananéa; ·
7', duas viagens redondas, mensaes, entre Rio, !lapamirim, Piúrn'a, Bcnevente, Victoria, S. !Matheus e Caravellas.
O Governo rovm·á o cuniJ•ncl.o com a rcl'crida sociedade rle
modo a introduzir no dito contracto os novos serviços a.lli
não contemplados, e assegurar-lhe os favores recon:hecidos
pelo arl.. 5<\ da lei 11. /1. <\<10, de 31 de dezembro de 1021.
Sala das sessões, 20 de dezembro de 1923. - Eusebio de
Andrade.
.Tus ti{'icação

O Governo, autorizado pelo Congresso, subvenciona, ,ha
muitos annos, quasi todas as emprezas do cabotagem com o
:fim principal de animar a produC(\ÜO e manter o intercambio
corn'mercial entre os Estados da Republica.
O Governo tom concedido tumbem a todas as cmprczas dtl
cabotagem, inclusive á Companhia Cornmercio e Nuvegar;ão,
os mesmos 'favores de que gosava o antigo Lloyd Brasileiro,
quando sociedade anonymn, excepto a subvenGiiO, e o Congresso, ainda na lei n. 4.440, de 31 de dezembro de HJ.21, que
orQou a Receita para 1!l22, no intuito de igualar o actual iLloyd
ás demais em prezas congeneres, estabeleceu no urt.. 54:
"São concedidos á Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro favores idenlicos aos de que gosarn' as companhias de
navc:gacão ·Costeira c Cornmercio e Naveuaçüo, inclusive a
.
isenção de direitos".
A, Companhia Commercio e Navegação, com os seus 20
va}lores, mantém um serviço de navegação acl.ivo e exemplar,
ligando entre si os portos do paiz, e, para obter os favores
do que gosava o antigo Lloyd, excepto a subvenção, obrigou-se a um serviço pesado de quatro linhas regulares, que
vem executando a contento geral e 10om grande vantagem
para os centros productores do paiz, desde o extremo Norto
até o extremo Sul, facilitando de modo efficicnte o intercambio de mercadorias entre todos esses Estudos e, apezax·

.
'
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do~ i'uvor.es j,(1 concedidos _e de qu~ tambem gosam .a Compauhm Namonal de Navegaçao Costeira e a .Companlun de Navogacão Lloyd Brasileiro (loi n. U40, art. n/1 transc.riplo),
não os tom assegurados na:; ro,partições fiscnos.
Pura que não continue a mesma companhia no rcgimen
de desvantagem em qne se encontra relalivamrml.e ás rlerrraiR
cmprezas de navegação, é do justiça que o 'Congresso sulJVCJ!Ci?nO as linhas acima enumeradas, tros das quaes nova<
c msJslentemcnle reclamadas pelos conl.t·os a que estão servindo, ratificando e assegurando os favores Já outorgado~ ;í
mesma companhia de modo inequívoco.
Sil!l::t das sessões, 20 do dezembro rle 19'23. - Euseb 1:o de
Andrade.

·

N. 7'

E. F. Noroeste do Brasil:

Na verba n. 6, accrescento-se: 500 :DOO$ para moll!Oramentos da linha nos pantanaes e construcções da ponte do
Salobra, sobre o rio Miranda, c para conclusão das ooras
novas u'á iniciadas, sendo:
·
Pessoal
Malel'ial

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 'o • • • • • • • • • • •

'

....... , ........................ .
Justific.acão

300:000$000
200:000$000

•

A bancada de 1Ma tto Grosso renova a presente emenda cm
3" discussão, pol'qne considera inacliavel o servir,,o de ulteamento da linha nos pantanaes referidos para evitar as interrupções de trafego que já se teem dado repetidamente. A
construcção da ponte do rio Miranda, sobretudo, é de necessidade mais do que inadiavel, é premente mesmo. A fogueira
de dormentes que jú está sustentando a linha ba quasi 1O
nnnos, é um perigo desses qt1o admira como so pormil.tom por
tanto tempo, ameaçando a vida dos passageiros .
.Tá por duas vezes as lOl'l'enl.es rlo galiHu·ias, tllC[tHll'n>1,
páos e grossos troncos de m•vores que rodam nas grandes enchentes, ::wcumulando-se sobre os p1lares de dormentes, fizeram a ponte se desviar. JFellzmente a vigilancia da IinhD.
descobriu o desvio a tempo de evitar desastre. Não serú, poróm, de admirar que om uma dessas enxurradas ou mesmo
sem cllas, tenhamos gt•andc rlesgl'ac.a a Iament.nr, pela mesquinharia de algumas centenas de contos do réis.
Sala das sessões, cm 20 de dezembro de i 923. - Lu i:
Adolpho.

N. 8

Onde convier:
Art.
Fica estabelecido que ninA"uom poclorl't ser admil.l.ido nt\ Estrada de Forro ConLrnl elo Brasil, dn rlata clesl.a
lei cm diante, sem as formalidades do art. Qi do decreto nunwt•o 8 ,li i o, rio Hí rlo mnreo ele i 911, como praticante ele qualquer categoria.
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Os acLuau,; Jll'ttlicanlcs extramuJJU!'al'ioo, quot• ten1Jmi1
!Jl'OVa de huuiliLatlão, que!' tunlJam apenas demonstratiÜO prulica do cxet•cicio do cargo, serão oJ'l'cctivados nas vagas que
~c derem, uüo sendo' mais admiLlidos empregados cxLPa-quadros.
J usü('icação

Por uma rcpt·ovavel mysti.l'ica~ão administl'aliva, apús a
uromulgac;ão do dccl'eLo n. 8. G1 O, cujo texto exprime clara
e insophismavci idlia c.lu legisladot·, pt·ocut'alldo evitar que o
lunccionalismo da estrada fosse assaltado por individuas sem
a nccess:wia capacidade intellecLual, cx-v·i elo art. G1 do dem·eto cilaclo, que elctcrmina:
.
ArL. G1 . .A' admissão nas pl'imciras calegol'ius do pos·soal l.iLulaclo precederá sempre o concurso com liberdade ele
inscripção, etc., foi justamente que se comcç,ou a admittir
Jn•aLicanl.cs sem as Jormalielaclcs exigidas naqucllc dispositivo,
cujas provas :!'oram deixadas muito pt·oposiladarnentc ao Cl'itcrio ela aclministrar;.ão.
O resu!Lado dessa anomalia J'oi contraproducente c in.Justo, trazendo prejuizos e vexames a muitos moc;os que, a despeito de urna solida in~trncc;ão, não logravam conquistar a
sympathia aos respectivos chefes, assim, sem augmento ele
o.icsper.a, mal'canclo limites a admissüo .desses empregados c
garantindo os que já veem exercendo o cargo o Congresso Nacional J'~rá obra etc reparac;ão e justiça como bem comprehcnderá a illustrada Commissão.
Sala das sessões, em 20 de dezembro de 1023. - Irincu
Machado.

N. 9
:Fica elevada a adminisi.L'acão dos Cot·rcios cm Campanlla
(Minas· Gcracs) ú segunda classe, modificando-se na tabclla a
1•espectiva verba.
Justificação

Truta-se de uma providencia perfciLarnenle justa, porque a renda arrecadada pela administratlão de Campanha poderia servir até para que ell~t fosse de primeira .classe.
N. 10

Onde convier :
Serão considerados l.ituluclos na Estrada ele !!'erro Central do Brasil com os actuaes vencimentos, os serventes de
fJSCriptorios, qtw lenham mais ele 20 annos elo serviços á Estrada.
Justi{'icaçúo

Nada mais justo que esse premio ao esforr,o laborioso
desses pobres homens, já no ultimo quartel da viela, o que
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vtra estimular o esfot·ço dos demais em prol do set·vi~o pul•lico. Não havendo augmrnto de despczn, é de toda a jus Liça
a approva~ão da pre~en te emenda.
Sala dus sessões, 20 de de~embro do 1!J2:J. -- h·incu blachado.
N. 11

Onde convier:
Os continuas o set·venles elo Conselho Municipal c guardas municipacs, dcvidarncnlc uniformizados, tet·ão passagens
gratis nos Lt·cns dos subut•bio~ o de pequeno percurso da Estrada de l"el'l'o Central do Brasil, nos limites do Districto
Federal.
J usti{icação

As ;·unc~;.ões des~eH ernpt·cgados, em tudo identicas ás dos
estafetas, correios de ministerios, cal'leit•os, ele~, consistem
~m condu~ir mensagens de serviço a difl'erenLcs pontos do
Distl'icto Federal, obt•igando-os a t•epeLiclas viagens cm prol
do bem publico (embot·a elo municipio), sendo assim ele int.eira justiça a approvação da presente emenda.
Sala das sessões, 20 de dezembro do 1923. - h-ineu Mat•ltado.
N. 12

Onde convier:
Os guardas de arma~ens da Estrada de Ferro Central do
Brasil serão considerados empregados de 1' categoria, sendoi hes expedidos os necessarios titulas, cobrados os respectivos
emolumentos e arbitrada uma fiança de 1 :000$000 .
..Iusti{icação

Esses servidores, na sua maior parLe, são homens cheios
de serviços á Estrada, suas responsabilidades são quasi as
mesmas dos conferentes, ele quem são, não raras vezes, os
substitutos, não ha, pois, como reconhecer-lhes o direito ao
titulo de nomeação.
Sala das sessões, 20 de dezembro de 1923. -- hineu Machado.
N. 13

Onde convier:
Aos com]lORil.orcs c seus ajudantes da Estt·:ula de
Central do Brasil serão expedidos tiLulos do nomeação
brados os rcspect.ivos emolumentos, sendo arbitrada
de 1 :000$000.
S. - Vol. XI

Forro
n cofianQa
19

~90
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Justificação
Truta-se de uma laboriosa classe de emprec:udo~. que
trabalha dia c noite J?~· confccr;ão dos trens o qtic Ó t•csponsavcl pot· qualquer acmJnnLe, desde que este se elê por nlio Ler
~ido o!Jservuda qualquer exigencin rcgulamcnlal'.
Sala das sessões, 20 do dezembro rle :1023. - h·incn Mar.lwdo.
N. 14

Onde convier:
Aos auxiliares de cabine c ajudantes cabinciros da Estl·ada de Ferro Central do Brasil serão expedidos títulos rio
nomeação c cobrados os respectivos emolumentos.

Justificação
Esses empregados constituem a 1' categoria ela classe rlc
oabinciros, c, como os demais praticantes, não fot•am uihdtl
c.ontcmplados. Não se trata, como se vê, de augmcnta•: a
despcza, mas simplesmente ele fazer justiça a uma classr· ·que
presta os mais relevantes serviços ao movimento do trens,
garantindo a segurança.
Sala das sessões, 20 de dezembro de 1923. - 11·i1wu
liiachado.
N. 15

Onde convier :
O quadro dos Lclcgraphistas da E. F. C. do Brasil sct·á
o seguinte:
25 telcgrapbistus de 1' classe.
40 telegraphistas de 2' classe.
100 telegrnphistas de 3' classe.
100 telegraphistus de 4' classe.
A administração da Estrada admittirú os Jll'aLicunLes rio
telegraphistas necessarios para as substituições elos Lclegra,phistas.
Justificação
·O presente quadro jl'i foi pedido, pela administração rla
Estrada ao minisll'O da Viação por ser nccessat·io ao sct'Vl~o
0 por fazer justiça a uma classe .cheia de serviços ít Estrada.
Sala elas sssõcs, 20 de dezembro de 1023. - b•inc'tt Mar. /Lado.
N. 16

Onde convier:
Para instn!lação, ampliação o .mclhoJ•amcnLos das offir.inns da Estrada de Ferro de Batni'ILr\, 1. 500:000$000.
.TosrJ
Sala das scssües, 20 de dczombt·o do 1023.
A.ccioly.
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Justi['ioaçlio
l~rn que peso á honnu.Ja Gommissão do J!'inanças, sou
obrigado a reproduzi!' na 3" di~;cussão do ot·r.:umenlo da Viar;ão a emenda que nu 2" não logrou [Jllt'OC('t' J'uvoruvel.
Não se tt'utn, como put·c~cLt {t illustruda Commissüo, de
despezus para u sm·vic:o 11uvo ~r·nfto ]Jttt'U servi~'o de muJLo já
oxislente. O que visava a emenda, que ngot·a renovo, reduzinclo-llw embm·n a doLnr:üo, era rlat• ás ol'J'icinas da Bnturité
a necessal'ia el'l'iciencia para vodet·em preencher os fins a
qnc se desUnam. As suas machinas operul.rizcs são anLiquisstmas, funcclonam mal c· não têm a capacidade de producoão
que as necessidades do trafego, dia u dia mais intenso, reclamam.
Nos u!Limos annos, centenas de kilomeLt·os ele linhas foram consl.ruidns n incot·pot·arlos ú Viação Ceurencc; para Ll'afcgar, os novos trechos, teve o Governo necessidade de adcruirir gl'andc quantidade do m:llcrial roLlanle, parle do qual
permanece i napl'Qveiludo pela dcJ'iciencia de recursos de que
dispõ8m as alludidas oJ'l'icinas, não só para sua montagem,
mas tambem pal':t os reparos du qLIU [ll'Ccisa. Esse dcplornvcl estado de cousas, a . que em seus rr.latorios se refere o
nctual director da Viação Cearcuce, Jll'Ofissional da mais alta
compelencia e idoneidade moral, acnt·rcta não pequenos embaraços aos sel'viços ndslt•iclos :'tquclle importante proprio nacional, exigindo dos poderes publicas providencias immediata. -. José Accioly.

N. 17

Accrescenle-sc onde convier:
O Governo subvencional':í com 80 contos annunes a cmpreza que se propuzer a explorar a navegação em deslisaclores (hydro-glisseurs) de Parlo Esperança a Cuyubú, no Estado de Multo G!'ossó, desde que a mesma se obrigue a fazer
uma viagem redonda por semana, conduzindo as malas do
correio, em combinação com os trens mais rapidos da Estrada de Ferro Noroésle do Bl'Usil, sem· execeder de 30 horas
o percUl'so muna mesma dit·ecção.

Ju.sti('icaçüo
O servi~o postal pat•a Cuyuhú é feilo ~ctu~lmcnlo cm lan~
cllns, qnc demoram t\s vezes 10, 12 c m:us cllns de Corumba
a Cuynb:i. As mais rnpidas guslnm ciuco ou seis dias nesse
prrcm•so. Ora, havendo mnrlernnmenlc meio dr:' vencei-o cm
2ft horas ou monos, não é admissivel que se deixe do Lcntm· a
oxpet•iencia, que, hem succcclidn, set·:'t de incompnt·avcl beneficio para o scrvir;o postal da capit.:il rle u~1 remoi.~ Estudo
c municípios circumvizinhos o do rlispencho relaltvamenLo
insig·nificnnle.
Sala das sssücs, 20 ele dczcml;l'O do Hl23. - b·incu Ma~
chado.

N. 18

Onde convier, accrescente-se:
Art.
E' pcrmiU.ido aos J'unccionarios e diaristas da
Estrada de ló'eno Noroeste do Brasil, que fizeram parte da
···sociedade Cooperativa dos Ernpregmlos da Esl!·ada de Ferro
Noroéste do Brasil" consig·nm· mensalmente a esta até dous
terços dos seus ordenados ou dial'ias, para pagamento dos
fornecimentos que tivet·em recebido, na fórm:t elos respectivos estatutos.
§
. Os empregados ela "Sociedade Coopel'aLiva elos Empregados da Estrada de Perro Noroeste do Brasil Lerão direito ás mesmas vantagens ele que gozam os funccionarios
da Estrada, com relat,ão ás passagens.
Jus li[ icação

Em varias paizes já existe perfeitamente organizado o
systema ele cooperativismos entre os funccionarios das estradas de ferro, principalmente em se tratando de fornecimento
ele generos alimcnticios. Ainda agora, por occasião da reunião
do Congresso do Mutualidade c Providencia Social, o Sr. Ni<·olas Caravias, gerente geral daquella modcl:tr instituição da
Hepublica Argentina apresentou dados que demonstram a sua
grande importancia e necessidade.
Accresce que, no Noroeste elo Brasil, circumslancias especiaes, sobre as quaes poderá informar a Inspectoria de Estradas, tornam realmente impt·escindiveis as disposicür.s CJUe
propomos c que só não figuram no projecto, por não o ter
permittido o Regimento da Gamara.
Sala das sessões, em 20 de dezembro de 1923. - Lui::
Adolpllo.
N. 19
Verba 3":
Substilua-sc a emenda n. 9 11ela seguinte:
"A' sub-consignaoão n. XII e ao n. 13, da sub-consign:tçiío I da consignação "Material", da verb:t 3", accrescente-se:
"Inclusive a linha entre S. Lourenço e Santa Rita do
Araguaya, no Estado de Matto Grosso, reJ'oroando para esse
fim e pela forma seguinte as verb:ts propostas par:t as duas
sub-consignaoões:
Na sub-consignar;ão XII: ao n. 112
(Pessoal) ao n. 113

75:000$000
15:000$000

90:000$000

Na sub-consignação I: ao n. 13

30:000$000

30:000$000

(Material)

Lui:::. Adolp/LO.
Jusli{'ica(:ão

Tratando-se de uma linha cuja construcção é foila por
pessoa! da Commissão rle Linhas 'relegraplticas e não pela
Jlcpurl ição Geral dos 'l'elegraphos, a emenda n. !!, como está
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redigida, mnnrlnnrlo UJWnns inclilil-a no rúl das consl.ruccões
ti serem CLlRI.eudas dut·anl n o cxet·cicio de 1921 pela t•e[Íarli•;ão, não aLI.ende ú nr~cossirladn que se !.cm em vista, porque, ropt·csnJüa nrlo um cxecs~o na rlcspeza otoc.arla pm·a aqueiJas consl.t•nccücs, l'al.ahnrnle obrigm·ia a 1\npnrLicão Geral dos
'felegraphos :1 negut· lÍ Cornmissão de Linhas 'fe!eg!'aphicas a
quantia de 12:000$ nccessaria para o proscguimenLo de tal
construccão, em virtude de rcpresmllar um desfalque dessa
quantia de que carece a Repartição para attender as suas varias construcções autorizadas nas mesmas suh-consignações.
N. 20

Fica o Governo autorizado á contractar com o Dr. Miguel
Couto Filho, ou empreza por elle organizada, e pelo processo
que o Governo julgar mais acertado, sem onus para a União
a construcção e exploração de um cáes de eml:iarquc e desembarque e do respctivo porto e sua exploração, na "Praia
rio l~omo" c immr,dia~'ões, município de Cabo Frio, Estado do
nio de .Janeiro, sem onus para o 'l'hesouro e com os favores
ria Legislação em vigor.
Parag·rapho nnico. Fica n Governo igualmente nulol'i~ado á contraclar com o meMnn D1·. Miguel Couto Filho, ou
empreza pm· ello organizada, sem nnus para o Thesouro, com
os favores rln Legislação em vigor, a constrncção o nxplorar,ão da linha ferroa necessaria para estabelecer a ligação desse
e:\es e porto com as "Salinas J>erynas" e outras, bem como a
cidade de Caho Frio e com J•Me ferro-viaria ,já existente na
!'egião, resalvados os direitos de terceiros.
Sala das sesf\ões, em 20 ele dezembro de 1923. - José
Murtinho.
J usti{'icação

Trata-se de uma providencia que vem beneficiar a industria do sal, sem onus para o Thesouro.
N. 21

Accrescent.e-se 1:n (ine :
Pm•ngrapho unico. As linhas do Montevidéo a Corumbá,
Corumbá a Porto Esperança e Corumbá a Cuyabá serão todas .
contrnctndas com o Lloyd Brasileiro pelo prazo de cinco annos, podendo o Governo, para esse fim, abrir os creditas o
realizar as operações de credito que forem necessarias.
Just i{1:cação

A presente emeni:la visa ·apenas deferir ao Lloyd Brasileiro as linhas todas da navcg·ação de Matto Grosso, como
f>empre se praticou, com vanl.ng~m para o :Estado e para o puhlico, immensamente preJudicados nos ultimas seis annos,
pela suspensão desse regímen. Quando 1í irloncid!lcle da cmJ.>)'C?.n, é excusado Justificai-a por ser notaria e até mesmo
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pelas snns ligações com o Gorm•no. A pnl'l.e final ela emenda
aulot'i?.a as opern~ües rio ct•ediltJ nece~sul'ia~. umn vez que se
não consigna verba no cot·po do Ot.•çamonlo pat·a o cus/cio elo
óerviço. - José illu1'tin/w. - J.niz Ado/.plw.
N. 22

Ao a!'L. G", n, XIV: .
Bleve-so n 2.000:000$ a quantia • dusl.inada no proscguimento da Estrada de Fet'l'o Oéste de Minas, de l'aLt·or.inio a •
Catalão.
Sala das sessões, 20 de do?.emb!'o do Hl23. - llc1'11W1Woildo de M01'({CS. - Rn.mos Caiado, - Oleaa'l'iO Pinto,

Just-ificação
Dado o encarecimento que!' dos preços dos trilhos o demais maleriaes nocossnrios ú conslt·ucr..ão, quer o da propria
mão de obra, pouco poderá ser feito com a quantia dotada
pela Cnmura para o proseguimento das obras da Oéste, de
J>atrocinio e Catalão, o tendo cm consideração n grande importnncia que tom pura o Estudo de Goyuz, a !ign<)iío desta
Estt~ndn n de Goynz, apresentamos esta emenda.
N. 23

Continua em vigor o n. LVI da lei n. 4.632, do G do ja'leiro de 1923.
Sala das sessões, 20 de dezembro de 1923. - Pedro Laao.

Justificação
E' n seguinte a disposil'iío da lei que se manda vigorar:
I~ VI da lei n. 4.632, de G de jancil'O ele 1023:
",1 tmns(erir ao Estado da. Balda a concessão sobre o
.l'erviço telcp/wnico da Cap'ital daqnclle Estado, entrando em.
llCCÚ1'Cio com os a.ctua.es concessionarias do dito sc1'viço, sem
onu.s para a União."
Como se vil, a disposição ele lei cilada diz respeito com
os interesses do referido Estado. - Pedl'o Laoo.

N. 24
Verba 21":
Tncluam-~o no quadt•o rios. funcoional'ios da ncpartit)iío
ele Ag·uns c Obras Publicas com os vcncinwnLos que ncLunlrnonl.o percehcm, 5 :·lOO$ c ~ :320$ os ncl.\wos mc~/.t•os o contra-mestres da officina do hyclromotpos daquolla rcpartiçüo.
Deduza-se da vet·ha do 118 :000'.' conslnnl.o !lo n. G5, por
anelo pm•cebom nquellos cmprog·ndos, "OI'J'icina dn Al'oricflo c
f1nncerlos de HrdPomcl.ros", us impo!'lnnr:ins ro~prJctivns. -

Oosta. Roà1'i(Jues.
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Just'i(icaçúo
A Ill'Cscnlc emenda não Lrnz uugmenlo de dcspezu, estende apenas vunl.ag·uns que aca!Jum ele ser eludas a funccionar ios de iguues caleg·orius - os mestres, machinistas, auxiliares e mais empregados da Estrada de Ferro ltio d'Ouro pel'tencentes ú mesma repal'Lição, que não fazendo pm'Le do
quadro do funccionalismo, foram incluídos como tal na presente proposta oroamenlaria.

N.
Art.

25

Continua em vigor o art. f17, da lei n. 4,G32, de

ü de janeiro de 1923,

Em 20 de dezembro de Hl23. -

Bcrna1'do Montci1·o .

. Jus l'i(icaçúo
tlrcccil.un o arl.igo, que se pretende revigorar, que "aos
l,mpregarlos da Estrada de Ferro Central do Brasil, aos quacs,
pot· conveniuncia do servi(;O, não foram concedidos os quinw
aias de férias, que a lei lhes guranl.iu, dentt·o do unno, é l'acu!Lado gozai-as englobada-s ou interpoladamente, no ,anno
seguinte."
Como se vê pela propria redncoão do artigo de lei citado,
tem por fim a emenda, permiLLir que o empl'egudo possa, no
anno seguinte gozar as férias regulamentares do unno anterior.
N. 26
Redi,ia-so assim a sub-consignaciío n. 22 dr. Mat~rial }\a
Ycrba 2• - Correios - "Dcspezas evenluacs - inclusive re1s
H :543$200 para pagamento á Prefeitura de Bello Horizonte
pelo calçamento do passeio J'ronieil'iço ao edificio dos Cot•r•eios,
na Avenida Affonso Penna, 80 :DOO$" elevando-se o totr1l da
verba de 10:000$000.
Em 20 de dezembro de 1923.- Bc1'na1'do Monte·ir·:..

Justificação
A Prefeitura de Bello Horizonte, para attender a novo
na Avenida Affonso Pcnnn, c no complcmcnl.o do
alargamento dos passeios naquella via publica cm que só falI ava o quarteit·iio do edificio dos C:ot·reios, teve do realizar
diversas obras, lendo cm vista o cmlwllczamo!llo do local, inelusivc o cal~'nmento n mosaico portugucz dos passeios naff!lCiln avenida entro o cruzamento da J'Ua da Bnl!ia e a pJ·nça
Hio Tlranco, ,h\ sr. achando feitos os passoios nos rlrmais rtll:lf'i.riJ'iirs, o acl.unlmonl.c se procedo tí consf.t'LJCf!ÜO no Q!lal'f.oir·iín dn crlificio elos. CoJ't'rios, pelo que r\ elo ,justiça ser rccml,olsnela elas rcspeci.Jvns dr~przas.
A Prefeitura tem feito por sun exclusiva conta a suhslif.uir:iín elos meios fios e OR soJ•vieos ele lcl'l'U[llonugom c outros
0 sômcnlc pede o png·nnwnlo ela conslnwção elo 11nsscio1 o qual,
niv~lamento
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conforme mediçfto frita, l.rm a :'tt•en. do 721m2,11l:i (set.ocen~
to~ e vinte c um mrl.t·o~ qtwriJoados e quat·enl.a e cinco centi~
metros), e pelo preço de 1G$000 (dezeseis mil róis) o metro
quadrado, conforme contracl.o com os 1'1!1J)I'eil.rit·os EuclydiJS
& Comp .. corresponde a 11 :5~3~200 (onu• contos, quinllenl.os
e quarenta e t.res mil e clnzrnLog ré is).
N. 27

Onde convier:
Ao § 1" do ar L. 2", após as palavras "serviços outros nu~
torizados pelo Governo "accrescenl.e-se: inclusive a ligação da
cidade de Annupolis" os ramaes de Cape lia a Lnvi'US e Salgado
o Estancia - Pereira Lobo .
.T!ts ti{icaçáo
A exposição feit.a á emenda rcferida justifica plenamente
r. razão da presente emcnda.

N. 28
Fica o Govrrno nu lorizado a conceder à Sociedade Beneficente dos Empregados dos 1'elegt•aphos na Bahia, em materia de consignações em folhas, os mesmos favores de que
gosam em virtude do leis anteriores, sociedade~ congeneres da
mesma repartioiio. - Perl?·o Layo.
Justificação
A justificação se contém nos proprios termos da emenda,
tão evidente é a ey.'"..lidade do que nella se nropõe.

N. 29
Onde convier,

accrescente~se:

Fica o Governo autorizado a prat.icar, por intcrmedio da
Inspectoria de Seccas, todos os actos que considerar necessa~
rios á incorporação aos trabalhos da mesma inspectoria das
obras de construcção da estrada de rodagem, entre Alagoi~
nhas e Inhambupe, no Estado da Bahia, comtanto que não
despendn, inclu~ive com a termint~ção das referidas obras,
quantia suporiot• a 1,90:000$, por conta da verha 18' do presente areamento. - Pedro Layo.
Justificação
E' assumpto que já foi convenientemente examinado pela
Inspectoria de Soccas, e que reclama a autorização, que nos
termos acima se propõe, para que ten hn a solução devida, sem
nugrnento no totnl da dc~poza votada,
A Cnmara ,iá npprovon n mesma rlisposição, qur. figurou,
l.orlnvin, cnl.t•c as cxcln idn:;; do pro,ieclo pela rcsprcf.ivn Mesa,
110!' inlrt'PI'ri.n(:fio !'rgimrnl.nl.
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N. 30
Onde convier, nccrcsccnlr.-sc:
Pica o Governo autorizado a providenciar no sentido da
conclusão das obras do porto da Bahia, entre a construccão
da chamada /Avenida .Tequitain, podendo fazer os uccôrdos,
ubrir os creditas ou realizar as operações de credito, que considerar necessarias, inclusive no tocante ao ajuste celebrado
com a Associação Commcrcial de S. Salvador, para a desapropriação do seu edifício, ajuste que poderá modificar da
iórma por que entender mais compatível com as condiç.ües
actuaes. - Pedro Lauo.
Jnsli(icação

Trata-se de providencia indispensavel para regularização
dos assumptos, ahi considerados. Accrcsce que o dispositivo
supra foi approvado, cm segunda discussfto, na Camara, tendo
sido excluído do projecto, como aconteceu a varios outros, Ilda
interpretação, alli dada, pelo t•ospccl.ivo Presidr.nLc, ao Regimento da Casa. A autorização, aliás; havia sido proposta pelo
Relator do orçamento, de accõrdo com o Ministro.
N. 31

Fica o Governo autorizado a fazer a concessão para a
construcção, uso e goso do porto da Barra do Rio de Contas,
no Estado da Bahia, ao Engenheiro Carlos Augusto de Mil'anda Jordão ou i empreza que pelo mesmo fur organizada,
~em onus algum para a União, devendo, porém, os estudos feitos para· o melhoramento, serem submettidos á sua approvação, firmando-se o respectivo contracto em o qual se consignará que as taxas a cobrar pelos serviços praticados serão
1·eguladas, como limile mnximo, pelas adoptadas no porto de.
S. Salvador.
Sala das sesões, 20 de dezembro de 1923. - Eusebio de
kndrade.
.Tustificnçtio
Comprehcnclcndo-~c que o Governo Federnl não 116de
acudit• a um stl tempo ú necessidade elo provet· nos meJIJor•nmento5 de que carecem os portos secundarias dos diversos
:F;stados da Federação, nem pot· isso devo-se entot•pecer a iniciativa particular quando clla se predispõe a executar taes
servic.os uma vez obedecendo ao criterio do seguranc.a que
devem apresentar por isso acautelado fica o principio com a
preliminar da approvação dos J•rl'eJ•idos estudos pelos orgãos
technicos elo Governo.
Estão neste caso as obras deste porto, por isso que vae
melhorando como precisa sm·, offeJ.•ecer abrigo nos navios que
para clle se dirigem afim rle (H'O[lorcionat• fl'Unca sahida,
[tO cacau, cu.ia cullma muito sn tem clesenvolvido e mesmo se
tem duplicado em poucos annos, cnrecemlo de uma expo\'tar;iio ma is fnoil do quo encontra prescnlemonto cm consequen-
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cia de um percurso terrestre bem maior; com o cnft5 c algodão se verificam iguaes necessidades para explicar a conlingencia elo melhoramento projectado. A exploraCão de madeiras, que com cm·la ubundancia se constata nas regiões que
lhe ficam proximas, só poderá ser exercitada melhoclicamento
quando fOr possível confiar nus facilidades que um parlo apI1arelhado póde oJ'l'erecor..
Muitos outt·os produclos cull.uraos das rog·iücs interiores
vizinhas accrescerão ao volumo dos a!'Ligos priillJipues da exportação o serão elementos ,justificadores a mais do omproilendimento a realizar, que ó concurso inesUmuvel no pro~resso econornico do Estado. - Euscúio de And1·ade.

N. 32
Verba 2' "Correios":
Destaque-se da verba destinada a obras as seguintes:
Para adaptnoão do predio occupudo cm Macoió
pela Adminisl.t•twão dos Cot·roios do Alugoas,
segundo o calculo orçamenl.al'io da mesma
administração ..... ·..................... 135:000$000
Para mobiliario da adminisl.rnção o elas agencias
principaos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !tO :000$000
Para acquisição do tlffi auto-caminhão para
l.ranspot.·Le de malas onLt·o o porto do .Tnraguá o o oclil'icio ela Administração em Maceió

I

o I I

fI o O I o I

o O I O 1 o I

O o

O o

o I

o O o O o o o O O I

O I

O I

O I

7:000$000

l1ara acquisição de uma lancha a gazolina, indispensavel ao transporte mnriLimo •.... , . . 30 ;000$000
Sala dns sessões, 20 de dezembro do 1923. Anrlmdc. -

EusciJ'io ele

A 1•anjo Gócs.

Justi{'icação

Todas estas verbas locm sido porliclas o rr,cJamaclas, com
insisl.encia, pelas nocossidaclos rio serviço pl)~f.~! r.or nurl~ dos
respectivos adminisl.rnrloros, .iíL cm rclatorios dirigidos á alta
administração, .ià em appellos directos aos J•eprosenLanLes do
l~stado no Congresso Nacional. confot·me agora succcde, pois
que a presento emenda nos •í suggol'ida pelo actual compet.cnle e zeloso funccionario da Directoria Geral que está ser\· indo de administrador.
O desenvolvimento crescrmLc que, rlc excrcicio n exercício
apresenta o m.ovimonl.o postal do EHLarlo ele Alur,•lns, exige
crue se proporcJOno ao mesmo serviço alg·uns rocm·sos de modo
a facilitar a acção elos l'ospccl.ivos funccionm·ios afim de !.ornai-o senão perfeito, no menos, mais officicnl.c.
Instnllacla a aclminisLrneão' cm prodio qno, de ha muilo
so torna inadequado nos seus fins, sem mobiliario conveni~
t'nlc, som moias fnccis de LransiJOI'I.e r•nra ô continuo c penoso
trabalho de carga o descarga elas malas qno l.rnnsil.nm dinriamenlc pot· via maril.ima o l.ctTcsf.t•o, rMonl.o-se Lodo o sorvic.o
110 grnnrlos falhns que uiio podem sol' supnriclns poJo csfm·•·o
e dodicaoão do pessoal por curonoia absoluta de mntcriul prÔprio c indispensavel.
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·
:Para avaliar-es com precisão o movimento do scrvic.o
postal do Estado basla conhecer a csluListicrc do movimculo do
fJ~t:to de sua capilal que se assignalon sómentc cm um exert•.Jcto, pelo numct·o de 1.688 cmbtH·caçücs com umtt tonelagem
elo 531. ~88. (Vide Nac.ion, edi~.ão c~pocial, consng·pada ao
CcntcnnrJO, 1022.)
Percorrcnrlo-sc o Ol.'1mnwnl.o da Vitwão em estudos vcrii'ica-se que nenhum dÓs sorvicos superintendidos cm' Alagbas, pelo MiJ~istct·io da Viaçüo, esl.ú conl.emplado com qualquet· verba, nao obstante o conhecido desenvolvimento de toelos ellcs, naquclla circumscripção da Republica.
Eis porquo a emenda presente reclama e facilita a verba
su pl'a-mencionada.
Sala das sessões, em iO de dezembro de 1923. - Enscb·io
de Andrade. - Arattjo Góes.

N. 33
Onde convier:
AL'l. Os funccional'ios addidos ou cxlinclos quando nomondas, cm oommissiío, para exorcet· qualquer cargo, pct·ecJ;orilo, além elos seus vencimenots, a gmLifir.açüo dos cargos
quo forem occupar, desde que o rospccl.ivo regulamento confira esta vantagem a funccionarios em commissücs.
Sala das sessões, em 10 de dezembro de 1923. - EuseliiiJ
de And1·adc.
.Tnsti('icaçüo

.rustifica-se a emenda pelaH razões seguintes:
O arL. 488 do regulamento do serviço postal esLahelcco:
"Os funccionarios nomeados cm commi.ssão para
exercer qualquct· cal'go postal pet·ccbcrüo os vencimentos de seus cargos ol'J'oclivos o mais a gml.ificacrw
dos cargos que l'orom occupat•, podendo, porém, optar
pelos vencimentos rios carg·o~ quu forem exercer, quando maiores."
· Funccionarios silo Lambem os acLuaes addirlos; mus o
4' do arl. 150, da lei n. 4.555, de 10 do agosl.o de Hl!l2, revigorado pelo arL. 151, da lei n. /(.(ig2, elo ü ele jnncil·o ele
1923, foi redigido - embol'a sem a preoccupaciío rio J'ctirar
elos funccionarios acldidos a vantagem nsscgumda no suprneitado dispositivo - elo modo a não permil.t.it· o goso da
mesma, e que nflo se ,iusl.ificr~ anl.o a situação legal ricsscs
funccionnl'ios, pot·quanlo os sorvieos dos cmpt·cgnrlo;; ndr!irlos
pn oxorcicio rlo eommissflo niío são rlifl'orrnlos dos JWrsl.aclos
r,clos ~ous collo;;as elo qunclt·o cm idonl.icns commissiics.
Accrcsce a cireumstancia digna de locla pondct·ac.üo de
,itl ser c/csfnvol'Uvcl pa1·a o J'unccionario a condir,ão rlc ser
addido por isso que nüo tem ostabilidudo o <i atirado pam
a!li c acoltí, inesporndnmonl.o, suJoit.o eles! o macio n mil in~
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convenJentes. Não lla, Jltll'l.:llll.n, t•nzún para que as vantagens
conferidas aos seus collcgas de quadro não lhes se,lam Lnmloem nhonadus na l'i'wma do nt·l.igü rio t•t•gtilnnwnlo stqn·acltado.
Sala das sessões, cm 1O rlc dcr.emhro ele 1!l23. - Ji:uselrio
de A·ttdrrtd".
N. 34

,\o ar L. G":
Supprlma-so o n, XV do nl't.. G". que autot'i7.a o Governo
a m•t•cJHilll' an Estnrlo do l':mí. a J~. dr .Fct•t•o do Norte do
Brasil.
Sala rias srsRtir.s, 20 rlr drzrmlll'n de Hl23 - Tlcrm.ene(tilrln dr~ Jlfm•acs.
.lu.~ t.

ii icaçrio

.\cilanrin-.~r o Clo\'Pl'no rio possr• ria 1~. rir Fm•ro Norl.o do
.Brasil, om virtude do um execul.ivo fiscal, o all.endcndo-se n
qlll', enmo SI' pt\rll' vtwif'iem• JWin lrilw·n dos t•ditnPH rins duas
pt'a(:as realizarias a 25 rln mm·ço r. a 7 rir junho dn 1!122, pnlllicaç.<irs no Dim•io O((ic-ia/. rio Esl.ndo do Pat•ú, que L•lln não
:•dquh·iu a linlHl n<'m as olll'a~ rln arl.r. rln esl.rnrla, sirn, pot•ém.
l•nicarnente os hrn;; dn JWOJll'ieclnrln Ur!sl.a esl.rada, m•polados
r consl.nnles do' alludirlos erlil:ws, ,JUsl.if'ica-se a apt•escntncfio drsta emenda.

N. :35

Na consignnefio "Pessoal", da verba G' "E. .F. C. do Brasil" irnnsfiram-sc G:000$ da suh-consignac.ão de n. 2M para
a de n. 5!1, o nesta, onde se diz "quatro medicas", diga-se
"cinco mrdicos'', snndo um occulisla e onLl'O. parn servil• em
São Paulo.
huti(icaçlio

O srrviço de inspocçãn de sande dos funccionarios da
Crntrn 1 do B1·nsil exige a rlosignaeão de um medico para servir em f'ão Paulo, oncln hn grande numero de rmp1•egados o
operarias, e a emenda at.tendc a essa exigencia sem obrigar
r.ugmenio de despeza.
Senado Feclwnl. 1r, de dezembro ele 1!l23. - Alvaro de
Crmmlho.
N. 3G

Pica o Governo nu! orizado a conceder nos navios perl.enrenl.es a Prnl.e~ ,fi! Comp .. as mesmas vnnt.ngcns e regalias de
r;ue go;;am os navios da Companhia Nacional dr. Navegação
Costeil·a, excepto a sullwncão.
Sala das Commi;;sties, 19 dr dezemhro de 1923. - Be1'nardino Monteiro. - lilarcilio de Lacerda.

SESS,i:O llM
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.I ustij'icaçüv

Os vapores a que ,;e refere a emenda prestam reaes serviços á navega~.ão de cabotagem, penett·amlo nos pequenos
portos da co~ta, de onde Ll'ansportam os pt•oductos para os
mercados de consumo. .
Ali, onde os de gl'audn l.onclagcm não podem chegat•, chet;am cllcs, como uma pt•ovideucia para as popula~ücs, que usbirn tem aseg·ttt'ado o f.'scoadouru pat•a os frutos de seu trabalho. E' a mesma ra~:lo, sem duv ttla das nt:ti:; poderosas, que
,iustil'wa a sotuma enul'mc de favot·es com que o Estado auxilia a manutenção e dccicm·ulYillleul.o a oul.t•as l't•nlas mercantes, como o Lloyd l:lrusileil·u, Costeira, etc.
Os vapores a que su rel'ere a emenda servem parLicularJ~cnte aos rwquenus portos llo J~stadu do Hiu, Espirilo ~unto
'' Bahia; cntt·ctanto, favor algum recebem da União, nem dos
l<istudos.
A subvenção, nas uctuacs condições do ut·m·io publico
J ôra baldado ploiteat·.
Que, ao menus, lhe clectu pequenas vaul.ag·ens, que minot·em a~ comliçües desl'avoraveis cm que ael.ualmenlu se faz
a mtvcga1;ãu cm toda parle e l.ospoeialmeal.e no Brasil, que im[JO!'La tuclo o carviiu e ludu o 111aturial du que [JI'cei~a.
i:lu la das Couun issõcs, 1U do dezembro lle HJ2:.J. - Bcr1•ardino M vntdru.

N. 37

Onde convier:
l!:' o Governo autorizado a conceder aos cegos da
''Liga de Auxilias Mutuas dos Cegos no Brasil; com po:;soa
juridica e sédo nesta capital, passe· livro de 1' classe, para
qualquer [lOnl.o do paiz, nas vias ferroas c mat•il.imas, aclminisl.t•adas pelo Governo .l.•'edoral, nu a clle suliot•dinarlas,
quando os referidos cegos anelem cm pt•opagando da insl.rucção o produclos manufncLuraclos nas ol'J'icinas da JH'ocitada
Liga.
At·l,
O favor de que Lt•ala o at•tigo [lt.•ccodenle ser<i extensivo nos cegos dos Estados e at·rabuldes desta cupil.al, que
clese,inrcut instruir-se ou ap!'cndcr qualquer offh:io nus escolas e officinas da referida liga.
Art.

Justificação
Considerando que o Estado moderno con:;idcm dever seu
a assistencia aos desprotegidos da sorte;
Considerando que, pelas circumst.ancins espcciaes cm quo
se acham os cegos, não se podem locomover sinão acompanhados por aiguem, que os guie c os dirija;
Considct·anclo que, snmpro que viajam, são olles forcados
a despezas dobt•adas, porquaril.o teem de fazer gastos da pessoa
que os acompanha;
Considerando que semclhanlcs despezas o~ onr.ram demasiado, por isso que pertencem em geral a J'amilias JlOilt·es,
pauperrimas;

.ANNAils no sllNAiló
Considerando que, nos paizes onde mais se tem culdadd
da educação dos cegos, assim se tem entendido e e!los uhi viajam por conLa dos respecLivos govm·nos, cm todas as companhias de Lransput·l,c8, assim na .l•'t·:.1.n~a, ;~llemanha, Inglaterra,
Estados Unidos, .rapão, etc.;
Considomndo, l'in:.dnwnl.u, quu, sem onet'lll' os cofres publicos, o Güi'IJI'IHJ da Jlopu!J! icn, com esso heuel'icio, a,judai'<Í
e.f'J'ieaunnnl.u a JJenomoJ·ila aHsociavíiu a eHI.ubcleoet• o l.t•aiJulliu
sysl.ellJ:tl.ico, r.lu dil'l'undit· no vai% a insl.i'UCQíiu llus uog·os, maio unico ilu aJ'astal-us r.la praLica ila mendicidade.
Pede-se a apJH'OVUt•ão da emenda supra. - José Euscb'io.
N. ii!!

Onde COIIVJC!':
At•l..
li'ica all.erado o m·t. ~03, do t•cgulamonlo elos
Cm·rriios, na Jllii'Lo eJil que osl.abelecu o pl':.t%0 rlo Lrcs annoH
pal'u a validade dos concut·sos do segunda onLI'ancla, passando a valrt't!lll (!Ssns cnncut·sos até ao apt•ovoit.amento do
ulLirno cnndidnl.o eonslanto da respucLlva lisl.a do appt•ovucão.

A emenda v1sa súmonLa ump:u·m· uma equidade.
Constituem os Correios, cnLt·c as repartições que exigem o
concut•so de segunda onl.t'ttncia, a unica cxcepoão, obrigando
ú presc!'i[lçíio l.l'ionnal do Jll'ovas que impõem,. no regimon
poslal, sovm·a lutbilil.a~fio lcchniea o Jong·o Lit•ocinio nos diversos sm•viços do seus dOJHII'i.amonl os.
As clomnis J'oparl.i~:ões, onde as JH'OYas dos concut·sos do
sogtinda cnlt•nncia são menos complt.!Xa~. g·nt•anlem a sua porpcluidade, vis/o ([UI' ollas, apenas, se desl.inam a eonhecut·, um
um dado lllllllll.!lll.o, o gt•:'io rle apJ'nvnil.:nnenlu de seus cmpregados, na execução dos serviços do que se incumbem, para
o fim de nprovoil a l-os, promovendo-os, em l10neficio dos Jll'Oprios serviços.
Dessa modo, desde quo um funccional'io lonha dado provas sufficienl.c~ de compol.encia, na assimihu;íío dos serviços
do sua J•cp:wl.il;fio, não !la razfio para se estar a exigir dellc
repetidas vez e~. novns c rigorosas provas do hnhiliLacíío.
Os Jli'OJll'ios CnrroiM, t!m t•cgimcn anl.m·im·, g:mtnt.it·um n
pOI'Jlcl.uidnde rlns conctn•sns rl1! segullfln r<ili.i'tlllcin c nfi.o lm ho,io
motivos para a rcslt•iccfio imposta pelo ·ncl.ual J'cgulamcnlo.
Demais, tendo o Govet•no deixado do preencher as vagas
de official occor!'cntes no qundl'o do funccionnlismo postal,
por medida economica, não é justo que os funccionnrios que
vêm prestando hons sel'viços o .hí fizeram 'jüs, cm concurso
no premio de uma promoção, se vejam duas vezes prejudicados: não logrem a sua promoçfio e tenham incorrido em prosct·ipçiio o dirrilo que conquistaram cm provas publicas;
mercê de denodado esfori(g. - José Eusebio.
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N. 39
Onde convier:
Fica o Governo autorizado a offccLivur nos respcclivos
ea1•gns os acluaes auxiliarés de aman,ucnsc dos Correios que
exoree1·ern esses c:ll'gos cm caracter interino o que i'ot•am approvaclos om concursos de praticantes; contando-se-lhes o
lctriPO de interinidade, para todos os offoilos.
Sala das sessões, 12 de dez ombro de i!J23. - Je1·onvmu
Monteiro.

Jusli{icação

A emenda que óra so ofl'eroce tem toda procedencía,
Visa :t]Jl'OVeilnr fllllCCionarios COmpetentes O CJUO da SUU lta)Jilil:H;ÜO j:l têm dado provas cm concurso.

N.
ltcdi.ia-~c

~o

assim, a verba 11• NA'l'UllliZA DA

"Museu Nacional":

DllSPii~A

Verba 11•
Museu Nacional

(Doere los ns. 11. SOu, do 14 de .ianci.ro do 1!J1 Q c H. 3lí!i,
elo 15 do setembro de 1!l20, c leis ns. 3. 07 .\, de 7 de janeiro
de Hl1 !J c .\. 212, de 5 de janeiro de 1!J21) .
Consianação "Pessoal':
I - Pessoal permanente:

.
I. 1 director.
2. .J professor·es citel'cs de sccr;ão.
1
p!'ofessor
chefe
3.
de laborator·io
sub. 3 professores
slilutos. .
5. 2 assistentes.
G. G preparadores c
um preparqdor conservador.
7. 1 secretario. .

"

..

Ord.
12:000$

Papel
Fixa
Variavcl
Grat.
6:000$

18 :ooo.~

8:000$

4:000$ 18:000$

8:000$

4:000$ 12:000$

G:100$
();100$

3:200$ 28:800$
3:200$ 10:200$

(l :100$
5:GOO$

3:200$ G7:200$
2:§00$ 8:400$

•
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Papel
Fixa

Ord.

Variavel.

Grat.

S. 1 b ibli oth ec ar io
ar c ,ll i v i s .t a,
chefe de secção de hibliotheca e ar5 :üOO$
2 :SOO$ 8:400$
chivo.
9. i .desenhista Cl!ligr.apho
.
4 :000$ . 2:000$
ü :000$
10. 1 escrJpturario . .
3:600$
1:800$ 5 :I100$
1.1. i sub-bibliothecario. .
. .
3:200$
4:800$
1:600$
12. 1 porteiro.
.
3:200$
1:600$
4:800$
fq, 1 escrevente dactylographo.
2:400$
1:200$ 3:600$
15. 2 correios.
1 :800$
800$
4:800$
3:600$
1G. 1 modelador (salario mensal 300$) .
17. 2 pratican les (salario mensal 250$) .
6:000$
18. 1 carpinteiro (salario mensal 240$) .
2:880$
i 9. 1 jardineiro feitor (salario mensal
2:400$
200$) . .
. . .
.
20. 4 guardas de i" classe (salario mensal
de 180$, comprchendendo o augmcnto de 20 o/o, estipulado no
art. 150, § 1•, da lei n. 4. 555,
8:640$
de 10 de agosto de 1922) .
.
21. 12 serventes de 1' classe idem, idem) 25:920$
22. 2 guardas de 2" classe (salario mensal
de 125$, id~m, idem) . . . . . . 3 :000$
23. 5 serventes de classe (salario mensal
de 125$, idem, idem).
7:500$
24. 10 jardinçiros, idem, idem. .
• . 15 :000$
NATUREZA DAS DESPEZAS

25. Auxilio para aluguel de casa do porteiro á razão de 100$ mensaes.
26. Auxilio para fardamento de dous
correios, á razão de 300$ annuaes,
c de seis guardas e 17 serventes
;\ razão de 200$ annuaes, para
cncla um, sendo o pagamento feito
.cm prestaçõ,!ls 5emestraes. . . .
Auxilio para conducção do clous correios em objecto de serviço, á
razão de 2$ diarios. . . . . . .

1:200$

5:200$

1 : 4G4$

··- .... - ... --

,_.- · - ·-•:....;_:__w• ·--·-·--•-•

.

.
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.\'NJ'UllEZ.\ U,\ DESPESA

Papel

Fixa
Variavel
li - Pussoal variavel:
27. 'l'!'abn!!mdurcs, O!lCl'al'ÍOS, VIS'!aS e
outros. auxiliares admiLtidos lemporariamerile, seg·undo as ncccs~idadcs do servir;o, percebendo
salarios de 100$ a 300$ mensaes.
UO:OOO$
III - Pessoal conlr·actado:
(Art. .1", a!inca 3", da lei n. 1. 006, de 29
de dezembro de 1906 e art. 72 e seu .
paragrapho, da lei n. 2. 544, de 4 de
janeiro de 1912).
Quota 1", Pessoal já conlraetado:
28. Alfredo de Moracs Coutinho Filho,
auxiliar da Secção de Anthropologia, E~hnographia U Archeologia. Data do contracto: 1 do
noYcmlít·o de 1922; prazo: tres
annos a contar de 13 de outu,bro
do 1922; data do registro do contracto no Tribunal de Contas: 17
de novembro de 1922. Gratifi- ·
ü:üOO$
cação mensal de 800$. . . . . •
2ü. Edward May, naturalista, viajante ..
Da la do contracto: 5 de abril de
1923; prazo: dous annos a contar
., do registro no Tt·ihunal de Contas: '• de junho de 1923. Gratificação mensal de 800$000. . . .
9:600$
30. Emilie Snellllage, naturalista viajante.
Data do contracto: 5 de abril de
1923; prazo: tres annos a contar de 1 de janeiro de 1923; data
do registro do contracto no Tribunal de Contas: 4 de junho de
:1923. Gratificaçlio mensal de
800$000. . . . . . . . • . . .
9 :600$
28:800$

Quota 2', Pessoal a contractar:
31. Para ocCOl'I'Ol' ao pagamento de pessoal l.echnico a contractar, não
podendo exceder de 1 :000$, as
rcspcc.livas r•emuncraçõcs mcn-

saos. . .

. . . . . · · . . .

24:000$
28:800$

S. -

Vol. XI

21,:000$
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Papal
Fi.'r:a

IV -

Variavcl

Diarias, a,iurJI.\,g de custo, gratificação c subsliLui~'õcs regulamentares:

32. , l'ara occorrcr ao pagamento de diarias, c a,iudas de custo pura excursões scicntil"icas no interior
do paiz c por serviços prestados
ou a prestar fóra da ,sédc da repartição. . . . . . . . . . . .
33. l'ara pagamento de gratificações oxlraordinarias por sorvicos prestados fóra das horas do expcdi.cnj,c, c diffcrcnça do vcncimpnlos por substH,uiçõcs regulamentares. . . . . . . . . . .

30:000$

20:000$
50:000$

Consignação "Material":
1." -Material pormancnle (acquisição c
dcspczas de conservação, reparo c altcracõcs que augmcntem o seu valor,
quando os respectivos trabalhos não
forem executados por administração).
1. Livros, revistas o ,iornaes, por compra ou assigna tura, e encadernação dos mesmos. . . . . . .
2. l\Iachinas de escrever c calcular. . .
3. Productos naluracs c specimcns para
as collcccõcs c mostruarios. . .
11. Machinas, apparclhos, instrumentos,
modelos, c ulcnsilios para os Iaboralorios, secções c lrabal h os
photographicos c l.ypographicos.
5. l'ublicacilo dos arc,hivos do Museu,
seis boletins, guias, catalogo o
relatorios c trabalhos scicntificos
elaborados pelo pessoal do estabelecimento (renda da , Impi•cnsa
Nacional) . . . . . . . . . . .
Para confecção cm impressão de quadros muraes de Mineralogia, Boianica Zoologia, Ethnograph ia.
Para publicacão c confecção da .Fauna
Brasiliense. . . . . . . . . . .
G. Obras de conservação, melhoramentos,
reparos c limpeza no edificio . e
suas dependencias. . . . . . .

20:000$
3:000$
12:000$

20:000$

30:000*

;.s :ooo:~
3ü

:ooo.~

25:000$

íll~BSÂO llM
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DAS DESPÉZAS
'·

Papel

Fixa

•'
.,•

7. Ferramentas c ut.emilios do cat·pint.ã..
ri a c jnrd inugcm.
.
.
.
8. 1\lol.Ji!iario, vcnLiladorcs, campainhas o
hygicnc do odifioio c suas depcn~
dcnoias.
. .
, •
II -

Vm·iaucl

'12:000$

G:OOO$

Material do · consumo (ou de
transl'ormaçü.o) :

U. ArLigos de cxpcdicnlc e de desenho
c o nc'cessario ii impressão do ro~
tulos e gravuras, e a encadernação
o tratamento de livros quando
esses scrvicos forem cxccuLados
no proprio l\[uscn.
. . •
10. Drogas, subsl.ancias e outros nHll.ot•iacs
para os laboJ·atorios, para o gabinete phologrnphico; pa1·a a conservação das collecçõcs; e pnr·a o
pr·cpal'O c montagem do spccimens
e ob.iecl.os de vidJ•o ou pnrccllana
c oul.ms do poqnena clurabilidadc,
nccess:n·ios aos respccl.ivos l.rabalhos.
.. • .
.
11. Lampadas clcctricas e oulros artigos
para illumina~'ão o pura a disLr•ibuição de gnz o energia cleclrica
o conservação das respectivas in··
sl.nlla,çõcs. • .
• . .
• . .
12. ArLigos de consumo necessarios aos
serviços de cópn o t.oiUete o no
asseio c !Jygicno do oclificio c
suas dopendcncias ,·
.
13. Madeira, ferragens o outros artigos
par·u a cont'ocção, reparos, pinlurn
e conservação dos mostnmrios,
urmarios o outros moveis o ~ confecção de colleccões didacticas.
H. Mutcriaes de construcção o onl.ros nocessarias aos reparos e obras do
conservação do eclíficío c mais
. .
dopondcncias do !\I usou.
'15. Plantas c sementes, adubos, cor·rcctivos, insccLícidas c fungicidas
para os trabalhos elo Horto Botanico e jardins annexos. . • •

20:000ij;

2G:OOO$

3:000$

3:000.$

15:000$

20:000$

2:000$

SOS
NA'rUI\llZA DAS DE:8PEZA!'I
PAPEL

Fi:va

Para o PJ'eparo de culturas e acquisição o csl,uelo ele plantas brasileiras nocivas, mcelicinacs ou toxicas.
.
. . .
Combustivo!, Iubrit'icanles para machinas, molares c conservação
elos mesmos.
.
. . .
Compra e alimentação de animaes
para 'estudos e oxpcriencias.
III -· Diversas dcspczas:

nos jornaes ou revistas. . . . .
17. Dcspczas de gaz, clectricidaclc e apparelhos telcphonicos. . . . . . . •
Dcspczas lclcgraphicas (renda da~ Hepartição Geral dos Tclegrap,lJOs)
10. Despczas postaes com a corrcspondcncia para o exterior da Hcpublica (renda dos Correios) .
Passagens e despezas de transportes
de pessoal, inclusive aluguel de
animaes, pastos e cocheiras para
os mesmos, embarcações, automoveis c outros vehiculos. .
21. Carrelos, !'reles e transportes ele ma. . . . . .

·

22. Lavagem de toalhas, avcnlaes, capas
dQ mobiliario e outr!ls peças us~
das no serviço do estabeleci-

mento. . . ·. . . . . . . . . .

IV -

24 :000$
12 :.DOO$
6:000$

•

!G. Editacs, annuncios c outras publica~'õcs (le caract~r lransitorio feitos

terial.

Va1'iavel.

.\00$
G:OOO.j;

300$
300$

18:000$
3:000$

1:200$

Auxilio para custeio do Museu
Gocldi:

23. Auxilio no Estado do ,Pará para o
llfuscu Gooldi • . . . . . . . .

50:000$

Jnsti{icaçiío ·

A emenda visa rlotnr melhor n vcrlla H' c mclllOl' disl.rilmiJ' as clolaçücs rios serviços de alta monta, confiados no
Huscu Nacional. - Sampaio Corrt!a.
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N. 41

q
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Onde convier:
"Ficam revigorados cm 1923 os saldos dos cxerCICJOs de
1922 c :I!J23, cxislcnles nas verbas destinadas á construcção
da ponto Bencdicto Loil.c, na Estrada de Ferro S. Luiz a 'rhc-

•

rozina, sendo com os rlil.o~ saldos lambem Jiq.uidarlos os compromissos conl.rahidos nnqucllcs excrcicios c podendo o Govct·no prorogar ou rever o ajuste feito com Bt•omhcrg & Comp.,
pat·a a comtt·ucção rJa allmlida ponln, caso .inlgue conveniente,
ou eontinuat• as obras adrninisl.ral.ivarnentc." - Josâ Eu,çebio.
Justij'icação

A medida proposta é ele l.oda necessidade c convenicncia,
visto so tratar de uma obra cm adiantado estado de consl.rnceão, a qual tí ria mnxima ~1rgencia. A ponte "Bencdicto
Leile", destinada a ligar a linha ele S. Luiz no conl.incnl.c, foi
conlt•acl.acla em dezembro de 1921, com a firma Bromberg &
Cnmp., depois de uma eoncurrcncia CJllC durou mais de anno.
A snpcrsl.ructura mcl.allica .iá csl{t cm S. Luiz c todas as
installar.ões concluidas, bem como as fundações de um encontro c parle da ponle, provisoria . .Os serviços, que deviam
estar terminados neste :umo, não o puclm•nm ser devido :ís
difficuldades na. obteneão rlns estacas de madeira para as fundações, rlc modo que as verba~ constantes do act1wl orçamento
não foram applicadas e as consl.antcs do projecto para 1024,
foram calculadas, suppondo a marcha ordinaria dos serviços.
Assim, é de toda nccessirlaclc o rcvigoramcnto dos saldos afim
de não prc,i.urlicar o andamento das obras, cuja demora imporia na perda de centenas dr. contos na renda da' nstrarla, c,
altlm disso, cm grave prejuízo para o descnvolvimenl.o da
zona percorrida. Basta r!izm· que essa obra vêm acabar com
uma solnção rir continuirl!ldc na S. Luíz a Therezina, que
r.sl.:í. r.sl.l'anguladq por falta rlessn ponl.r.. Actualmente a esf.rarla só rrccbn carga al.é GO !dias o volume por causa ria halrlcncfin r ti obrigada a ter officiacs c mnt.erial na ilha c no
conl.inente. Ape?.ar r! esse empecilho, que lhe reduz de mais
de mctarle o t.r'afcgo, as rendas l)esl.e anno j,á são superiores a
mil contos, estàndo a estrada cm trafego apenas ha dous
annos. - Josif Etuebio.
N. 42

Onde conyier:
Art..
E' n GoV1'1rno nu t.oriznrlo a rrvAr os con trnct.oR
rlr1 concr.ssfio rlr1 port.M. nfim rir. fixnr a rr.snnn~nbilirlarlc qnr
rlnrrurllrR rn~ultn nnrn n União. hn~carlo nns lei~ c cnnlrnr,f.os
nnterJores, podendo tnmbem encampar as mesmn!i conccsA11C!s
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desde CíUC isso traga diminuição claque !lu responsabilidade.
P::tl'a a execução rlo clisposlo nosla lei, podcrít ab1·it· os CJ'Cclilos precisos e Jazct· as opera1;ücs ele cl'edito ncccssarias.
Sala elas sessücs, 20 de\ dcwmhro ele 1923. - Justo
Chermont,

Jus tifieação
A sit.uacão jurídica dos concessionarias das obras dos
parlas cm nosso paiz, sujeitas a rcgimons contt·acluacs idcnt.icos, é do manifesta inccrl.eza. a!Lamentc prejudicial aos
mais elevados interesses da União, ameaçando, lamhcm, rrflcctir-sc desfavoravclmcnlc sobro a regularidade c continuidade dos réspcctivos serviços.
·
Em verdade, por diversos actos do Exccu livo, conforme
a clclihcrução do ~rl'ilmnal de Contas, tiveram aqucllcs concossionnrios, rluranlc munas nnnos, os juros de seus capitaos
assegurados pela Nação, j{t por intcrmedio da Caixa Geral de
Portos, .i!\ directamente pelo Thcso.uro; achando-se os seus
contractos acl.uacs r·cdigirlos por fórma quo a muitos parece
consagrarem definit.ivamen lo o r! ire i to rlaqucllas entidades á
respectiva garantia de juros, rlada pelo Thcsouro.
O Congresso Nacional, não ·querendo, ou não podendo legalmente dirimir a questão, eliminou elo orçamento as verbas
referentes t\quclla supposla garanl.ia, aguarelando a solução
,iuriclica do caso por autoridade competente; ficando. por esta
fórma: os concessionarias privados dos auxilias financeiros
q.ue dantes recebiam da União, c, consequentemente, cm difficil sit.unção financeira para devidamente executarem suas
obrigações contractuar.s, cmhora sempre esperançados cm que
as mencionadas •duviclus ven !Jam a ser resolvidas em favor
dclles, como insistentemente reclamam; o a União em delicada silunçúo moral, cspccialmont.e ·em face do estrangeiro.
por se negar a continuar o J•cgimon de pagamentos. fundados
cm obrignçücs, cuja log-alidndo ora so disculr, cmhora officinlmcnlc rcconhccirlas cm netos rio Governo;
Assim, no proprio inl.orossr rl:l Naefio - rln seu hom
nnmc, rins sua~ finanças r rlo sru rlcvcr rlo tratar com J,ustica r nquirJndo os lrtlcrcssos lcgil.imos elos capitaos oslran~
gcfros investidos cm ,ohms o sorvleos nublicos, - parece de
inarliavcl nocossiclndo pôr lrrnin definitivo ás nll.tldidas incertezas sobre n situaçfi.o ,iuridica dos concessionarias do
obras elos moncionndos portos, apurando-se as respectivas
responRahilidarlcs conf.t•acl.uncs. quanto ao nassndo, c definindo-se, narn o fnfuro, corn clareza c precisão, ns rcsponsabilirlncles do Thr!mnro, rcvcndo-Rc ou modificando-sr. pnrn esse
fim, os contractos r.m vigoJ•, do nccôrclo com as lois vigentes.
Esf.n omoncln l.rm por oh,ioct.o conccdor ao Exr.ctitivo os
nnrlnrcs nrccssarins Jlnl'n snltwionnr n quost.ão, qunntn no pns.•nrln, o fixm·, rlcvidamrnt.o, o· regimcn futuro daqucllcs
portos . .-... Justo Ohermont.

SESSÃO EM 20 DE DEZEMBRO DE 1923

311

N. 43

. Conte-se pelo dobro, pal'a o effeilo da aposentadoria, o
pcrJOdo de 6 de setembro de 1893 a março de 1894, em que
serviu coma estafeta da Repartição Geral dos •relegraphos,
João Gomes Duque Estrada, ,hojo continuo do Thesouro Nacional.
.
Saia das sessões, H de dezembro de 1023. - Eusebio
Andrade.

Justificação

O funccionario de que se trata, prestou relevantes serviços na revolta, expon'do constantemente a vida para fazer
cnl.rcga do lclegrammas ás forças legues. E' da maior equidade que se conte pelo dobro, sómcntc para o ci'fcito do aposentadoria, o período de tempo que a emenda menciona.
N. 44

Art.
Como auxilio á lavoura de cacúo, o Governo fica
autorizado a emprestar ás em prezas ou particulares, na'<ionaes, q.uc construirem estradas de rodagem, cinco contos
do réis por kilometro, pagaveis por secções de cinco kilomctros cm trafego. para o fim de ligar os municípios producloros aos portos de embarque que sejam frequentados, mensalmente, por mais de quatro vapores.
§ 1." Esse cmprestimo será concedido para construcção de
estradas que liguem um poi·to ele mar a município cuja producçüo annüal seja superior a seis milhões do ldlos de cacáo,
c cuja extensão não exceda ele cem ldlometros.
§ 2." O omprcstimo será regastavcl cm dez annos, a juros
ele 8 li.J ao anuo, dando o prestamista como garantia, cm primeira hypothcca, ca.ução c penhor, todos os bens, moveis e
immoveis, pertencentes á cmprezn, além da sun concessão municipal para construcção, uso c goso ele eslradas de rodagem.
§ 3." Para levar a cfrcito as medidas constantes elos pa~
ragraphos nnteriore!s, poderá o Governo fazer as necessnrias
operações de credito.
Sala das sessões, 11 ele dezembro de 1923. - Jeronymo
Monteiro.
Just-ificação

Afim de ·não ficarem sujeitos no pagamento da t.arifn cxtorsiva dn Estrada de Ferro de Ilhéos a Conqnistn, que cm
um percurso de 59 kilomctros liga dous municípios ha hinnnR
que pJ•ocluzcm GO % da producçãn do cactío dr. torlo o Brasil,
os fazcnclciros de cac1\o pensaram cm construir uma cst.rnrla
de rodagem que p.uclcssc transportar o cacú.o por uma tarifa
modica.
O município rlc Ilhéos deu-lhes uma concessão nnra conRI.Pucr.üo ele cslrndas rlc rorlng-cm. Conseguiram do Esf.nrlo ria
Bahia um auxilio do .\ :000$ por kilomctro, pagnvcis por
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Recçúcs de dez kilomelJ'Os construidos; do Governo Federal,
2 :000* por kilomelro, paga veis por secr;ücs de cinco kilomelros em l.t·afego, do município de I!héos.
Oblidos esses auxílios, organizaram esses fazendeiros
uma sociedade anonyma, com o capital de 300:000$, {t qual
dcra_m o nome de Sociedade Anonyma Auto-Viação Sul
Baluana.
Feita a,chamada de 50 o/o do capital subscripto, entraram
alguns com a sua quota c deixando de rcalizal~a uma oulra
parte dos accionistas, devido ú baixa do cacúo.
Da parte arrecadada construíram-se dez ldlometros, entre
a cidade de llhéos e o arraial do Banco da Victoria, trecho
que não está totalmente em trafego por faltar o acabamento
da ponte sobre o rio FundtLO.
A construcção est.t\ paralysada por falta de capital .
.O fazendeiro se sujeita, hoje, a mandar o seu cacáo, por
meio de muares, de sua fazenda ao porto de I!héos, do que se
submetter ao pagamento de frete de dous mjl e oitocentos e
sete réis, pelo transporte de um sueco de 60 Jdlos, em 59 kilometros.
Entretanto, com esse transporte, se sujeita o fazendeiro
:í perda de animaes, que annualmentn é enorme, c a morar o
cacáo c ao apodrecimento dos suecos em que ellc é conduzido
para o porto, porque os pcssimos caminhos que existem são
:.í margem dos rios, muito pantanosos.
Para s·e julgar da necessidade premente que tem o lavrador de cact\o de uma estrada de rodagem qne seJa o escônrlouro de sua producção, basta dizer que os dous municípios
bahinnos, que mais cacáo produzem no Brasil, Ilhéos e Ita~
bunn, são servidos por uma estrada de ~erro ingleza, de 59 kilometros de extensão, a qual cobra pelo transporte de um
saccó de cacáo de 60 kilos neste percurso, 2$887.
Comparando-se o custo do transporte do um sueco de ao
kilos, nas estradas de fcJ•ro paulistas, com o dessa estrada do
ferro, resulta:
Nomes -

Em 59 kilomctros -

Sorocnbann. . . . . .
Paulista. . . . . . . .
S. Paulo Railwny. . .
Mogynna . . . . . . .
Statc of Bahia. . . . .

.
.
.
.
.

Por tonelada kilomctro
$807
.'ll837

1$000
1$160
2$887

229 réis
· 236,4 réis
280 réis
327 réis
815 réis

E' bom lcmbmr que aunnclo o Brasil produziu o seu primeiro milhão de suecos elo cac:lo, em 1923. o municinio dn
Tlhéos concorreu com 401.049 snccos do GO kiiM e Tlalmnn
com 215. !150. nm um total de 616·. 999 snccos, cquivnlcnt.c n
mais do 60 % da producçiio do torlo o pniz.
Ora. si os dous mnis importantes municípios procluct.orns
de cnctio rlo BPasil. rst.iío su.lcit.os :í.quelln tarifa mdorsivn.
r.nfrnlo-sc o fllll'' .<nffl'rm ns ouh•os nnmicipios. menores produotoras, onde nenhuma estrada dA ferro ou rl~ t•odngnm existo
pprn n snhlda da producç!lo,
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tPrdem os fazendeiros que o Governo Federal lhes facilito
soil gaJ•nnlia lle caução dn concessão municipal, ela estadual,
[j :000*, por kilonwti.'O, pagaveis por sccçúes de cinco kilomctt·os cm tral'ego para a terminar;ão da estrada, havendo
as~im garantia rlc sobra para o auxilio que pretendem em ilcncficio dos interesses cconomicos do Brasil.
N. 45
Onde convier:
S01.•ão consirlerados titulados a contar desta data, expcdinrlo-sc-lhes os necessarios ti Lu los, os composilores rlc trens
ela Estrada rlc FeiTO Central do Brasil, com vencimentos correspondentes á::; rliarias que actualmente percebem.
Justificação

Classe diminuta de funccionarios imprescinrliveis, não
rlcscjnnrlo na sua modesta aspiração mais que relativa estabilidade fu l.ura, sem prcLenções a augment.o ele vencimentos,
não ha como fazer-lhe j,ust.iça att.enrlenclo aos arduns rlcvm·es
qne lhes inc.umho. A douta Commissiio darú, estou certo, seu
valioso assenlimento :\ merlirla propnsta.
Sala das sessões, 16 de de?.cmbro de 1923. - Irinen Unclwdo
N. 46

Fica cm inteiro vigor a· disposição legislativa de 8 de Janeiro de 1!!13 (decreto n. 2.750), concedendo credito até
300 :000~, para acquisição ou construcção de um prcdio na
capital elo Estado rlc Goyaz, destinado aos Correios c Telcgt·aplws r revigorado no OJ'çamcnlo vigente. - Olcom·io
Pinto.

A emenda visa a cxccuçiio de uma velha lei.
A ncccssirlaclc ele dotar as duas importantes repartições

com um officio tendo as nccommoclações necessarius para o
seu bom funccionamcnf.o c a diminuta importancia pedida
para tal fim ri assumpto que a douta Commissiio de Finanças
por mais de uma vez se tem pronunciado favoravelmente.
Depois de votada a lei n, 2. 750, cinco edificios luxuosos
para os Correios e Telegrap.hos tem sido construidos e comPJ'aclo para uma estação tc!cgraphica no largo do Machado
por cem contos ele réis (tOO :000$000).

N. 47
Fica crendo um Jogar de thcsolll'ciro rla agencia de 1'
Dh.lSSA de Nova Friburgo, no Estado rlo Rio do .Tanoiro, com o
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vencimento nnnual do 3:100$, inclusivo 100$ para quebras,
devendo correr a dospczn pela sub-consignar:ão "Vencimentos
fixados" - pessoal das agencias.
'
Ju.~ti[ícação

Com o grande desenvolvimento de J?!'iburgo, não sú como
cidade de verão, como tambem 1 como conlro commercial e
industrial, o nugmonto dos serviços a cargo do thesoureiro da
rel'crida agencia postal está a exigir hoJe, pura bem do publico, a creação do lagar, ora proposto.
Sul a das sessões, 1O do dezembro ele 1023. - ilf'iancl .T. /1.

da Car·valho.

N. 48

Ficam crcaclos dous Jogares de carteiros na agencia de

1" classe de Nova Fribm·go; Estudo do Rio ele .Tunoiro, devendo
cot•ror n dcspcY.u pela sub-consignucão n. 135, "Vencimentos

fixados" -

pessoal das agencias •
.1 us tificação

.Tusli.fica-sc a crcnçíio das lagares indloaclos pelo cxLraoJ•clina!'io augmenlo ela população c consequente desenvolvimento da cidade, cu,in tLrea urbana tem se clilaLaclo muilo nos
ullimos annos, com innumei'ds cslahclccimenf.os commerciacs
c inclnstriacs, hcm como n. clcnsiclaclc de sua popular.ão.
Sala das sessGcs, Hi de dcr.cmbro do 1n23. - Jlli(fUel .T. 11.
da Carvalho.
N. 40
Onde convier:
Fica o Governo autorizado a· disponder a quantia neccssarin, mas nunca superior a cem contos de réis (100 :OOO)jl),
com n desobstr•.ucçãiJ àd Hio Gunpiassli, que set'vo os municijJios ele Hahorahy. Magll o Snnt'Anna de .Tapullyba, no Estado do Rio do Janeiro.

Justi[1:cação
Trata-se do um rio de cohsiàernvel volume dagua auo
serve nos trrs imporlnntcs municípios nciinn referidos. Torlns
n,; commnnicnçõrs entre rsslls localidades síin feitas por esse
rio, si hem que fnrtcmcntf' rlifficuHaclas pela obstrucçii.o rlo
se'!l leito. Além rlos incnnvrni~ntPs commcrcinrs cnusnclos
pnr rssa ohstrucçiio qur torna cada vez mnis perigosa a nn1'f'rra~1íri nnr rssl' rio, o scn extravasamento c eonsliqucntc
nl ngamento dos terrenos mo.rginncs, produz, como succede
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nctualmcnl.c, o desenvolvimento assustador da epidemia ria
mnlaria, ankilosl.omiase c de lanlos outros males assoladores
elas zonas pantanosas..
··
'frala-sc 1 pois, de uma providencia de natureza lnndiavcl
e urgente.
Sala das sessões, 1O do dezembro de 1!J23. - llfiauel J. R.
rlc Carvalho.
N. 50

Fica elevado a seis, o numero de fieis do l.hesourciro ria
dos Correios do Estado do Rio de .Janeiro, clr.vrnrlo corJ•er a r)espeza pela sub-consignaçüo n. 92 "Venci-·
mcnl.os fixados", pessoal da Administracfio.
Adminisl.ra~ão

Jtist·ificaçli.o

A Adminislrnçíío dos Correios do Estado do Rio, cm Nicl.hcrny ntín se beneficiou rlc twn.hnm accrescimo do seu
pns;;nal lia ultima rcorganizar.ão g-eral, lendo ainda ho.ic a sua
Thrsouraria os mesmos dous fieis que Linha em 1!lO!l apezhr
rlo gr•nnde dcscnvolvimenl.o postal do Estado.
E' a Arlministr·nçüo que possue innior numero de agencias
(IJ50), rlepois rins de S. Paulo c BeiJo Horizonte, e que, scnrlo
rlc 1" classe, posRt1c o numero do fieis (2) igunl no rlc ::l'.
Enb'e as onl.ras de 1' classe, ha a do Par:í com seis, Bnhill,
Paran:\ r. Rio Grande, com cinco cada uma.
E' a 3" Ariminístra~tlo na ortlem do rtmrllmenlo, sendo a
1" na orrlem inversa da menor rlcspcza.
Siio as seguintes as cifras dn sou dcscnvolvimonl.o:
.Em 1!l2r1 rr.nrlr.n ..... , ................. .
Em 1021 rcnr!rm .......... , .. , ......... .
Em 1!l22 renrlcn ...... , ................ .
para uma dcspezn fixa rle ............. , .•

828:200$785

1.0G3:271$5R5

1.300:000$000
()13 :147$500

Si é ccrl.o que poJo nnnir.ro rlo nl('r.ncias subordinarias r.
imnorf.ancia rln renrln ar·rocarlarla se pi\rlc aferir do i.rahnllw
rla l.hesnnraria parricc ,insl.n qnr. n Admínisl.raoiio rios Co!'rrins
rio Eslnrlo rln nin rir> .T~nrit'n, lrnlta sois fir.is rln l.llesnm·eirn.
numero igual á rlo Pnrá que sendo da mosmn classo lcm ttmn
rdnrln cinco vczse menor.
Sala rlas sessões, 10 rlc rlezcmbro de 1923. - 'Miaucl J. 11.
de Oar1mlho.
N. 51

Accrescentc-se; onde convier:
Serão aug-mentarlos pam 2 !400$ o 2 :G40$ nnnuacs. respocti\·amcnf.c. o:~ vrncimenf.os dos prnt.icant.es de cscripl.a o escreventes dn E. F. C. do Brasil.
Rio, 28 de novembro ele 1023. - Jlfnrcilio rlc T..ncerrln,
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Os cscl'evcnl.cs c pi·al.ieanl.cs de cseripta rla Central do
níío ohlivm·arn ainda a equil.aLiva rernuncrar;iío quo

.BI'a~il

rnt~t·occm.

E' uc nolat· que os vcncimcnlos dos clil.os funccionarios
silo in f'i•f•iorcs aos dos proprios serventes, embora se,inrn estes,
uvidi•ntemcnto, em l':wo do regulamento da Central do Bt·asil,
suhallm·nDs dos escrcvontes sDb todo ponto do visla.
Um esci.·r.vente rln Central do Brasil pcrcc!Je os voncifr•nlns lnlnns riu 2Gt5$, sPndo 1HO.~ rlo Yf'IH:inH•nl.m~ nt•flin:1hn o
75$ ria "tnhclln Lyra". Os cscrcvcn los cxcJ•ccm l'uncçüns
igurws ris que rlcsempen hnm at1! os primeiJ•os uscrir>tlll'flrios.
Niio obsl.antc, pcrcc)}O!n estes, vencimentos triplicarlamentc
supct•iorr!s aos daqucllcs, islo rl, üOO$ de vencimonlo ordinario
c mais 150$ cot•rcspnndcnl.c ao ela "lnbclla Lyra", os quacs
somnutdos nl.lingem um tola! de 750$000.
Para rcslaholecm· a classificação hierm•chíca c fazer
cessar a nssignalurla iniquidade cu,i,os effcilos se lrarluzcm em
g'l'illldP pcn\II'ia pal'a os pratican!.or, ele cscripl.a c os cscrcvnnl.l's hom rlignos rln melhor sot'l.c, a presente cmcnrla propõe
n acerr>scimo ele 20$ nos vrincimcnlo~ oJ•dinarios dos pralican lrs de r•scrir>ta, rlnvanrlo-os a 200$ e r! c 10$ nos vencimentos rios cscJ•ew•nl.rs, rlc sot·l.c qur seus vencimentos m•r!innrios passam a 220$000. Tal augmrnto, ainrla que insignificante cm face da situação actual, parece-nos mais rio que
~s~.
.
.
Conforme se verifica da labella .i unto a di ffm.·cnça rlc
vrnrinwntos entre os escrcvcnlcs c o seu immerliato, que i\ o
:JIIX;Iinl' "'' t'.~lwipln, •' diJ '/0$000. 11nlnvn nnlal' CJIW ns rluas
ouf.J•as categorias superiores as de amnnncnsc c !," cscripturario, accusam entre si a exígua diffcrcnça rle 33$, bom
mcnm', port.nnlo, do que n cncorllrncla entre os seus collegas
immrrlinl.nmenlr nm categoria inferior.
Pcln rnll'nda pJ•oposl.a, n cil.arln diffcJ•cnr,a sorri rerlnzirln
n 30$ pnf.rr o qur. pc!'Cnhcm os escreventes c os nuxilim·cs do
C'scripta.
N. 52
A pnrl.ir rJp 1 dr .innnil'n, as gi'nl.ificaçücs adrlicionncs, por
t.rmpn rir srJ•viço, sNfin nhnnarlns snhrr os vcncimrnlos nclnacs
rios fnnccionnrios que Já ost.fio cm goso rlcssa gral.ificnr,lío, confnrmr ns promor,l'ics qur ohtivrl'am ou vierem n ohl.cr o não
sohrr o vcncimrnlo flllC' pm•coll!:nn ao l.ompn rln snppressão.
Nrnllnm funr.einnnl'io l.rl'tt f'lil•eito n mclhol'fll' a gl'al.ificacfio por accl'oscimo dr tm11po de srrviço.
Raln das sMsiirs, novembro de 1!123. - .11'1'0I1Jf111.n Monteiro.
Justi(icnçfin

t•. A ,:rrnf.ifirnr,fio nddirionnl nfio ,1 nn~tmrnto dr vencimrnfos. nrm 1'PI111JnNnrfio dr sm·,·irn nrlun1: 11 . nm prrmin rle
.o~''''irns nrrsf.nrlM. '1!1/r?•inrm"n.lr rlm•nnfr um lnp~o dc/1''1'minndo de tempo. Esse nremlo é dado em dinheiro, mas n!'io
em quantia cm•ta, O funcclonnrlo que trnbnlhava durante

I
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~o1n da1• rnni~ elo que l.llll ccJ·to numero
dr~ !'altas. e isso JnesnJo sem puna de suspPnsflu, ad1flt.iria o dl:-

10, 20, 25 e ::!0 annm;,

rcito a. u.-uw pe1•ccntaaem, respcclivrrmenlc de ·10 %, 20 %,
30 % o ;,u 'fr, snlm~ os veneiJut~JlLos a prr.rtír rio dia siJ(JUiutc
IW hnpknu.'11Jo do kmpo . .i'J'I.'f'llCIIÍrlas ns r•.ondir;rjes J•egulanwnl.m•tJs, li I'!JIIeeiull<ll'i" nrll(l/.iria o rlitr:ito, tendo de requerei'

paganwnto inieial nprJnas paJ·a IJI'UVaJ' o Jll'cene!JimenLo
eundi(;ües. ,\dquil'i:t 11 rliJ'I'il.o :i gJ•al.if'ietu;.i'ln sqrnuilo 1t
natu.reza dr:sta, e, e.-;sa gTul.il'ie:II)Üo, JlOI' sun uaLUJ'CI.ll lli'UJll'ia,
não cru IIIJIII t'J {'i.m., [HJJ't'>IIJ, 'I.'UI'il/.1'1'/., Jlll!'a lli!UilljlltnllUT' O VCilCillliJili.O Hegundo a uvolw;iiu Jtai.IJ!'al dusle. Ot•a, u Govel'llo
supprimiu essa g'!'ULil'ieat.;fio. i'orlia l'azcl-o para os empregados que ainda não haviaJIJ adqu i1·irlo o dil'eito ele pct·eebel-a,
ma~ n;1o para aqur!ll1•s IJllr: ,i:'t IJavi:un ndquil·ido !.ai dil•cilo.
E, de l'ael.o, assinr PI'IH:I'til'tl " GovnJ'IIO, JJH!lldnndo eonLinum·
o seu nlJonn a11s q111~ ,í:'t Pí·d.nvnlll nn1 go:;o dn:-;~n Vi.trl.Lngcrn .
.Aconl.e(W, JHti'I~JII, q111~ u Uo\'f'-l'llfl, e1·nou urna l't.•stJ•ie~:f.io lJiii'H
esse abouo, r.lr:l.f•J'Jniuantlo 1]111~ eonl.inJJ:tSSIJJII a seJ' pag·a~ AÔ
as inJpiH'I.Hueias t•Jn vig·oJ' ao l.mnpo cl<t suppl't•ssfio. g;;sa rest!'ieç:io !Ü'SIIII.I'/1.1'1!/1. o insl.ilul.11, i.J'HIISJ'OI'IIllllltiO-JIIIJ su!JsJancia!JIIIJIII.I• a esscucia. O I'IJJH:Iiifllllll'io adq11il'iu rliJ•oil.o a uma
parcantaucm, a uma gJ•al.ifica1;.ão variavol, que sog·ur. o seu
yeneimnnlo eri!JJII uJna S(IJJlill':r 1• ainda t•sl.:í. :wi111a delln, pois
O VfJllCilllfJIJI.II IJJII l'llSII flp Jilli:Jif:.a OU di\ SliSJl()IJSão soi'I'J'e r.JeSCOJli.O, cmquanto a grulil'ieação addicional 1) paga inl.cgralllliJJll.e. ,\ J•eslriel;i'í.u, pol'lanl.o, lesou pJ•oJ'uml.:.tmento u dil•cil,o
adrJLJil'ido.
A ellH:nrla. pois, J'l:p:mt aponas n dir.•nito lrworlo.
2". Nfin se ma ntla png:tl' nos Jil't\i url icarlos as impori,aneias
quo 1!fdxanun ri e J'I'Win•.J', o que ali:'ts srwia ele ,justi1;a, Al.l.onrlcnrlo-se :í sil.uar;ão finnnceim angustiosa do paiz, limiLa-sc a
emenda a repr'll' a insl.iLuição no sou Jogar, st'omenLe para os
que .iá estão rio posse ria mesma.
li

rla~

3'. A mndirla nfio nent'J'cl.n :wgmenl.o de despezas. Primeil'nrncnl.e, di.J\'1'-.'.r: eonsiclcJ•m· CJllf', ao Lnmpo rln suppJ•essn.o,
era diminnl.o o lllJmnJ·o dos que pcJ•cnhinm 30 % a t,O '7o c
osso numero, de cntfio para cá, quasi dcsappnrcccu nus aposentadorias c obitos. A maiQrin é consl.ituida pelos que percebem 10 o/o e 20 o/n, sendo maior· o gJ·upo de 10 "I" CJ.uc o de
20 %.
Vamos rlemonsi.J·ar· por meio de um quadro que a medida não acarreta dcspcza. Desse quadt·o sfio exclui dos os ser·vcntuados nbaixo de amanucnscs, porque nenhum auxiliar o
praticante cst;i em goso ela gJ•atil'icrrr;ão.
Nas mesmas condi(:ücs está a maioria dos nmnnucnscs.
ConsidcJ·anrlo essas rluns circurnsl.ancias, cxcluirnos do
quadro os poucos qtw pm·cebcm a grnl.ificnr;ão rio 30% c I, O o/o,
mas para comnr.nsat• essa oxclnsão, consirlcmrnns todos como
percebendo 20 %, o qur. ,; cnnLJ·n n6s, uma vr.z que ,; rnaiot·
o numel'O dos que pePcehnm 10 o/o. O nosso calculo refere-se a
uma aclminislt·ru;ão po~lul ele 1' classe.
l\!ot•rcnr!n um clir.i'P dr: sncr;flo, n rnovimr.nlo rlo promnr;ões
sf't•á: 1' ol'ficinl pnssat·ú a cliel'e; um 2". passaJ·:í a 1'; um 3"
pasará a 2"; mn amantwnsc pnssndt ·n 3" officinl. As prorno!:Ões dahi para baixo não inlcl'cssam.

•
Agot'a, eis o quildro :

I .
I

l'
I

Vencim~nto

Chefe de seccíio ............... .
i" official .................... .
2" oi'ficial .................... .
· 3" oJ'ficial .................... .
Amunucnsc .................. .

7:600$000
6:400$000
5:G00$000
4:800$000
3:<i00$000

Grnt. ·

1:520$000
1:280$000
1:120$000
960$000
720$000

Eis o accrescimo do dcspcza proveniente do augmento de
gratificação addicional decorrente das promoções: ·
1• officiul ..
2" official . .
3" official ..
Amanuensc .

• •

• •

•••

o

•

•

•

• • •

•••••

•

•

• •

o o

o
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• •
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•

• •
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o

•

•

o

o •••••• o ••••

o

o

•••••• o

•••••••••••

o ••••• o ••••• o ••••

Somma .......................... .

240$000
160$000
160$000
240$000
800$000

A morte do chefe de secção produzindo a economia de
1:500$, ainda fica um ~aldo de 720$ para o oraria publico.
Mas responderão, si a prorno~'ilo for docO!'renle de aposentadoria, o uugmonlo do dcspeza sorá de 800$, porque o aposentado conf.inua a porcebm· a gratificação. A isto repUcuremos que o morto produz uma economia que supporla as
promooúes decorrentes de sua vaga e as decorrentes da vagtt
de apÔsontado como ficou demonslraclo, havendo apenas a
dospcza de 80~·ooo.
Não IJU igualmente a graLil'icaçiio para os carteiros e sel'ventcs. Pois bem, o mesmo calculo sobre as outras classes
consl.ntarú ahi o mesmo phenomeno.
Cada anuo diminue a despcza com esse serviço por motivo de obito e demissão de funcoionarios. Essa diminuição
comporta perfeitamente a despozn resultante da emenda.
N. 53

Onde convier:
Ficam effectivados nas funcoões que exercem actualmente
no Laborntorio de Ensaios da Estrada de Ferro Contrai do
Brasil, com as categorias de engenheiro-auxiilar o 1" osot·ipturnrio e com vencimentos correspondentes a essas categorias, respectivamente, o ongonhoiro da 4' Divisão e o runccionario dt\ 1' Divisão, ononrrogado do expediente do mesmo
La!Jol'tllorlo, abrindo-se os creditas neecssarios.
Sala elas sessões, 30 elo novembro de 1D23. - J eronynw
Monteiro.
Justi[icação

Considerando quo os serviços quo se acham uf'feclos ao
Laborutorio de Ensaios cja l~sl.rnda do Ferro Central do Brasil,
são do ordem lcchnica o IJm·ocralica o que se avolumam do
unno pura anno;

U~nsiderando ctua os t1cfcrldos serviços demntidam dos
i'unccwnarios que os executam, conhecimentos varias c mulLiplos o que, não rm·o, se pt·endem ás respectivas solur.ões a
queslõcs que se relacionam com interesses nacionnos não só
do ordem udmini~tt•utiva como industrial c commer~iul·
Considerando, em com:lusão, que extinguindo-se os' cargos dos J'unocionm•ios que lá se acham em commissão o et'J'ecLivando-os no Luboratot·io de Ensaios da Estrada de Ferro
Central do Brasil, onde se acham, pela imperiosa necessidade
dos sot•vic;os, regulariza-se um departamento indispensavel á
administração o que traí\ ronda para o Tltesouro.
•
Sala das sessões, 30 de novembro de 1923. - Jaronymo
Mont-eiro.

N. 54

Onde convier :
'Art.
l~' acorescilla de 257 :000$ a verba "Matcl'ial" ria
Estrada de Ferro Nordeste do Brasil, afim de ser effcctuuda
a acquisioão de um wagon-ambulancia, segundo o plano do
autoria do engenheiro Ayres Ferreira Bat•roso Junior, e já
appt•ovado pelas reparti(.lões federaes competentes.
Paragrupho unico. Ao autor do projecto não caberá
quacsquer vantagens por parte do governo, cabendo-lho a
at.tribui~.ão da fiscalização da construcção do referido wagon,
correndo os seus vencimenlos no estrangeiro 11 despezas de
viagem, por conl.a da J'irmu contractadoru da construcção.
Sala das Commissõcs, 30 de novembro de 1923. - José
illu1'tinho.

I..

Justi{'icação

Não se tol'l1a preciso dir.er muito sobre as vantagens cxtraordinarias nas estradas de ferro, principalmente na Noroeste, que possue uma kilometl'Ugem considerava! e atravessando zonas já bastante povoadas e desprovidas de recursos,
ela adaptação de wagons nulo-ambulancia do lypo acima, cujo
projeoto tem merecido os mais ftouncos louvot·es c apt;ociavois
pm·eceres das aul.oridaclcs no assumpto.
O auto-ambulancia em qucslão ó a ulLima palavra no que
diz respeito á Assistencia Medica nas Estradas de l?erro, e
com prazer deve-se dizet·, que é elo autoria de um profissional
brasileiro, runccionurio publico, ex-tecltnico da Central do
Brasil c aclualmente do Ministerio da l~azenda, e que colloca
o seu nome e merito acima de 'inte1'esses pecuniarios, po1' isso,
crtte o((c1'ece o sen wojecto ao Govemo des-istindo de qualquer
rem.unet·ação actual ou {ntttm.
Excollontomenle projectado, depois de cuidadoso estudo c
olJservanües, possuo esse wagon-ambulancia todos os aperfeir,oamcnLos modernos, podendo no proprio local .do accidente
Üi.l.cndet' a qualquer fcl'ido ou enfermo, cuja gravidade reclame
uma opol'noii.o urgente, l.t:ansporlando-o, depois. de pen~ado,
pnt·a o logm· mais convomcnte, com toda u rapidez, conlot·Lo
o cercado de Lodos os cuida.dos modicas.
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Sllm nece~silludc de agLHtl'dtU'

locomotiva para transpor-

tal-o, parLit•tt ao primeiro chamado, levando Lodo o suecurt•o
que púde ser encontrado em um hospital moderno.
"~ clespeza acima longe do onerat· os cofres publicas,
vc1n concor1'e1· pam evitw· constantes 1Jedidos de indenw.i:ações, al(fu:ns úcm t!ullnosos, 1J01' mnpulor;ões de membros c
mort·cs motivadas, quasi sempre, pela falta de urn P1'0'fl!'plo

socco1'1'0 nwdico. J,;f.u aconiL'Cil aqui :is portas da nossa capital,
na Estrada de :Ferro Central do ·Brasil. Ainda no ultimo
desaslt•e occoJ•t·irlo a cerca de urna hora elo Rio, algumas
da~ victimas com Jl'acluJ•a exposta c crn estado gl'avissimo
dm·am cnLt·ada nos hospil.aes 1, 112 hut·a;; apôs o accidcnte.
()s medicas sulicilos que correram no local. vi !'Um-se constrangidos ante os soffrimcnLus ntror.c~ de seus semelhantes e quedm·am-se impol.cnl.es pela falta ub~olnln de recuJ·sos.
Afigure-se ag·01·a a Estrada de Ferro Noroéste do Brasil,
que vac de Bamú a Pm·to J1spet·:uwa, att·avc,;sando mais de
800 kilomett·os de Len•il01·io muLLo-g'l·ossense, não possuindo
toda essa região um unico hospital.
Os quaclros mais comp ung·entes têm-se desenrolado ·naQl.Jellu região, onde o quasi abandono dus i'IJt•idos e enfct·mos
gTaves, apewJ.' ele toda a limlica~.ão e boa vontade do pessoal
da Eslt·ada. tem occasionudo uma pc!'da consiclcravel de vielas
o socrificio de pernas c bra~os, pela demora da chegada de
socconos, J'a!Lnndu mesmo, nu maioria das vozes, um simples
c:li'L'O pm·a Lt·:mspurtal-os a mais ele 12 llo!'aS do local do acci clenLc.
A quantia proposta na presente emenda corresponde a.
um :tuLo-ambulaucia complclamenle apparelhado com Lodo o
matet·ial cirurgico, medicamentos, rouparias, etc .
.l~sta emenda representa um acto verdadeiramente huma- niüuio e por Lodos os Litulos met·oce o mais franco apoio desta
co.sa.
Sala elas Com missões, 30 de novembro de 1923. - José
.i.!/urünho.
,\U'l'O ,\MJJUJ~ANCIA PARA ES~'RADAS DE l'Elll\0 E Cl\UZ VERMELHA
DO EXllRCJ'l'O

Detalhes principaes de const1·ucçüo pm•a urn carr·o typo

Dimensões geraes :
t:omprimenlo Lotai 14,00.
J,urgura exterior 2,50.
J,t:ugura interior 2,~0.
~u Lura maxima sobre trilhos 3,05.
l'ontnl 2,50.
Outras especiJ'ica(iões do accôrdo com o rnaloríal da Esh·ndtt onde l'ilr empregado.

FOI·ça motriz:
Gt·upo gaz~clccLricos. Molor·es olc0Lricos no truck di:mtoiro.
·

\
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Di~lriLui<"Üo:

CaLino de dit·ec<;üo, phat·uwcitt, dCIJIJ:iilo do nmlerial drurg·iw. ~ala de upcra<;Ü<~~. Ieílos t·u~ot·vudo;; C<JilllJtll'Liu.lCnlos
pura uwcus ;ulH'ClJIJólas u luilcllu.
E~lrado:

'l'ypo wetullico, inlcir:unenlc de a<;o, com disposi~ão previamente e8culhída uu o ''l:ilandm·L" da luspeelul'ia .Federal
das Estradas, i~l.o <!, e lung<:t•üe~, :!. lungel'imts cenlracs 1 cabccoit·u (lt'a\·c~;a) :!. lrave~;a de apoio inlcroallada o' as ordcn; !lo larugos c cunl.ravcntos que Jurem noccssariu;.
A parte do e,;tradu onuc se aehu montada u cuLinc ter.ú.
travessas de rcl'or~o.
,\ eruva~ãu scrú. feita de purufu,;o:;, cavillws travadas c
rebites de cabeça redonda.
~.

Plalal'ot·mas:
ConJ as dinwnsües do úe:;enho e Ul'lnatla; sobre 4 guias
!'aba,; solidamente era vudas <i cabt!Ccira, sendo as duas cen~
traes cunvenicnlemento reforr:adas para receberem as corrediça~, e~pigu:s c moltts tio engate. ·
Engates:
Os engates serão aulomaLicos lypo ~Major Junior" ou semcllwuLc adoptado ol'l'icmlmcntu pela ln~pccloria Federal das
Estrauas ou JJ;slrada do .l!'crru Central do· Brasil.
Al'muoão da caixa :
Serú. constt•uiua de montantes simples o duplo:; intercalludus. de cantoneira de aço ~L", c tantas ot•dcns do cambotas
quntas forem as de montantes uuplos, 1\ll'mando um só e
solido systcma.
HevcsLimcnto externo da caixa:
O interno serzi. feito de madeira apparelhuda laqut•ad.l d•}
branco cm todos os compartimento~ com excepção da sala de
OJWl'liÇÜcs que set·ú. completamente lisa. Bxl.ernamcnlc serzi. a
caixa revestida de uma folha de ac:o do "mim de espessura,
devidamente ct•avada nos montantes. 'l'umbcm o revestimento
interno podm·<i ser feito completamente de folha de aço tumbem csmallada.
Pol'tas Iatc!'ac::; o outras:
• _ Serão do Lypo de corrcdi•;n e~lurna apoiaria. sobt•c a parle
latcl'lll dos longcrõe,;. Devem J relia r hcr·nwtwanwnte sem
awcscntm· a menot• folga, sendo os batcnles de borracha. As
ela Jllataformn o cabine serão de meia folha, ~L'odas as ferragens das portas serão nickclaclas.
'.!;'o ida:
Obedccc!'ú tt disposir;üo das cnmbol.as, possuindo duns
ciUI.'nhoias a caixtt dos t•adiadoros. Scr;t consl.r·uída r! e char111s
inlcil'i<;n~. l<•nt.!OI de !Jm·raclm c lona tlupla imp<!!'llleavel. Os
\'itlt·o~ lias eltu•alJoias, juncllas ~ porta~ terão tela do aramo •.
21
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'l'l'uck ukell'ieo:
,
~:er·<'t do l.ypo u~Jllleiulnwnlu conslt•uidu pal'a o:;Lr·adas de
''~t·t·u, eum urn nwl.ot· pal'a mllla llixo, pollemlo Lrahalltar eon-

.tugados ou ttll.lcpe!tuenlus. '.l't·allallmJ·iio u/ll caixus !JCJ'Jrwl.icalill'lll.u veuadas a JlUUII'U. ,\s mang·as dus eixus Lerão
~UG x 108 mJrn (8 x ~). As rodas sct·ão do \ypo ·.,\Veldless
Sleel Disc".
'l'ruck simples:
~
~crá de Lypo "Diamon "" ou scmelbanl~. ad~pLarlo pela I.
] . E. ou E. F. B., com barras de eqlllhbt•Jo c com susI~en~ão por ql!aLro rnplas ~uplas helieoide~ o duas Lriplices elhptwas. Os eixos lerao caixas de graxa, dimensões das mangas
e rodas do mesmo l.ypo do Lruck clectrico.
Freios:
. A ar, de acção rapida, com compressor collocado nu cabine e os rcservutorios sob o estrado. A mão, estando os volantes collocados na plalafot·ma · e na cabine.
Pintura:
Toda a armucão do carro será inteiramente pintada com
duas mãos de Linla anli-corrosiva. A caixa será exteriormente pintada de cinzento e internamente de esm!ilte branco
Os radiadores, lrucks, esl.t·ado e plalal'oJ·mu de cur de chumbÕ
velho. A tolda será a cor commum.
Sobresalentes:
Além dos sobrcsa!enLcs püra os molO!'f'S e grupo gerador,
l.eJ'tL ainda o carro, sob o estrado uma caixa de ferramentas
com lodo o JiecessaJ•io, podendo ser subsl.ituida qualqLWJ' peca
do seu mecanismo c effectuuda qualquer reparação no menor
prazo. .
Controle extra:
Tambem haverá na plataforma um controler, que poderá
ser usado para murcha a ré até ao triangulo de reversão ou
gyrador mais. proximos.
Secção medica

Pharmacia e deposilo de material cirurgico :.
Este compartimento terá prateleiras e armarioH necessarios, uma pia do louça, estufa electrica e apparelhos o medicamentos para casos de urgencia, além de um completo arsenal cirurgico
•
Sala de operações
'l'erú os cantos arredondados, pendentes nickeludos pura
a collocação de apparellios, uma mesa pequena de ferro es-.
multado o mais Lodos os aperfeiçoamentos quo Q. cirurgia moderna tenha introduzido.
· ·
·Compartimento de leitos reservados:
Neslo compartimento poderão ser armados até seis leitos
com enxergão e fer·ragons esmaltadas. Terão ainda cortinas
de panno espesso do qualidade escolhida.

•

•
,,'
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Compa!'l.iuwuLo para tnaca,; ~obt•epu>'ias:
Nl'sle comtmt'timonl.o ).JOdot·iin :H \I' at·mndas nl1\ 1!i tnacns

pol'Lalo.is, eollocarlaH 1~111 suppot•l.e:; iln l'orl'o esmaltado em armação de praLnln.ira, formando ouLt•o;; l.anl.os leito~.
'J'uriio es Lt•ar!os r1 e mal! oit•a, de lona e Lc lu mcl.al!.iea, que

ser·ão usados conforme a natureza do caso.
Asso alhos:
'l'odos os assoalhas set·iio revestidos de um lençol de borracha e oleados duplos, havendo pm·a cada comparl.imento sobt·esnlentes, e ladrilltos de borracha na sala de operações o
c01•redores.
A mesa do operações, appat•elhos e !'crrnmcn las cirurgicas, bem como a quantidade c qua\idade dos medicamenLos
serão de livre escolha.
Rouparia:
A rouparia será completamente de linho puro e de lã,
constando de loncóes, colchas, cobertores, toalhas, aventaes
para medicas e enfermeiros, etc.
Descripção

E' este auto-ambulancia movimentado por clous motores
elecLricos, especialmente constt•uidos pat·a estradas ele fel'l'o,
ele 100-125 H. P. üOO V., collocados nos eixos du l.t·uck
dianteiro, que supportn á cerca ele 70 % do peso total do
carro, o que representa um factor de grande importancia, em
so tratando de trilhos escorregadios ou rampas a vencer.
A mucbina que fornece energia aos motOt·es, é um gerador de oito polos '550 r. p. m., GOO V., agt·upado a um moLar a gazolina de 10-12 cylindros, estriado por uma circulação thermo-syphão, achando-se os radiadores collocados na
parte superior da tolda do carro, conforme mostra o desenho. Todo o systema póde set• abastecido e esgotado pela
parte exterior do carro.
A direcção e methodo de npplicação de forca são perfeitamente identicns no do bonde elocLl'ico, porém, corn unM
vantagem a mais sobre o systcma de alavanca, pois a voltagem do geradot•. varia do conformidade com o controller para
regular n velocidade dos motot·es, podendo-se, assim, obter
uma acccleracão suave o rapida. Este particular representa
uma nprcciavel economia de combuslivcl, ,visto que a machina pt•incipal f.rabalharú com n velocidade do efficiencia, .
a mais alta.
A transmissão :Is rodas motrizes é electrica. Evita-se
ns~im o uso de engronugens, que, além do produzirem ruido
c trepidação, ó um systema muito fncil do aval'iar·-sc. Na
propulsão clecl.ricn, a machinn sempre se move no mesmo
s~ntido. O r•ett·o~dm• elo carro cffcctua-so pot• um simples
movimento de manivolln, que muda a direcção rJos motor•es,
de mancir·a usunl c sem haver necessidade de parar a machina. Ainda com essa disposicão, obtem-se a mesma velocidade
Para a retngunrcln, podendo-se parar o carro immcdial amonte
com absoluta segurança.
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Os tanques elo gazolina e do oleo, de capacidade vuriavol
com us propot·çües elo carro a!JIJam-se collocados sob o estrado,
entre as longarinus centracs c l'unccionarão sob pressão.
Os t•escrva l.orios de m· são alimentados por um !JomprcsHut· de 8" x ü", approximuclumenl.o, o qual J'uncciunará !JOn,iugnclu com o eixo r.le mnnivella ela mnchina principal. Este
coJU[ll'CSsor possuiJ·á um reguladO!' aulomulico, afim do ser
numlicla consl.anl.emente a mcstna prm;sãu. Um outro !JOlllJll'CSSOt' de tamanho lllCJHll', conjugado a um ]Jequcno motor,
a gazolina, que l.ambel!l acciommi um pequeno dynamo, i'ornecct·ú um cnt•t•egamenlo ini!Jinl de ar pnt·a. movimentar o
caJ'l'O e illnminal-o. A cargo deste dynamo ,,ficarão tambcm
os projecl.ot·cs, signacs luminosos o illuminuçãu de emergencia
no local elo accidcntc.
l!m syslcma complclo de :;ig·nacs a campainhas electl·i~
cas pot•li em communica(!ão todas as depondencias do carro,
al1ím do apito a ai', lerá sereia elcclrica, busina, signal do
alarme, tclephonc porta til, cl.c.
. O auto-umbuluncia lerá clous depositas de agua potuvel,
dependendo, as suas locações ele construcção do cul'l'o.
hnpU1'1a!zte - As presentes especificações devem ser
comprehcndJdas como um typo de uuto-umbulanciu. Claro
esl.á que ellas Sl'l'ão modificadas, proporcionalmente, para
cado caso.
·

Considm•açõcs
Além das innumeras vantagens qu(l advirão cm beneficio
de l.odos aquellcs que viajam em oslradus de ferro, ficará a
estrada em quo o aulo-ambulnncia fôr adoptado, nu posso do
um cm·t·o especial para o transporto de um ferido ou enfermo, cuja gravidade de seu estado requeira uma remoção urgente e cercado de todos. os cuidados medicas.
O custeio de sua ooscrvação é insignificante cm face
dos sct•viços altamente beneficente r. humanitarioR que póde
prestar. Tomamos pot• exemplo a Estrada de Forro Central
do Brasil.
Um auio-ambulancia estacionado em Barro do Pirahy o
collocado no palco das ol'ficinas da locomoção existentes naquella est;wão, prestaria aos operarias da cs l.rada saccorros
mcdicos em casos de accidenLcs de trabalho e aLtenderia
perfoiLamcnle ú linha do centro, ramal de S. !'aula o Scl'!'a
do Mar.
.
Ainda neste ultimo desastre do S. A. 4, o auto-ambulancia estaria cm Belém cm cerca de 50 minutos após o
chamado, o que resultaria serem. os feridos pensados immediatnmelite, encontrando os facultativos ;í inteira dispo~
sição, todos os appnrelhos e medicamentos neccssarios, evi~
tando agg'l·avarcm-se os 1'el'imentos dr. muitos passageil'ios
o pessoal do Ll'em, que, embora cncontl'assCJl toda a dedica~
oão e ]ll'ovidencins por parto ela adminislraoao, viram os seus
padecimentos angmentndos pela fall.a do t•ccut·~os o impossi~
!Jilidat!o cm qutl se vit·am os J'acu!l.ul.ivos otn pt•estar-lhes
qualqtwr auxilio. Outro dcsusl.t•c do tl·isl.os L'IJ!\Ot·du~'ües foi o
da Linha do Centro, em noilo tempestuosa, l.omlo~se JLIU!li~
1'cstado iuccudio na con1posi~ão no ll'cm. Além dos ca.sos
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mencionados, muitos outros, niio só na Estrada do Ferro Central do Brasil, como nas dcmai~ estradas de ferro muitas vidas Lecm desaparecido pela fallu ele soccorJ•os medicas urgentes.
dente houvc1• sido :i nni1.1•, o local SCl'iÍ illuminnrln pr•lus PI'•Jdialamente o nulo-ambulancia completnnwnl.e appat·elhado o
com a velocidade que o pel'J'il clu linha Jlt!t•milt i1·. Si o accidenLe houver sido :í noilo, o local set·ú illuminarlo pelos pt·ojeclorcs quo possuo e tomadas de corrente, cu,jos interruptores se acham collocados na parle interna dos longerões.
N. 54

Onde convier:
ArL.
Pica o Governo autorizado a executar as obr•as do
abertura da barra n npparclhamenl.o elo porto de Cabo Frio,
porlenrlo conlt•actal-a;:; com o Eslarlo do llin ele .Tanriro. JlUl':J
realizaeiio pl'Ompta e economica dos l.rabalh()õ;, medinnte pagamentos pm•cellados, ficanrlo ahwto o Cl'erlil:!2_ dt! 1 ..'JOo :000$
(mil e quatrocentos "ontos. de ré is) .
O Govet·no promOvet•á pelo;; meios que ,julgar convenientes a regularizacão dos transportes fer!•ovinrios da zona salineira, podr.ndo entrar em accurclo com as companhias cessionarias, c com o Estado do llio de .Tnneit·o pat·a o prolongamento c melhoria das linhas actuaes, trafego mutuo para o
transporte do sal até o ponto do destino, inclusive no interior
da bahia de Guanabara, ficando para esse fim nul.orizndo a
J'nzet• as necessarias operações de ercclito.
Sala das.sessões, 10 de dezembro de 1923.- ilfiuuel.Tos6 de

Cm·valho.

Justificação

O transporte maritimo do sal de Cabo Frio tem sido pro.iudicado pela bart•a, que é muito estreita, impedindo n entrada
dos navios do Lloyd, que, por essa clifficuld!!_cle, ~ão ohrig·nrlos a aguarelar no mnr as pequenas emhru·cnr;uc;;, fiCando os
salinl:'iros sobrecarregados com as despezas ela r!sl.adia dos navios durante o moroso embarque, pelo lrunspol'rlo r ainda
mais sujeito ús interrupções das agitaç.õrs da mnré. E' necessario, pois, o auxilio que se pede para a execucão das ohras
com a abertura da barra e apparelhamento do porto.
·
Convém nol.nr que o imposto rlc consumo do sal do Cnbo
.Ft•io rendeu :l União, no ultimo decennio, mais de dez mil
contos nnnunhnentc, importancia que duplicnrú, cm curto
prazo, cm virtude de elevar n zona salineira a mais de dons mililiirs dr. suecos a su!t producção.
A l'nciliclndc e J•egnlurir.ação do transporte, supprimindo
as rlil'ficnlrlarles que existem acl.ualmentr., quer no serviço
fr.rroviario. quer no servi no mnl'il.imo, são· medidas complen)ontnros da primeira r qiw, approvado pelo C:ongt•css0 N'aCJOnal, l'acililarão· o rapirlo' dcsenvol\'imcnl.o ria incluslt•tu salícola elo Estado rlo nio, cu,jo prodncl.o podcril, cm pouco l.rmpo, nssim protegido o beneficiado, ser superiot• no do otürus
procedencins c, cuja importncão é, pelo menos, anLi-ccanomicn.
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N. 55

Onde convier:
Ar!,.
Fica revigorado o credito de 5. 060:000$, aberto
pelo decreto n. 15.011, de 29 de dezembro de 1922, que, depois de ser rcgistJ•ndo pelo Trilnmal de Contas, devorá occorrer !Is despezas empenhadas {L sua conlu e j!l relacionadas
para pagamento por depositas do exercício de 1922, podendo
o Governo fazer as. necossarias operat'ões de credito.
Sala das sessões, H rJe dezembro de 1923. - Marcilio de
Lacerda.
·
Ju.vti(icação
O credit.o do que se trata não 1mporl.a· autorizacão de novas rlospezas ou novos compromissos t1arn o Thesouro, corresponde a dospezas .iú realizadas, de nccórdo com as nulorizacúes contidas nos nrts. 64 IJ 97 da lo i n. 4. 555, de 10 r! e
agosto de 1922.
O referido decreto uão foi publicado e, levado ao registro do Tribunal do Contas, pelo Ministerio da Viacão o Obras
Publicas, com o aviso n. 3, de 5 de ,janeiro do corrente anno,
deixou de ser registrado (drcisão desse Tribunal do 20 do ,íulho de 1923), por não ter sido cffecLunda a emissão correspondente, dentro do exercício de 1922, conforme o offioio dirigido polo mesmo instiLul.o uo Ministerio dn Viacão, sob numero 2.008, de 30 de Julho de 1923.
As despczas :í conta do mesmo m·cdifo, roalizndas antes
de novembro de 1022 ", constam dn relação de restos a pagar
por "Dnpositos" rle 1922, da qual acabam de ser excluidas
prlo t•cfrJI'ido Tl'ibunal de Contas, por tor sirln T"ocusarlo registro ao Cl'llCiito pelas ra~ües ucimn expostas.
lJt.t:>
.

N. 56
.Fica l'CVJgornrla 11 nulorizaçiio conslanto do arr.. 125 ela
lei n. ·L 032, de ü do jnnoiro rio Hl23. - .Mnrcilio rle Lace1•rla..

Justi{icaçilo
A presente emenfia t.Nn po1· fim tornar passivAI o expediente inclispensa\•el no npr·m•rHnmcnl.n fio credil.o aui.OJ•ixac!o
pcln disposição acima citada e para cuja abertura ,ió. provJdeneiou tl ~lini~l.ll!'io da ViiH;iio o Oll!'as Puhhcas·.
Tornn-Re ncccssnrin a revigornção porque. l.onflo sido_ o
exped ionl e frito em novrml)!'o CDI'J'rm I. e, rlf1 oul.rn ft\rmu nao
haveria tempo ele ser o l'l.•t'r.rirlo cJ•odilo effoctivamentf! aberlo
() J•rgisl.rndn pelo 'l'rihunal rlc Contas até 31 de dezembro ~este
nnno, conforme o exigido 1lf>lus disposicõcs legues crn v1gor ·
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N. fi7

..
Onde convier :
. Al'irn de que não sejam pnralyzndos ros l•·nbalhos e sel'VJCOS de ~t·agagcrn •.; dc~obsi.J·uc•.'ão do llio .Tupuruhyha e canues no bsLado de :-ier,:ppc, consoante r.m lei de 18 dr: ag·osl.o
de 1922, 500:000$000. - PeJ•ch•a Lobo.
Jusli{icaçüo
As razões expostas na emenda n. ;, !i dizem hem cluramnnte, da necessidade da presente medida e podem ser resumidas
·
nas seguinles palnvras:
"~Ja propr!a t'rJdaccão da ell!enda sn vê que existe uma lei
anlel'Jor autortzando esses servtcos, bem como u abertura elo
credito pecliclo.
Não se tr·ata de obra nova e sim da contmuacão de servi·ços que uma vez pa1:alyzados maior damno pt•oduzir:t a economia do Pará.
N. 58

•

Para os effeitos da contagem do tempo ele serviço parn o
abono da gratificação uddicional de que tt·nta os arl.s. ü3
e G.i, do Regulamento que baixou com o deertJio n. S.GiO, .fie
15 de março de 1911, será contudo o que tiver· sido prestado
ao Exercito Nacional, não excedente de 10 annos, nu fórma do
url.. 180 do Regulamento que baixou com o decreto n. 6.947,
de 8 de maio do i 908.
.
A concessão do abono da gt•ul.ificnçfw addicionnl será feita
com a restr·icoão do n. VII, paragrapho unico, do nrL. 132, rla
lei n. 3.089, de 8 de Janeiro de 191G.
·
Sala das sessões. em 20 de dezembro de 1923. - MarciUo
de Lacerda.

Jus t'i{icaJ;rio
A medida que oncorrn n prrsent.o emenda 1\ do ·todo o
ponto ,justa e equii,ul.iva. Trata de reparat· uma anomalia q1w
existe entre fnnccionurios riu Estrada rlo Ferro Central rio
:Brasil, que, por .iá terrJm l.irlo, na vigcncin do Regulamento
anterior ao quo baixon com o rJrcrel.o n. 8.ü10, de 15 'rle
março ele 1911, conlanrlo o tempo rir. serviço preslurio ao ]~xrw~
cil.o Nacional, paPa os effoil.os do abono rln gJ·alificação urldi~
cional dn20 % dr que trnl.ava aqncllr. Regulamento, passn•·nm
a pet•cobr.J' g-ral.ificnr•tie~ nlidicionnns sunm·ioJ•es m·enda,; pelo
cil.ado Regulamento de 19~1. quando outros em igualdade de
condições sr acham sPm prJl'celll'l' os ]woventn;:; rir. CJlW gnsnm
aquellrs.
Devemos nccre~cr.nlnr que, nf6rn o serviço prcsturln ao
Exercito Nncionnl, outros fo1·nrn conl.nrJo,l pnrn os mosmos offeit.os rio abono riu grnl.it'icnr:.ão nddicional, l.aes como os prestados no J"abo!'nlol'io Chimico Phar·mnceul.ico 1\Iilil.:u·, serviços que, não hu duvida algumn, são do cnract.m• milit.nr.
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A app!·ova1;.ão

d~~la

emenda vae

ap!'OV~ilm·

a pequeno n·u-

mero de empregados da E~l.r·adn de .FeJ'J'll Cr.ni.J•al do J1rasil
sPndo que u abono a que l.m·ão diJ·eilo não excederá de :10 u;.'.
Numero Vli, paJ•agJ•apho unico do m·l.. · J:l2 da lei numeJ•o 3.089, de H rlc .imwiro do 19Hi:
l~icam ~UJ)JWimirto;; t{\(tos o;; dispositivos que permitt.em o

nhono do S'J•al.i/'icac1ins addcionaes pot• tempo de scrvi~o t•csrwil.ados, porém, os rth·eitos dos funccinot·aios arlminiRh·átivos
que della .iii gosavnm em 31 de dezembr'o de 1912 ou que a
esse tempo linlmm PI'Crnchido as exigencia,; lcgnes pnrn della
gosarem.
Pnragrnpho unico. As graLificacües nddicionaes ficam limitadas ao quantmn que já percebiam OR funccionarios. Não
serão augmentarlos nem pm· decm•;;o de tempo, a contar daquelln r\pocn. nnm pelo nngnwnt.o de wnciment.o por alt.eração
dn tubella rle vencimentos on promoção do fnnccionario.
Ar!.. 180 rlo llegnlnmcnto que bnixon com o docrct.o numrt•o 6.047, rle 8 de mnio de ·1908.
"O I r.mpo rle srrvíço militm· activo pJ•cstndo em tempo
dr ll:lY. ~r1·:í conlnrlo, tJm•n nposrntnrlorin rm capg·o civil, ottJ
·1 o 11111!0 .~ •

Quando pJ•oslarlo rm tempo rle gnrrra será contado pelo
dohro."
N. 58 A

A' vm•ba "Est.rndn rio Ferro", consignnQão "Estrada de
Ferro Oeste de Minas :
Augmento de 3:000$ pnrn pagamento dos vencimentos de
agente compradO!' ou rmcarregndo do Escriptorio no Rio de

Janeiro.

. · Sala dnR sessões, 16 de dezembro de 1923. -

Lacerda.

~Iarcilio

ele

Ju.vli {.ÍM('IÍO

O agente comprnrlor prrcehin atl• 1913, pela vérbn "Con~
os vencimentos de 9:000$ annuneR, dat.a em que
teve os seus vencimento~ rcclnzidos. Nessa 6poca e com aquelles
vencimentos Síi. tinha o encargo dn agcnlr comprador, porque
permanecia Mst.a Capital n Sr.ct•elnria da Estrada. Actualmente
tem out.rns obrigações peln mudnnca da Secretaria pnra o E~~
!.ado de Minns. Naqurlla rpocn, com menorüs oncm·gos, pürcebm
9:000$, e n vida era muito mais harnta: ::uj.unlmcnt.c, com a
viria cari~sisima e maim•rs ohJ•ignr.íirs, pcrcolío sómcnto dous
let·~os dnquellrs vcncimcnl OR.
A rmrndn mnnr!a rlnl'-lhe os vrncimcnl,os nnt.igos.
~truc~ão",

N. 59

Ficnm :Hirlirlos no !\liniRIN'io rln Viar,ão r Ohl'nR Pnhlirns ns fnnccionm•iM fJJlf> JlrOCNlrm :í liquirlnção rlo J,loyrl Brnsilait•o. Pntrimonio Nncional. quo esl:t srnrlo fr.iln p~lo Minis~
tcwio da Fa~endn.
Snln dns scssr~e~, 20 de dezembro dc 11\23. - lrincu !ofa~
cAãi:lo,
' ...
.. ' ..
.
''

-

SESSÃO lll\!

20

OE DEZE1!DUO DE

1923

329

Jnsti(icaçtio
..

"•

•

Consiilnrnnrlo qu~, r•or veJ•rlndeit•n anomalia, os l'unccionarios ria liqllidacão do Loyd 13Jonsilr·iJ·n l.t•nm m; OllJJS de
funcci~naJ'ios puhlicos, sem u~ufJ•uir rias vantagens, poJ• lei
cnnccdulas a estes;
Considm·ando que, apd;; repeLidos reformas, com dispensa
de grande numm·o de r.mpregados, os mais capnr.es foram sendo conservados;
Consider•ando que, dentre esses, apenas quinze (15) funccionarios c, t.res (3) continuas continuam sob a dircCI)ão da
Commissão do 'l'hesouro Nacional, encm·regada da liquidação,
prestando serviços;
Considerando que, esses funccionarios !.odos veem de administr·açõe;; antorim·cs ás dos Srs. Barbosa Lima, Alves de
F'al'ias e Fr•crlerico .Burlamaqui, administradores que J'ir.m•nm
gr•andcs reducoõiJS no pessoal;
Considerando que, o Estado lem aproveitado e continua
aproveitando os serviços desse pequéno numero de funccionnrios, com vencimentos redur.idissimo, sem gat·anlil-os; .
Considerando que, repugna no senso juridico do nosso
tempo esse aproveitamento de capacidade c esforços nos serviços publicas, para depois abnndonm· os set·venluarios ao
desamparo de qualquer protecção legal;
Considerando, mais, que esses J'unccionarios, constituindo
um quadro especial, approvado pelo Exmo. Sr. Ministro da
Pnzenda, percebem seus vencimentos pelos cofres publicas, por
folha daquelle Ministerio;
Considerando, ainda, que a approvar,ão não ncur·rela augmenlo de desper.a, porque a que pudesst; havet• ,i{L vem sendo
feita;
Considerando finalmente, quo a emenda proposta apenas
importa em dar t'eiçíio ,iuridica a uma situaçfw de facto:
Offereço-a inspit•ado no superior• dever de, amparando
nos que prestam seus servioos ao Estado acautelar os interesses deste, pela ~stabilidade c pelo estimulo aos seus serventuarios.
Relnt,.•lio dos {u.nccionc~rios qnc lrnlml/wm nn Uquillnçlio do
Llo)ld Rrn.vi/ciro (Pntrimorrio Nacional)

(Qundr•o approvndo por R. Ex. o Sr. Ministro da Faz!!nda cm
1 de novembro rle 192·1, com alll't'n~.iíPs pr1\Viamenl.e autorizadas pelo mrsmo) .
Elyclio rio Car·valho ......................... .
Hugo Vict.m• de Snmpnio .FrJ'J•az ............... .
1\!ario 1\Tarf.ins Ribeiro ..................... .
Manoel 'l'elles do Olivl:'iJ•n ................... .
-Antonio FernanrleR Pinto ................... .
Leopoldo Drummond ......................... .
.l\lcidrR Gnrcin ...... , ......... , ............ .
J...iclnio Dias ............. , .... , ..... , , ..... .
Victor de 1\fcllo e Alvlm •..•.....••..•..•.....

000$000
500$000
400$000
400$000
400$000.
.]00$000
.]00$000
400$000
400$000
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Alfredo Becker
Raul Medrado .............................. .
Claudionor da Silveira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·
Elvira Paiva e Silva ..................... : : :
Arnaldo Gomes Notto .............. , ........ .
Abda dos Reis ............................. .
Continuas:
Olympio Radicb .......•.......................
Alvaro da Costa . Malta~ .................... .
José Alves Marlms ........................ .
••••••••

o ••••

400$000
400$000
400$000
''00$000
400$000
''00$000

o •• o o ••••••••••••

250$000
250$000
180$000.
0:~80$000

Sala das sessões, em 16 de dezembro de 1923. -

Macltado.

lrineu

N. 60

Para a exacto cumprimento do que di~piie o arL. 89 da
lei n. 4. 655, de 1O de agosto de 1922, as associacões de classe
de funccion_arios da E. F. Central uo Brasil, que .iá vinham
prestando f1anças em favor do seus associados. perante aquella
Estrada poderão continuar a fazer os descontos relativos
ás obrigações con trahidas por seus associados, em folhas de
pagamentos.

Justifica.ção
Respeitando~se o principio de mnnuLenrão dos direitos
aaquiridos, sendo o inst.it.uto de fianças peliis sociedades de
adquirido, não se comprehende que Lendo o Sr. Ministro da
Viação, mandado sustar descontos de consignações em folha"
de pagamentos. referentes a· agio e onzena, nesse dispositivo
ministerial, se queira incluir uma accumulaçiio que o fun~
ccionario J'nr. sponte .wa, em seu beneficio e no de suas fa~
mil ias.
Do exposto se conclue a razão da emenda, o que certo
comprehenderá a douta Commissão.
Sala das sessões, 16 de dezembro de 1923. - lrineu Ma~

citado.

N. 61

Fica o Governo autorizado, por inf.ermedio do Minist.J.•o
da Viação 1í facilitar nos portos, onde a provictoncia seja de
reconhecida utilidade, a installacão de enLropostos, de grande
capacidade, para armazennmenl.o do gonoros nlimenticios, es~
pecinlmente cereaes, destinados á expOI'Lação e consumo locnl.
ou provenientes de impol'f.ação, o que não necllssil.om do omprego do frio para a respectiva conserva~\ão.
Para aquelle fim podorli o Governo, n seu ,juizo, vender
os terrenos do que possa dispor (ts emprezns nacionnes que se
disponham a installar os mPsmos enf.repostos, mediant.e pagamentos que não excedam de vinf.e nnnuidndes.
Sala das sessões, 19 dA rlozemlll'o do 1923. - lJfannel
Borba.
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N. G2
Onde convier:
. ArL. l•'ica allerado o nrL. 4G3 do Regulamento dos CorreiOs! na parle em qu~ estabelece o prazo de tres annos para
a validade dos concursos de 2' cnlt•ancia, passando a valerem
esses concut·sos, alll !to apl'Oveil.amcnlo llos candidnlos con~
st.anl.es da respecli va lista de upprovarJão.
J ust·i('ica.ção ·

A emenda visa sómente amparar uma equidade.
Consl.ilucm os CorreioR, entre as repartições que exigem
o concurso de 2' eni.J•ancia, a unica excepção, obrigando á
prescripção triennal de provas que impõe, no regimen postal,
uma habililacão l.eclmica e lons·o I irocinio nos diversos de seus
departamentos.
As demais repartições, onde as provas dos concursos de
2' entranciu são menos complexas, gat•anlem a sua pet·peluidade, visto que ellas, apenas, se desf.inum a conhecer, r..m
dado momento, o gr:ío de aproveitamento de seus empregados, na execução dos serviços, de que se incumbem, para o
fim de aproveitai-os, promovendo-os em beneficio dos pt·oprios serviços.
Desse modo, desde que um funccionario tenha dado pt·ovas sufficienl.es de competencia, na assimilação dos serviços
de sua reparti~lão, não lm razão para se rsl.ar a exigir rlelln,
repeLidas vc:r.es, novas e rigorosas provas de habilitação.
. Os pJ•oprios Correios, em regímen anterior, garantiam a
.Perpetuidade dos concm•sos de 2" entrancia, e não ha hoje motivos para a rostricção imposLa pelo actual regulamento.
Demais, lendo o Governo deixado de pt•eenchm· as· vagas
de official decorrentes no quadro do funccionalismo posLal.
por medida economica, não é justo que os funccionarios que
veem pJ•cstnnrlo bons seJ•vic.os c .iá fir.eram jus,. em concuJ•so,
ao premio de uma pJ•omoçüo, se vejam duas vezes prejudicados ; não logram a sua promoção e tenha cabido em presm·ipl~iio o direilu CJilO conquistaJ•am em provas pnblicas, mct·cü
de denodado esforço. - Oleuario Pinto.
N. G3

Onde convier:
Art.
E' o Gm•ornn anl.o!'iznclo a coni.Pacl.at• 1!m conClii'I'Oncia publica r mPrlinnl.o n f\[)nce~são de favores e sem
om1s pn!'a o 'J.'I!I!SOlll'O, a eonsi.J·tweiw do mna rsl.1·adrt dn fei'J'O
qun, pat•l.indo fln cidarln rir ll•~cift>, atravesso o conl.incnlo, ligando o oceano Allanl.ico no PnciJ'ico, cni.J•mlflo em enl.l'n<iimonl.o com os paizos csll'ang·oh•oR que hajam de SCJ' al.lingi ..
dos pela cslrndn Pl'ojccl.udn.
· Rn la das sPssiin,,, om Hl de dPwmhl'o do Hl23. - Mano e/
B01•ba. -

P. ;l. llo.m e Sil·va.
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Justi(icaçrio
Considerando que u construcção ele uma linha fcrren,
ligando os dons oceanos, dever;í. para maior efficiencia eco~
nomicn r1 politica do .BrnRil, s.er executada quanto possível
na pat·tc equatorial mais lnrga do continente, con:>ideranclo
que o tt'açado .hí estudado em 191ü, JJ~Ins respectivas commissões do Congt'csso Nacional, partindo do porto do Recife,
que é o trecho mais oriental das Americas, em demanda do
Oeste, através o planalto central de Goyaz, c no Snl, com uma
ligação cm Pirapora, é o mais indicado nropõc-se a emen~a
suprn. - Manoel Borba.

N. 64
/

Fica o Governo autorizado a mandar construir nas offida .l~slvndu do Jl'm•ro Central do Brasil ou em outra
qualquer que melhor vantugcm offeJ•eça, um carro modelo de
um novo sysLema de viação ferroa indescurrilavel, de Alfano
.Branco, o bem assim de nm trecho do linha ul'im do demonsl.!•ar a pral.icaibilidarlA desta invenção, a ~ual se destina a
J.rnnsportn rapido do passngeh•os e de mercnclorin que necesRitem t.ransporte m·gente; podendo pura esse fim dispendet•
ai é o muximo de cento o oitenta contos de r!! is .
cina~

•Tusti(icaçrio
Esta emenda 1\ uma ;dmplcs nulorização, cujo intuito ó
habilitar o Governo a, logo que. julgue conveniente, verificar
a efficiencia desse systemu que tem por fim cooperm• na
solução do um dos maiores problemas que affectam a celel'idnde dos franspot·tes no pai~. - A{fonso de Càmaroo.
N. G5

Onde' convier:
Fica elevada a seis mil contos do réis a quantia destinada no prolongamento riu Estrada elo Fct•ro de Goyaz.

Justi{icaçüo
Como bem accentuou o illustt•e Senador Hermenegildo rio
llforaes, em seu brilhante discurso, proferido a 27 de novembro ultimo, são indisponsaveis 6. 028 :900$, para a consl rue~
ção de 77 kilometros, distancia que medeia entJ·e n estneão
de Annapolis situada nu zona mais rica e mais fertil do Es~
t~do do Goyaz. Esse orçnmento foi rcti1'ado do dados oJ'fiCiaes.
A e:>trnrla rlc .Fet'l'O rle Goya?. tí uma das duns estrnclas,
ndministrarlas pela União, que deram snldo no anno pt•oximo pnssado; c construi!• essa estrada é, nn feliz pltrase elo
Sr. llresidenle dn Republica: "Auxiliar o desenvolvimento
economico do pníz, como base unicu da sua reslnurnr.ão i'lnnncelrn".
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E' o meio com que conta o Governo para conjura~ a
grave crise das nossas Finant;as.
1~, sendo pal'Le c!o Lil'OS'l'ammu do pall'iol.ico Governo da
llepublica a rnudan1;a era Capital J?cdcl'al, para o Planallo
Cenl!'al, é urgente que se apresso a conslruc~ão de estradas
nessa zuna, co!llo. acl.os prcliminat·e; ptn•a a exccLtcüo desse
eleva elo e grandioso problema.
.
A eslalislica que se encontra no discurso do nobre Senador pot• Goya~. pela eloquencia elos ,;eus t.ludus, impressiona
aos mais JleS::iimislas, aos advursarios de melhoramentos no
interior brasíleil·o.
,\quella estulistica prova que com a construc\:iio de 236
kilometros da csl!•acla de Goyn~. u valor da cxporta~fto l'crrca,
augrncnlou de i!H!l, pot· cento em oilo annos!
l'orlunlo -. cm vez de consLituirmn uma dcspcza esses
dous mil contos J'cclumados JHH'a levar os l.rilllos á cidade
de Annupolis, · essa verba dará em resullado um acto de
grande valor cconomico, visando o bencl'iciu de umtl pupulacão operosa c o ausmcnlo da riqueza uacionul.
Sala das scssíic,;. cn1 HJ de JezcmlJt•o de 1023, - <L llamos
Caiado.- Olcaal'io Pinto. - Ilei·mcneailclo de Muracs.

N. GG
Onde convier:
Terão prct'ercncia para nomeação nos cargos de natureza tcchnica aqucllcs que já serviram nesses lugares, por
um anuo ou mais.
Sala das sessões, cm 24 de dezembro de 1923. - J cronymo
Montc'il'o .
Jus t i{icação
A prcfcrcncia dada pela emenda. acima representa
apenas um [H'elllio áquclles que já prestaram servi(:o ao paiz.
l~lla não prejudica interesses nem da aclminisLracüo e muilo
menos de pal'Licularcs.

N. 67
Onde conviet·:
Ficam equiparados na Eslrada de Fc1~ro Central do
Brasil, os conducLol'cs de tt·em de -i' classe aos agentes da
mesma calegoria, pura lodos ei'J'eitos .
.llt.s t i(icaçüo

Embora sejam esses casos de natureza diversa, sómcnte
na catcg·ot•ia, no entanto as sl!as l\JilciJÜes síto idcnlicas; quer
na rc;;ponsul.Jilillat.lu t.le adr!linistravúo e J'iscalisavúo du ronda,
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estão sü,ioitos ü J'ian~a. 'Jbrit;'iiiiOH a pernoites, destaenrucntos
e rcmoc;.õcs, são clcpusitarius e eDndtwutorcs de.' valut·cs pulilteos e particulat·cs, cm!'iw, !ta analogia absoluta e perfeita
nesses earg·us,
1'ortanto, necessario se torna corrigir essa anomalia
exbLunte, c uniJ'orrnisandu taus eargos, redunda isso mu lwncJ'ieio dC\ uma oollecLividadc, c não acarr·eta desvantagem alguma ao scrvi~o publico.
.
Servirá tal medida em um estimulo, porque, vom firmar
o principio de igualdade e harmonia funecional, conciliando
os interesses collcctivos, c assegurando a mais intensa fiscalizaoão ·do era rio publico.
E' no intuito do corrig·ir tal disparidade injustificavel,
sob todos os principias, que julgo merecer a approvaoão por
ser um acto de mais indefectível justiça.
Sala das sessões, em i6 de dezembro de i923. - Irineu.
Machado.
·

N. 68
Onde convier :
Para a aposentadoria dos empregados de Fazenda
Art.
cantam-se como serviços uteis os que, em qualquer tempo e
cm cargos remunerados, tiverem sido JH'cstados nas rcpat·tioões do Fazenda provinciacs, ou na Camara Municipal da
Côrte, considerando-se obrigatorio um lcrc:o de set·vi~'o nas
repartições do Fazenda Nacional. (Arl. 10, do decreto numer·o 2.313, de 20 de janei!·o do 1859, arl. 24 n. 2, do decreto
n. q,f53, de 5 de abril de 1868,)
Sala das sessões, em 16 de dezembro de i923. - lrineu.

Machado.

Jus ti(icação
A medida pi~oposta visa revigorar uma situar.,ão que vinha sondo mantida sem Jesã.o pura o paiz c com manifesto
proveito e regularidade para o funccionalismo da Fazenda
Federal. Em i910, por disposição expressa do art. 75, da
lei n. 2.321, de 30 de dezembro, ficou estatuido, cm reforço
de anteriores normas, que a- aposentadoria dos funccionurios
publicas e magistrados da União seria dada com as vantagens
do cargo que estivessem exercendo ha um unno, ficando reduzido a esse mesmo periodo o prazo para que ao aposentado
pudessem aproveitar as vantagens das tabellas de augmento
de vencimento e contagem integral do tempo do s~Jrvjeo ,prestado assim em cargos locaes, das províncias ou dos Estados,
como em cargos fedcraes, indistinctamente.
Esta ordem de cousas foi alterada cm 1915, ex-vi cln lei,
n. 2.021, do 5 de Janeiro, urL. ·121, lettra d que estabeleceu
só poder ser computado, para o cffeilo da aposentadoria, o
·
.
·
tempo de servir;o federal.
. · Mas n esso tempo direitos ndqniridos, cm vin do renliznoã·~.
cspectativa de direitos, tivernm, d'c soffrcr o choque rle nova
legislação, que tão a fundo golpeava a situa()íio do funccionalismo da Fazenda Federal, sem, corrospondenLomonte, ao-
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crcsconlar ,yanlagcns ao set·vil;o publico, ou diminuir encargos ~a Umao. Antes, pelo contrario, u I'cnova~úo gradual que
se vmha operando nos quadros de Fazenda, sem necessidade
do l'~i'ot·mus, é que se r·csenliu, aual't•eLando inconvenienlos
~namf~stos para o servico publico, Dcst'arte, de todo o ponto
JUSta e a emenda que Lenho a honra de apresentar confiando
nos a!Los c valiosos subsidias da illusLrada oCnunissão a
'
quem cumpr·ir relatai-a,
N. 69

Onde c::mvier :

~

'

Art.
Continúa em vigor o dispositivo do arL ü1,
da lei n. 4. 440, de 31 de dezembro de 1921, extendendo-se aos
auxiliares de deposito, ujudunle e encarregados de escríptas
da Estrada de Ferro Central. do Brasil, que constituirão, respectivamente, 1' 2' e 3' categorias dos quadros de armazenistas.

lustificação

'

Não ha na presente emenda nenhum augmento de despezas, ao contrario, augmenta a receita com os descontos dos
respectivos títulos. Entretanto, é uma urgente medida de
justiça, vislo esse pessoal, admiLtido para o servico de partidas dobradas da E. F. Ç. do Brasil, ter sido; submettido á
prova de habilitação da qual demonstraram ca·pacidade c
compeLencia. Não se jusLiJ'ica, pois, que, para carg·os de armazenista sejam escolhidos funocionarios cujas funoções são
inteii'Umcnte diversas ás daquelles, preterindo, assim os que
já veem servindo oom longa pratica c zelo. Nestas condicões
o preenchimento das vagas de armazenistas compete uníca e
exclusivamente aos aproveitados pela presente lei.
Lei citada, art. 61, lei n. 4. 440.
Continúa em vigor o dispositivo do artigo 58, da lei. numoro 4. 230, de 31 de dezembr!J do 1920, extendendo-se aos
praticantes de machinistas e escreventes da Estrada de' Ferro
Central do Brasil, que eonstiLuiJ·ão a primeira categoria dos
respectivos quadros,
.
.
Sala das sessões, em ·16 de dezembro de f923. - Irineu

M.ac/t.ado.

N. 70
Onde convier:
Art.
Os actuacs escreventes rln Est.rarla de Fm·rn r!cnf.ral do Brasil. titulados por força do art. 61, da lei .n. 1· HO, de
31 de dezembro de 1921, contarão absoluta ~ntrqu1da~e de
serviço sejam qunos forem • as suas calegoruls U!!ler10res,
para effcitos de sua designac11o no terco dos respecf,Jvos quadros dos que aguardam promoção á categoria immcdin ta. ,
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Just i( ica(!Úu

Nilo ha nenhum uug·uwnto de despesa na presente emenda,
EuL!'Ctanto é num medida ju~ta que fará CCti~Ul' uma anomalia,
repm·ando o dire.ilo de uma classe que se acha, na maioria, assaz
prejLtd icada por uma intcrpreta1:ão indevida. Iüt vendo, Lido
nu referida estrada duas classes de escreventes (1" c 2') que
l'or:.uu uuificudus em virtude da su]H'a citada lei, tiveram pre-.
ferenciu os escreventes de 1' classe pura prornocão ú categoria ilpmediuta, constituidos nu suu muior parte por funccionarios recentes, que tiverum a J'ot'llma (Jc não passar pela
;!• classe, quando admiUidos naquella estrada, preterindo,
asúm, muitos outros antig-os escreventes de 2' dassc, menos
j'a. vorceidos, que nunca Liver.•am mna pt·omocão.
.
Lei citada, arl. ü1, lei n: 4. 44 O.
Conlinúa cm vig·or o dispositivo do art. 58, da lei nu- .
JliCL'O 4.320, de 31 de dezembro de 1920 extendendo-se aos
Jl!'alieantes do muchinistas c escreventes da Estrada de !~erro
()entrai cto Bmsil, que constituirão a primeira eulcgoria dos
respectivos quadros.
Sala das sessões, cm 16 de de~ewbro de 1923. - ll:i~cu
.:.llw:ltudo.

N. 7i
Vcr·ba 19• "Inspectoria J?ederal de Navega<;ão".
Onde convier :
Al'l. O porteiro l.l o continuo da. Inspectoria J?cderal de
Naveg·ac;.ão, terão os seus vencimentos equiparados aos de
igual classe da Rcpm•Lição Geral dos 'l'elcgruphos, devendo ser
augmentada a rubrica pessoal, na 19" da imporlancia necessaria para tornar c!'fectivo o referido ausmcnto.
Jus l'i(icaçüo

:E' de lodo justa a emenda supra, visto como sendo idcnticas as func,;.()cs de porteiro c continuo ela Inspectoria l<cdoral de Navug-acão, e us dos de ig'ltal categorias da Rcparticão
Geral dos 'l'elugraphos, devem ler esses funccionarios os mesmos vencimentos.
Sala das sessões, em :16 dll dezembro de :1923. - I1:in.eu
.llat:fwdo.

N, 72

Onde convier:
Al't. · Conllnuurn cm vig-or os al'ls 94 c !l5 da lei numci·o q_ ,032, éle ü de janeiro de 1923, na purle relativa ao prolongumcnlo do ramal que parto do kilomctro 110 da linha do
Sitio (urt. 94) c da Estrada do J?crro Oeste de Minas (art, 95).
Sllla dus sc::>sõus, li · de setembro do 19~3. - J c:runuuw
J/. ontci1'CJ,
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As clispo~i1;ücs que u emenda ·manda cunsct·var voem figurando no or~:umcnlo da Viação, desde 1921, nu qual appareccram pela primeira vez cm virtude da emenda com que o
Senado allendcu á~ reprcscnlaçüos das Gamaras Municipacs do
S. João d'El-Hoy o Hozcnde Costa. Demais, trata-se de serviços pul.llicos já iniciados c cuja interrupção se dará se não
Jut· l'CYigoradu a disposil;ão pura exccutal-os .
N. 73

Os funccionarios da União, que houverem exercido cargos
cm commissão por mais· de oito annos c que se encontrem
actualmente, nos rcspectiv·n quadros cm cargos immediata~
monte inferiores, por outro tanto tempo, serão providos na
e1'focLividado daquellcs que exerceram cm commissão nas
primeiras vagas que se verificarem, de prefercncia a quaesquer outros, nu ordem do anLigtLirlado da commissão, contando
p:ara todos os ef'l'eitos uquellc tempo.
Justificação

A emenda acima, com parecer favoravel das Commissões
de Finanças de ambas as Casas do Congresso foi, sob n. 177,
bis, artigf.l da lei do orçamento de 1922, votado. Ella não
crêa cargf.ls novos, não augmenta despesa nem prejudica direitos de outrem; ao contrario, visa reconhecer e garantir os
que os funccionarios nas condições acima innegavelmente adquiriram, sanar irregularidades e injustiças que S·~l'l'reram e
sol'frem esses funccionnrios, victimns do regulamentos falhos
o omissões. Essas falhas c omissões servem de pretexto para
que esses funcckmarios, após haverem servido a contento
durante longos unnos, dez e mais, como si do quadro fossem,
percebendo os mesmos vencimentos pagando os mesmos imP·~stos e desempenhando ns mesmas incurnbencias que os cffectivos, sejam summariamcnte clisponsnclos ou, quando muito,
incluídos no quadro em Jogares inferiores, onde permanecem
longos annos mm·cando passo c vendo tornarem-se seus superim~es aquelles que já foram subalternos.
Sala das sessões, em elo dezembro de 1923. - Irincu
Machado.

A accrcscentar onde melhor convier o seguinte arligo:
"E' conccclicla 1't•anqu ia postal c lolcgr·nphicn ti corrospondcncia ol'ficial ela Associação Ccnl.ral elo. Dr,l'csa Econornica do
Norle com s1\cle na Capital ela Tiopul.llwa .
S. - Vol. XI
22
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Justificação
. Dos fins n que se desl.ina a associação a que a orncncla se
refere dizem bem as seguintes palav1·as de um cdiLorial d' A

Noite;

"Será montado nesta Capital, s<Jb a clenominnção de Exposição Permanente dos Estados do Norte, aproveitando na sua
org·anir.ução o material usado na Exposiçi1~ do Centenario, um
mostruario, de caracter permanente, para apJ·esenf.ac.fio do
norte, sob os seus varias aspectos - physico, intel!cctual e
m::~ral, a todos mostrando, por 11rocessos inlellig·cnles que
annullem, tanto quanto possível, os cffeitos da distancia que
nos separa o que são as tenas, os mares c rios, os c.ostnmcs,
as riquezas naturnes, as forças .induslriaes, etc., etc., dessa
região abencoada mas tudo cxhibido clocumonlnrlnmentc, de
modo· a engrandecer o orgulho que, nisso inspirado, deve existir na alma do nortista, e levando o sulista, por muito natural solidariedade patrioLica, a participal' desse senLimento,
fazendo, no mesmo tempo, despertar no estrangeiro que nos
visita, o interesse,. a curiosidade e a admiraQ.~:J por esse~ logm·es c populações que elle não conhece, e, em regra,. tão erradamente julga, sendo indicutivel que com isto só podemos
muito e muito nos engrandecer, mas acceleradamcnte caminhand:J para esse relevo no convito das grandes nações civilizadas, a que a natureza parece nos ter fadado, sem que para
ahí chegarmos jámuis nos tenhamos sabido aproveitar dos recursos com que essa mesma natureza nos dotou.. "
Senado Federal, 15 de dezembro de 1923. - Lauro Sodré.

N. 75
Onde convier :
Os funccionari·as, que servem como auxiliares ele esl:11;õcs
dos telegraphos que contarem mais de dez annos de serviço,
vencerão uma diaria de oito mil róis (8$000).

Justificação
A emenda não vem crear direito novo. ConRagra uma regra .i<í estabelecida, mas tem o valor de dnr estabilidade nos
:vencimentos, que são pagos a essa classe de servcntuurios da
Nação. Adoptada elln, as diarias por esses auxiliares vencidas
não ficarão sujeitas a alterações, que accresce as difficuldades
da vida com que lutam todos os humildes funccionarios publicas.
·
Senado Federal, dezembro de 1923. - Lauro Sodré.

N. 76
Onde convier:
Ar!..
Ficam equipnr.mJas, pm·n.· todoR os cfl'r.Hris, as
agencias do Correio, situadas na avenida Rio Branco c no
largo de Santa Rita.
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Onde convier:
Picam equiparados os vencimentos do agente dó Correio
ela Agencia de i:iuntu llita c suas duas ajudantes aos de suas
rollegas da Avenida Central feitas as necessarias a!Lcracões e
corl'Cccõcs nu respectiva verba,
Sala das sessões, dezembro de 1923. - lrineu Machada .
.Tu.sti(icaçãa

A agente c as ajudantes fio Garraio do largo de Santa Rita,
ncsla Capital, lendo em vista o grande desenvolvimento que
i.ccm tido todos os rcspcclivos scrvic;os mais consideraveis
hoje, alguns delles do que os que executam as succursaes,
podem, a•')s dignos Srs. Senadores a sua solicita e criteriosa
ai.Lenção para o que passam, data venia, a expor baseadas
nos dados estatísticos que juntam.
Exercendo a agente c uma das ajudantes, os respectivos
cargos ha dezenove annos, com assiduidade e som qualquer
nota que as desabone, como poderão atteslar os seus superiores,
presentemente não percebem vencimentos corresponclentes á
enorme somma de trabalho que lhes incumbe e á grande responsabilidade que cabe á primeira, em relaçã,~ não só aos·
valores que estão sob sua guarda, como a direcção dos serviços, para que, como tem acontecido, sejam todos executados
a contento do publico.
Relativamente ao desenvolvimento de certos serviços, basta
solicitar a vossa attenção para os seguintes dados, comprehendendo tão sómentc 10 mezcs do corrente anno: 4. 700 malas
expedidas com corrcspondencia ordinaria; 2. 532 suecos com
eorrcspondencia registrada expedida; 1.025.397 objectos de
correspondencia ordinaria postados na ag·cncia e por ella expedidos; 4. 59G objectos de correspondcncia expressa, postados; 92.473 registrados. Quanto á responsabilidade, basta assignalar os seg·uintes dados: 3G1 :212$ em 35 valores officiaes
recebidos; 219:923$990 cm 3. 51G cartas e encommendas com
valor declarado, registradas nu agencia e por clia expediaas;
57 :913$GOO, em 482 vales postacs nacionaes emittidos;
7:453$300 em 44 vales nacionacs pngus, c 311:271$975 da renda
propriamente dita (venda de fórmula~ de franquia) . Sommudas essas parcellas, temos a importancia total de cerca de
·mil contos de réis, isto é,· 957 :774$8G5, que representa uma
enorme responsabil.idade para uma funccionaria.

Dados estatísticos sobre o movimento da auencia do Co1•reio do
lm·ao de Santa Rita, no t1•iennio de 1921 a 1923 (até outubro)
Especies

1921

Malas expedidas com
correspondencia. . .
Suecos com registrados
recebidos ..
Saccos com rcgisLrados
expedidos . . . ,
o

•••

..

1923

1922

(Até outubro)

5.900

5.652

4, 700

31

39

28

2.370

2.197

2.532
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EspecieH

102!

..

1022

1023
(Até outubro)

Modelos com registrados recebidos
121
132
130
Malotes com reg· is Lt·ados expedidos.
1.8GO
2.111
1.052
Correspondencin ordinaria expedida.
DUS.70& 1.111.144 1.025.307
Corres[Jondencia
expresstt expedida . .
3. G7G
4. 371
4. 500
Registrados sem valor
127
110
132
reeebidos .
llegistrados expedidos
(da ·agencia)
7ü. 137
SL 958
02.1173
Valores recebidos em
35
40
malas . . . . . . . .
35
:Valar declarado dos recebidos . . . . . . . 230:380$000 371:475$000 301:212$000
:Valores da agencia,
2.914
3.486
3.516
expedidos.
lmportancia total dos
valores expedidos . 137:755$080 5H :050$.130 2Hi :023$990
Objectos cahidos cm
refugo.
...
8G3
1.253
Total dos vales emittidos (nacionaes)
528
52G
·~82
Importancia total da
emissão
. .
41:7008000 00:256$800 57:913$800
Total dos vales pagos
GO
47
44
(nacionaes)
Importancia total dos
vales pagos
0:715$300 4:500$300 7:453$300
Total dos vales reembolsados. . . . . . .
2
o
2
Importancia dos reembolsados
1H$300
O
215$000
Ronda

Renda

Renda

Renda (venda de formulas do franquia). 240:477$265 30!l :2~4$090 311:271$975
l'or esses motivos é que se animam a solicitar equiparacão de seus vencimentos aos que percebem a agente e as a.iud'nntcs ela Avenida Rio Branco. Nada mais jusL:J se lhes afigura, tendo especialmente cm vist.a o considcravel incremento
ele t.oclos os serviços, como se ve do quadro ,iunlo. Precisamente por isso é ho.ic a ng·oncia do largo de San! a Rita, npozar de pertencer ainda à 2" classe, servida por duas njuclnnfcs, como occorrc com n rla nvon ida Rio Branco, o que pelo
regulamento, só é facultado ás agencitJs de 1" classe c ás succursacs, desde que tenham grande movimcnlo.
Pensam ns infra assignaclas não ser preciso onlrar· cm
outra ordem ele considerações para fundamentar convcnicntcmenle a sua preten~'ão. Confiantes na alta justif;a do Se-
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nnclo, aguarelam a manifeslacão elo Poder Legi~lnl.ivo rla ncpublica, cerlus ele que esta não lhes será de modo algum contwria.
Hio ele .Janeiro, H ele novembro rlc 1923. -- A' ugenla
Jllm·ia Enaenia l'o1'tuaal Sc1'!J1tci1·a. - As ajudnnlcs, Anunsta
rl'Olivei1·a Portuaal. - Almc1·inda G. Alves B·ranco .

•

N. 77
•
•

•

O cargo de porlciro ela E. F. C. elo Brasil, Bcrá rlc accesso
para os conlinuos c os Jogares ele conlinuo serão preencJ1idos
pelos scrvenles mais antigos de cada Divisão.

'

Jusli{'icaçüo
A mnenrla não ú mais que uma obra de reparação aliás
.iusln, para um cargo ingrnlo, c al.ci enlão, sem accesso, evitando que ·~s Jogares vagos sejam pt·cenchirlos por pessoas
cxtranhas sem conilccimcnlo elos servicos ela Eslrnda com
prejuizo desses velhos servidores rln Naeão. Confiante da .iustica submetlo ao veridictmn da illusl.rc com missão.
Saiu elas sessões, em dezembro de 1923. - Irinen Ma-

chado.

N. 78
Verba G': E. F. Central do Brasil.
Primeira Divisão.
Ao n. 3 da Sub-consignaçüo-pcssonl. onrle diz 2 continuas
a 3 :000$, diga-se: 3 continuas a 3 :000$000 .
.Tu sti ficaçl1o

Atlendenrlo ·no grnnrlo dcscnvolvimcnlo dos scrvic·0S dn
Ccnt.rnl do Brasil, como hcm r:omprohcndcu o rlircctoJ' rlncruelln Eslrndn, pedindo o reslnbnlecimenlo rios quarh'<'lS dos
fnnccionarios existentes cm 19H, o que so cviden~ia (do offick> n. 98 G, de 2G de julho do corrente nnno, no Sr. minisi.J•o
ria Viação), lornn-sc nccessnrio o augment.o proposto, o que
h cm comprehcnderá a illuslre com missão.
Saln das ses-sões, em dezembro ele 1923. - h'ineu Machado.
N. 79

Fica rnv.~gndo o m·t.. 107 rln !ri n. 3.fi71!, rlo 7 rir .innoii'O rle Hll!l. no qno rlir. rc~nciln nos rnnccinnnrios rln E. 'P.
r.oni.J·nl rio Bi'nRil nr~vnlrccnrln pnrn M mr!~mor. ns basr.s rlo
ciocrclo n. S.G10, ele 15 ele marco ele 19'11.
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Ju.vti(icação

Tratando-se da s.on~gacão de um direito adquirido por
effcilo de retroactividade, o que fere o preceito constitucional, o Senado, adoptn.ndo o presente dispositivo, exige, apenas o cumprimento fiel da lei magna de 20 de fevereiro.
Diz o art. 107: Os empregados Wulados ou não, que vierem a ser ndmittidos nos serviços da Estrada de Ferro Central do Brasil, serão demissiveis ad-nulum, assim como o
siio os das Estradas de FeiTO Oeste de Minas, Itapura a Corurnbá c da Jlêdc Viação Fenea Cearense.
Pnrngrapho unico - Tratando-se porém de funccionar.ios
titulado.v que contarem mais de dez annos de serviços, obscrvur-se-ha o disposto no art. 125 da lei n. 2.924, de 5 de
janeiro de 1915 (91) já incorporada ú nossa legislaoão.
Sala das sessões, cm dezembro de 1923. - 11'inen ltlncltado.

N. 80
Nn apuração do tempo de servic.o elos empregados da E.
E'. Central do Brasil serão contados, para os ef!'eitos de aposentadoria, os dias em que os mesmos fizerem. ou vierem ,n
fazer promptidão, aguardando ordens para substituição dos
empregados effectivos.
.lusti(icação
A presente emenda visa unicamente estabelecer um principio de justiça.
O empregado de promptidão, ag·uardando ordens. na Central do Brasil, é o substituto do empregado de qualquer categoria que, por· qualquer eventualidade, deixe de comparecer.
As responsabilidades são as mesmas, o tempo ó o mesmo
àaquelle que está exercendo as funcçõcs, ·eslanclo á disposição
da Administração, o não sendo remunerados senão quando
trabalham.
Ora, esses emprcgnrlos, além ele serem obrigados 'a desenvolver a mesma ·actividade que os demais, estão sujeitos
nos nznres rla sorte para o cffeito de vencimentos.
Ha já alguns pareceres cm favor dos mesmos, mas o que
se faz mistér é a justa rcpnrnçfto consubslancinclu cm lei.
Aliás, o illustre Senador Antonio Moniz, cm seu parecer
11. 320, de G ele outubro rlc 1021, ciisculinclo um vélo d·~ Prefeito, firma de modo b1·ilhanliJ n irt•cfulnvcl ig·unldadc rios
que exercem uma mesma funcção para um só cfJ'eito.
Conclue-se, portanto, que a contagem é u do tempo perelido na frmcr)úo ou pal'a o exm·cicin ria mesma.
· Embora .iú tenha mcl'ecirlo o .vol.o elo Scnatlo, n lll'CRCn(r
omcnclu, .~, unno passnrlo, a illusli•r. commissüo riecirlidt.
Salu das sessões, em dezembro rlc 1g23. - h'ineu Ma-

chadº.
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N. 81·

Em c~mipriment.o do que dispõe o arl. 62 da lei numero
dezembro de 1!l2J, o · governo abrirá· os
necessarios creditas para pngumont·9 aos i unceionarios attingidos pela alludirla lei dos vencimentos que deixaram ele rereber, relativos aos dias em que, já effcclivos, foram escalados fllll':t o Rm·vir:o de promplidão.
4. HO,. de 31 de

'

Jus li{'icaçlio
Depois de .Ja effeclivad-~s. por rlisposilivo legal, esses
fnnccionarios ·foram ainda por algum tempo escalados para o
scJ•Vit'o de pronipl.idiío, 'aguardando . ordens, c dost'arte prc.indicados nos· seus vcncimenkls. A emenda visa, pois, uma
,ÍI!Sla reparação, o r1ue bem compt·ehender:'t a illuslrada commissão.
Diz o art. G2 do decreto n. ".ltltO, de 3-J de dezcmlJJ'o de
Hl21: Em obscrvancia ao disp.~slo no art. 58 da lei n. it.230,
de 31 de dezembro do 1920, o Governo cobràdt' ·os emolumcn.tos relativos aos praticantes oxtraordinari<~s de conferentes
e de conductor de trem da Estrada de Ferro Central do Brasil, que já vinham exercendo quando foi promulgada a lei
11. 3 .~51, do 6 de janeiro de 1918, que os considerou na primeira categoria do pessoal titulado, effeclivando-os para todos os effeitos, a contar daquella data, mantidos os direitos'-_~\ /,
decorrentes
da referida disposição.
"<, ',)1
4
.
Saia das sessões, em dezembro do 1923. - l!·ineu. Machado.

N.

82

Continuam em vigor as disposições constanles rlo art. 117

rla lo i n. 4. 632, de G do jancil'o do !923.

Na impossibilidade absoluta de serem gozadas as alludidas férias, serão as mesmas C·~nsideraclas excesso de serviço
e pagas, na proporção que deixarem de ser gozadas pelos
respectivos saldos do Ycrbas Orçamentarias ou ainda pela
!•onda eventual.
Jus Nf'icaçtio
A· rlespoil.o ria rlisnosiefio . const:mlo rlo ar L 1.17 ria lei
n. .\.G32, rio ü de .i:moiro ele 1923, muito:; fnnccinnr.J•ins nii·:l
s<'t niío cnnscf(lliJ•:rnl g-ozar ns ft1rins nnlct·iorcs como nlr\ mrsmn as rio corrente cxorcici·'.1,
Nnr!n, pois, mnis ,i11stn rln q11e _mnnrJiu• r.n·nl.ifirnl-ns pnr
cxrcssn rln sr'l'l'ir,.n na JII'J)~lO!'r:iiu rios rlins rln f1\1•ias qur dci:,:JI'I)!ll rln :r,ozn1· pn:· runvrninncia dn pnhlico r.eJ•vi~n. ·~ que cm·l.o
Ulot·recJ•ú u aBf.cnlilllenlo ela illusll'o commis.s~o.
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O· art. 117 da lei n. 4 .032, de G de janeiro de 1923, diz
o seguinte:
Aos empregados da E. F. C. do Brasil, aos quaes por
convenicncia do serviço não forem concedidos os quinze dias
de férias que a lei lhes garantiu dentro do anno é J'acullado
gozai-as englobada ou intercaladmnente no anuo seguinte .
Sala das sessões, em dezembro de 1923. - Irineu Machado.

N. 83

Em observancia ao que prcceilúa o art. !l7, da lei numerei

3. 232, de 5 de janeiro de Hl17, a dia ria dos empregados dos

. trens da Estrada de Fcrt·o Central elo Brasil, quando cm viagem no interior será de 6$, ex-vi do aviso n. 17 de 10 de
janeiro ele 1920, organizando a tnbella respectiva.
Justificação
A elevar.ão rio pre~o da alimentação nos boteis exige que
se ampare o' funccionario a ella obrigado em funcç;ões de seu
· cargo fóra de suas séries, não sendo mais possível, com a nctual
diaria de 4$, fa~er-se frente a cssr.t rJespo?.a, o Rt·. minist.t·o
da Viação, data a sua orientação supcriot· comprohcnclendo
esse facto, fez baixar o avis(l n. 17 de 1G de janeiro ele 1920,
regulando o assumpto, no entretanto, cont.inúa a ser pag·a a
diaria de 4$, contrariando n rlalcrminação dnqncllc t.itular,
o que não é justo, como bem saberá comprchcnclcr a illustrc
Commissão.
•
Sala das sessões, 20 de dezembro de 1923 .-b•'i?Jeu Machado.

N. 84
Onde convier:
Os actuaes despachantes geraes da Estrada de Ferro Ccnt.ral do Brasil, nesta capital, poderão, por si ou seus prepostos
devidamente autorizados, exercer as :runcoõcs decot•rcntes do
seus cargos concomitantemente nas estaç11es Marit.imn, São
Diogo e Alfredo Mnin.
Nenhum individuo que não seja despachante official poderá representar mais de uma firma commm•cial e isso mesmo provada a sua qualidade perante os agentes das estnçües
onde hajam ele exercer essas funcçõcs.
Justi(icaçao
A neccssiélade elo desenvolvimento da espllera de aceiTo cl0'3
despachantes surge da expansão commercial, o que se evidencia do progresso da nossa expm·lação.
A emenda visa evitar que, n. ·pretexto de representar uma
determinada casa commcrcial, certos individuas cxeroam as
1'unccões de despachante sem sorcm afiancarlos, sem pag-ar o
imp·9slo rJe industrias c profissücs o sem conl.rihuil• com nm
real para os cofres rla estrada, onus esses a que são sujeitos
aqucllos servcntuarios.
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De rosto, a zangonagcm, scmpt•c Pl'c.iuclicial, impol'tn na
má clussiJ'icação elas mcrcnclol'iu~. dil'l'icult:mdo o serviço dos
c.:mfcrcnlcs c calculistas, na escapula do imposto de CX[lortar;.ão do Distrido Federal, e pódc dar marg·cm a sérios prcjuizos (t estrada c á Municipalidade, pois, sem responsabilidades
proprius, esses individuas não se julgam na obrigação de positivar as mercadorias submcltidas a despacho. P·~dem tumbem sonegar aos conferentes c revis·~rcs o pagamento de passiveis reposições c dest'artc provocar a applicação sempre
clesagradavcl do nrt. 138 do Rcgulamcnln ele Transportes ao
commcrcio reconhecidamente honesto .
Por todos estes principias, tendo cm vista que o ,despachante é um scrvcntuario que sem pcznt· ao orr;nmcnto facilita o desenvolvimento das rendas ela Nat.)ÜO, solicilo pal'a a
emenda o !Jeneplacito da illustrada Commissfto.
Sala das sessões, dezembro de 1023. - b•inen Ma-

chado.

,

N. RG
Em face do que prcccilúa a seg1mda parle rlo art. 137 da
lei n. 3.J,fiJ,, deGele janeiro r]Q HllS, que consl.il.uiu a classe
rlos pral.icant.cs ele primeira categoria rio pess·0al titulado da
r~ F. C. rio Brasil, ningucm poderá ser aclmillirlo naquella
J'e]Hll'tição, na categoria de praticante seja de que classe fôr
isto é: technico de escripta, de conferente, de conductor r! c
trem c de machinista, sem concurso estabelecido pelo art. 10G
do regulamento que baixou por effeito do decreto n. '13.0~0,
de 25 de dezembro de 1919.
Os acluaes praticantes julgados hahililados . cm provas
a que foram submettidos e que já desempenham as funC()Ões
desses carg.~s. serão opport.unamentc nomeados c promovidos
nas vagas <!''"' se verificarem nos respectivos quadros
.Tusli(icar:lio
A presente visa estabelect}r que, aos funccionraios dà
E. F. C. do Brasil, deve ser manliclns para todos os erreitos as provas prestadas por occasião elas suas aclmissües, C·~m
pctindo t'i administracão organizar estas provas r.le ncctmlo com
as exigcncias do cargo, vedando assim, qualquer admissão sem
as indispensaveis provas de capacidade
O que bem comprchcnclcr:'t a illuslre Commissflo.
Sala das sessões, dezembro de 1923. - lrineu Machado.
N.

\Tcrha G" -

sr.

Eslrarln ele Fcrl'O Central rlo Brasil:

Ao n. H::! ela suh-consignaoão "Pessoal", onrle se diz: "117
cnn•lucl.nrcs rlo 1," ciaRsc n 3 :300$", diga-se: "120 conrlnckn•cs
ele 1.' clnsse a 3 :300$0000".
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Justi{'ica(:ãd

ALtendendo ao desenvolvimento sempre crescente da população dos quatros Estados da Republica, S. Paulo, Minas, Estado do Hi-o e Dislricto Federal, e bem assim ao espantoso desenvolvimento comme!'cial elos mesmos Estados, que se queixam
contiinuumente da falta de meios de transporles para .os seus
prodtwtos, a .Central do Brasil, vii-se na contigencia de angmentar de dia para dia o movimento de seus trens, sem a possibilidade de fazei-o no que diz respeito nos seus funccionnr·ios, resultando dessa anomalia a rlifficuldnrle da ndministl'nf)ÚO daquolla estrada, para ai.Lendor aos justos reclamos que
lhes chegam ·de todos os lados, dada a deficiencia do seu pessoal.
Do exposto, conclue-se que para bem servir á causa publica, o restabelecimento do numero de empregados superiores cxistcnf.es cm 1911, c o diminuto nug-ment.o que se observa
nos demais, se impõem como uma obrigaçlio do J~egislativo,
em favor da Nagão, como bem comprchondeu o então rlirccloJ',
o qnc se evidencia do officio n. 41t7. de 11 dn abJ•i! de Hl22,
ao Sr. Ministro da Viação, solicitando o restabelecimento dos
alludirlos quadros, o que scr:í comprehendido pela illt1stre
comm issiío.
Sala das sessões, 20 de dezembro de 1923.-Irineu ilfa.

citado.

N. 87
Onde convier:
Para o exacto cumprimento do que dispõe o art.. 58 da lei
n. ~ .230, de 31 de dezembro do 1920, c art.. ü2 da lei numero 4 ,140, ·do 31 de dnzembro· do··1921, o Governo abrirá
os nocessnrios creditas para pagamento rins rlifferrnçns rlns
vencimento~ rios :fnnccionarios ntt.ingiclos pelas allndidas leis,
r·eflexivas do art.. 137 da lei n. 3.~5~. de G de Janeiro do 19:!H,
de ncclirdo com n rlotnçún fixnàn pela lo i n. .J. 032 dr. G rio
janei.t:o do 1923, qne completou o act-0 ler;n L
.Tnsti{icaçiío

Resolvendo o Congresso Naci"Dnnl constituir primeira categoria do· funccionarios da Central do Brasil a classe dos pmticantes, determinou que lhes fossem cobrados emolumentos
r. cxpcdirJ.o t.itulos de nomeação n contar ào 1918, mns só mn
1023, rlc accl\l·do com o § 25 do nrt. 311 dn Conslit.uiçíio, fixoulhos os vencimentos cm 2 :520$; assim, esses funccionurios,
titulados dosde-1918 percchànm como ,lo!'nalciros uma diaria. rir. G$ até 1920 (inclusivo). Ora l.enrlo o Cong·rcs:<o feito
n dol.acão necnssnrin, ellcs ficn.rnm pcrccbcnrlo 2'10$ mensaos. fnltnndo-lhes rccohm· os :10$ mcnsacs que dcixnJ•um. r]o
r•cct>hlli' cm tempo lln.hil com::~ lhes compel.ia. E' pnrn corJ'IP,"ll'
essa anomalia que a pl'cscntc cmcnrla Sl~J·gc, cspürnnclo, por
sua jus Liça, o bcncplucito da douta Comnussito.
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de 31 ele dezembro de

"Em observancia ao clisp.~sto ·no art 58 ela lei n. ~. 230,
ele 31 de dezembro ele 1020, o Governo cobrará os emolumen-'
tos relativos aos praticantes cxtranumcrarios ele conferente
e de conductor de trens da Estrada de Ferro Central do Brasil
que já vinham exercendo quando foi promulgada a lei nu~
mero 3.-15-1, de 6 de janeiro ele 1!HS, que os considerou na primeira categoria do pessoal titulado, efJ'ecLivando-se para f.·~
dos os cffeilos, a contar daquclla data, mantidos os direitos decorrentes cln referida disposição."
Sala das sessões, 20 de dezembro de 1923 .-lrinelt Machado'.

I

N. 88

Os vencimentos do actual encarregado especial das conRervas de carros das estações Central, Marítima, S. Diogo
D. Clara c Dcodoro ficam equiparados. para torlos os cffei1.o"lS
aos vencimentos dos mestres da.s offic:inas do Engenho de
Dentro, fazendo-!lc as ncccssarias allerações nas verbas respectivas d·~ orçamento da Viação.
.
·Sala das sessões, 20 de dezembro de 1923. - lrinelt Ma-

chado.

Jnsti(icação

A aprovação da emenda em questão virá acabar com
uma in,iustica, que ha muito vem sendo feita contra o humilde servcntuario, que percebendo vencimentos exíguos c não
g.~z:mdo das vantagens conferidas nos titulados, tem responsabilidades muito superiores ás r! estes.
.
O referido encarregado ó um diarista que conta muito
mais de vintfl annos de bons c l'Pnes serviços, prcst.ndos com
amor c dedicação, lendo optima fi\ de officio. Suas funcçõcs c
responsabilidades são incontestavelmente superiores :\s dos
mestres das officinas elo Engenho de Dentro, sendo que o
actual encarregado cm questão, devido á sua competencia, honestidade e corrcceão, tem a seu cargo a direccão dos servir,os de carros das estações Central, MariLima, S. Diogo, D. Clara c Dcorloro, que constiLuirnm até ha pouc·') duns conservos,
cm os dois encarregados respectivos.
O empregado referido é obrigado a fazer serviço nocturno,
sempre exposto ao lcm]Jo9, f.enno, além rlisso, de garantir a
completa 'c pm·rcil.a scg·urnncn rlns apparcllws acccssorios dos
trens, serviço da mnxima impol'iancin o de immcnsa rcs]Jonsabilirlarlc.
O Senado, fazendo justiça, poder:\., mais nmn ver., com sahcrloria fazer rlesappareccr n rlcsig-unldndc citada, nnica a inrla
rxist.enLc. arlopl.ando a cmcnrln acima Jl!'oposLa ao orçamento
da Viacão, TJ•aln-se de maiNia .i:'1 acceita r. nppJ•ovnrln cm 1921,
pelas rlnns Cnmaras.
.
Sala das sessões, 20 do dezembro de 1923.-11'inen Machado.

•
•
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N. 89.
ArL Fica cquipnearlo o cargo rln chefe de Sec~ão do Expediente da nepnrliçüo de Ag·uas e Obras Publicas no de chcfo
da Se~ção de Contabilidade da mcoma Repartiçfto, feiln a uecessaria o consequente reclií'icaçiío na respccliva verba da
lubelln.
Justi{'icação

Tl'ata-sc ele l'cpnr:1!' uma injuslien. O chefe rla seccil·e~ de
e:xpedientc da Hcpartição de AgLws c Obms Publiéns c o l'uncciormrio dessa categoria nas varias ropurl.ições suborclinndns
no Ministel'io da Viação, - dentre ns quaes a Inspectoria Fcde!'nl de Portos, a elas Estradas c a rle Olll'ns Contra as Seccas, - que percebe vencimentos nnnuaes inferiores n réis
18: 000$000.
O Scnndo por cerlo, lendo cm vistn a fnlla absoluta de
equidade apontada na emenda, não cleixnr:í de clnr no caso
todo o seu apoio, dando no funccionm·io em questão, j:'L que,
pelos regulament~s vigentes, tem elle os mesmos serviços e ns
mesmas responsabilidades que os seus collcgas ele classe, vemcimentos equiparados aos dellcs.
Sala elas sessões, 20 de dezembro de 1!123 . - b·incn Mrr.-

chndo.

N. 90

Onde convier:
O Governo promoverá, nn primci1'a vaga de engenheiro
de primeira classe, que se verificar no quadro da nepartição de Aguns c Obras Publicas, mesmo por augmento desso
quadro, em virtude de reforma, o engenheiro do segunda
ela~ se, actual interino, elo 2• Districto, da mesma repartição.
Sala das sess<:íe~, dezembro de 1923. - f1•ineu Machado.
l'!!sti{icnçr1o
a.) n ultima promoção nessa cln 1J'.;c, foi fcit.n por me-

recimento;
li). o inclicndo t\ o mais antigo na snu classe;
c) hn quatro annos consecutivo.~ exerce, int.crinnmcntc,
n caJ•g-.~ de engenheiro cio 1' clnsso, r.hcfe do 2• Districto cl:1
Rcpnrlicfio de Aguns.
lrienu MaSnln das sessões, rlezcmbro ele 1923.

charlo.

N. 91

Onde convim·:
Art..
Ficam extensivos nos cmprc~nrlns dns Cnmpnnh ias rio Portos que lrcm contPnct.n r.nm o a.~vcrno Fcrlcl'nl,
m fnvnrcs cnnslnnlrs rio rlf'lwnl.o n. IJ.GR2, rir 2.'J rir .inneirn,
rlc 1 !12~. que cJ•r.on n Cnixn rle Pensões e Aposcnl.nr!m•ins em
fnv·~r elos empregados clns companhias ele esll·nclas ele ferro.

-·- -----·---·
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Para esse fim a~ Gouuianltius de Put'lus J'icam anlol'i?.adas a elevar as taxas de capala:das de mais GO réis vur tonelada.
Jus lificaçúo

•

. A c1:1cncla Stltll:<~ envolve. uma !ll'tw.idcncia de .iuslif.:a soem!, mmlas vezes Jtt expendJda por m1m da lrilluna do Senado.
Sala das sessões, 20 de dezembro de 1023 .-Irinw Machado.
N. !l2

I

Onde cmwicr:

.'

Pica cslallcleciclo que o concur·so para fieis de trem ela
EsLracla cl~ !"erro Central elo Bra~il seja o mesmo exigido
para admJssuo dOR cargos de conlercntcs c conduc~9rcs de
trem da mesma esLrada .

•

Jus I i{icaçúo

.
Os fieis ele trem siio cm~regactos Ululados c afiançados,
como os conferentes c concluclores, não se jusliJ'icundo, pois,
que sejam admilLidos com provas de capacidade elifl'ercnles
ás exigidas desses outros J'unccioual'ios. Convém fazer cessar essa anomalia l·~rnando o concurso commum a essas trcs
classes.
Sala das sessões, 20 do dezembro de 1023.-h'inen Machado.
N. !J3

Arl.
Ficam equiparados os vencimentos rio' cllefa do
secção de expediente da Repartição de Aguas e Obras Publicas aos do chefe de secção de Conlalliliclncle da mesma repartição, feita a neccssarin c c·~mscquentc rectificação na respectiva verba dn iabella.
.fus li( icaçM

'rl'at.a-sc de reparar uma in,iuslira. O chcre de secção do
oxpeclienlc da Repartição de Aguas c Obras Publicas, como
engenheiro addiclo, aproveitado neste carg·o, percebe 12:000$
annuacs, quando os funccionm·ios dessa calcgm·ia nas val'ias
roparlieõcs suhorrlinndns no Minist.crio da Viação, - dentre
as quacís a Inspectoria Fedem! de ·Portos, P.ios c Cannes. a das
]~~lraclas c a de Obras Conlm as Sccens, - percebem 18:000$
annuaes.
O Senado, por ccrlo, lendo em vista a falla absoluta dr:
equidade apontada na emenda, não deixar;\ elo clnr ao caso
~oclo o sou apoio, dando ao funccionnrio cm qucslü•9, já que
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volus· regulamentos vigentes tem clle os mesmos Rervir;os c as
mesmas responsabilidades que seus collegas de classe, vencimentos equiparados aos delles.
Sala das sessões, 20 de dezembro de 1923. - lr'inen
Machado.
N. 94
ArL.
Aos porteiros das Administracões Postaes de i"
classe e especiaes, será concedido o auxilio mensal de cen~:J
c vinte mil réis (120$) ,· para alugueis do casa, quando os
odificios respectivos não tiverem accommodtwões para rcsidcncias delles c de sua família .
.!nN t i('ica(~tio

As adminisl.ra~ües c~peciaos c ele 1" classe, estão todas
installaclas em grandes centr.~s, de população mais ou menos
densa c geralmente na parte mais central das capitacs dos Estados, onde se faz sentir bastante imperiosa a difficuldade de
vida, mórmente no que conccrné ao nlug·ucl de casas.
Ora, os porteirjos dos Correios, pelo regulamento que
baixou com o decreto n. 1L 722, de 16 de março de 1921, art. 580: ''deverão residir, sempre que fôr possível, nos edifícios em que l'unccionarem as repartições".
Não existindo nos edificios cm que i'unccionurem alg'lJmus
das administrações de i • classe e especiaes, compartirncntoR
destinados ú residencin dos PO!'I.eiros o suas familias, são os
mesmos, pela natureza dos seu~ encargos, forçados n residirem nus proximidades das repartições em que servem.
.
Caras como estão as casas nos centros commerciaos elas
grandes cidades, os porteiros dos G:wrcios só com muita sacr !fi cio poderão encontrar residencia nesses locaes, . consumindo no elevado aluguel grande parte de seus parcos vencimontas, em prcjuizo de outras dcspczas forçadas a que são
obrigados.
Administrações de i • classe e cspocin.cs :
Amazonas, 1' classe.
Pará, 1• classe.
Ceará, 1' classe.
·Pernambuco, i' classe.
Bahia, 1• classe.
Rio de Janeiro, 1' classe.
São Paulo, (especial) .
Santos, 1' classe.
Minas Geracs, 1' classe.
Paraná, 1" classe.
Rio Grande do Sul, 1' classe.
Sala das sessões, em 20 de dezembrô de 1!!23.-Irineu
Machado.

N. 95
Onde convier:
Art. Fica assegurado o direi to do accesso aos cargos de
amanuonses da Repartição de Aguns o Obras .Publicas, para os
.actuaes auxiliares .de oscripta,. que na data desta emenda con-

..
.
•
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tem mais de dez (10) annos de effectividade na repartição e
na classe, e cujos salarios sejam equivalentes aos vencimentos
daquelles, incluindo-se-os, assim, por ordem de antiguidade na
relação já existente naquella repartição.
Justificação

. Trata-se de um pequeno numero de auxiliares, que constituíram llillA folha espec.ial organizada na secção de Contabilidade da Repartição de Aguas, que teem mais de 10 annl.ls
de casa e de classe, percebendo esses auxiliares a •diaria de
10$000, igual, pois, ao ordenado e gratificação reunidos dos
actuaes amanuenses, e não havendo, portanto, augmento algum de despeza para os cofres publicas, e, apenas, tendo-se
em vista, assegurar áquelles que já prestaram serviços merecedores de justo reconhecimento, o accesso á categoria im'medi'atamente superior, é de toda vantagem a approvação desta emenda, como estimulo, e a .exemplo do que já fez o Congresso com alguns de seus collegas no art. ·n. 123 da lei que
regulou a despeza para o exercício de 1923.
Bala das sessões,. em 20 -de dezeD1bro de i923.-Irmeu
Machado.

•
N. 96

Accrescente-se onde convier:
Art.
Fica o Poder Executivo autorizado a considerar
como de reintegração no cargo, que, em fO de junho de 1896,
exercia na Repartição Geral dos Correios, o actual amanuense
da mesma :repartição .Alfredo Napoleão de Figueiredo, o acto
d'e 29 de dezembro de 1909, que nomeou o mesmo para o Jogar
de praticante de 2•· classe da· a·nudida repartição\ sendo-lhe
desde já contado o período de tempo em que esteve afastadl.l
illegalmente da funcção, para todos os e!'feitos, ficando dada
a ·situação financeira do paiz, a criterio do Governo a opportunídade do pagamento da differença de vencimentos atrazados. a que tem direito, levantada a prescripção em que .PI.lrventura. h~ a incorrido,
.
Bala das sessões, em 20 de dezembro .de f92.1.-I~ineu
Machado •.
Jwti(icaçíio

A :emenda que ora submeÜemos .ao exame do Senado é
·de toda a justiça .. Visa r~ parar .uma il!egalddadil; :que a propria. :administração confessou em documento roreousavel; PaMoer .do director dos Corr.eios, remettido ·a esta Casa do Con!rresso pe!lo Governo, que assim ·O endossou.
O parecer do director dos Corre.ios é do teOr seguinte:
"Conforme .se verifica do processo existente nesta direre.l0ria, e :em tempo infor.mou a Administmcão .dos Correios
de S. Paulo, a demissão do requerente, por abandono de· em:pr,ego, nesullou do extravio ·de uma petição em Q)le requçrera
·licencn para tr.atamento de saude, a qual só mutto dcpots do
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acto da demissão foi encontrada. Sob tal aspecto. a reintegra-

ção do actual amanuense Alfredo Napoleão de Figueiredo representaria um acto de justiça. "
Não precisaríamos accrescentar cousa alguma.
Informando sobre a reclamação dirigida ao- Congresso
Nacional por Alfredo Napoleão de b'igueiredo, o proprio Governo rec·~nhece a justica da causa, explicando por que motivo
se deu a demissão: Haver se extraviado o pedido de licença
desse serventuario da Nação, pedido que só foi encontrado depois da demissão consummada. Mas, si foi encontrado, o pedido de .licença, logo . depois da demissão, si a administração
verificou que o funccionario fõra victima rle um acito injusto
e i ilegal (porque não houve o abandono de empreg.~), deveria
ter, incontinenti, declarado sem effeito esse acto, oriundo de
desidia-, porque não se explica que tendo chegado á repartição um requerimento de licença, não houvesse o mesmo tido
curso immediato, o que evitaria ·~ neto que affectou o direito
do Sr. Alfredo Napoleão de .Figueiredo.
·
E' o .proprio parecer do director .dos Correrias, endossado
pelo Governo, que depois de reconhecer. que "a reintegração do
actual nmanuense Alfredo Napoleão de Figueiredo representaria um .acto àe jUBtliça" ·accrescenta: ."Entretanto, isso não
foi feito...
. ·..
•
Si não foi feito, qualquer tempo é tempo para a reparacão de uma injustiça e de uma violencia. E é precisamente o
que queremos, com esta emenda.
O Governo, pelo orgam do director dos Correios, apenas
uma objecção apresentou, quanto á pretensã~ do amanuense
Figueiredo: estar "prescripto todo e qualquer direito do citado funccionario contra a União Federal."
Si esse argumento valesse para se negar deferimento á pretensão, elle equivaleria por esta dolorosa confissão, feita pelos
'poderes publicas ao reclamante: "Governo . e. Congresso· re~
conhecem que V. foi victima de uma inj.ustiça, .de uma illegalidade, Ele uma violencia; nós sabemos que V. não abandonou o emprego, porque logo depois de sua demissão, verificamos que· V. pedira licença regularmente; nós sabemos que
·o justo, que o direito, que o moral, seria a immediata revogação do ·acto demissorio; mas, como isso não foi feito, como
o seu direito foi, naquella época, menosprezado, e V. teve a
ingenuidade de esperar que a propria ·administração reparasse
a ·.injustiça,. illegalidàde. e·· violencia ··- ·agora lhe diremos:
Continúe a soffrer o prejuízo, porque propositalmente deixamos caducar o seu direi!r.l, certos de que V. igenuamente
esperaria, confiante, pelá nossa justiça, que na sua boa fé V.
imaginou que ainda pudesse existir."
.
Não é possível que seja a · resposta a uma pretensão
que o proprio Governo reconhece ser justa. Si ha casos, em
que se não deva levantar a prescripção, este não pllderá ser
um delles. Ao contrario: Si prescripção existet esta deve desapparecer, porque acima da questão de prazo, na a face moral
do caso: Um funccionario demettido como tendo abandonado
(• emprego, quando a propria administraÇão verificava que
elle estava afastado regularmente, tendo' terminado o período
de 15 dias de férias e solicitado licença por molestia da maior
·
gravidade.
Destruido, pois, o argumento da prescripcão, só poderia
ser invocado o da siLuacão financeira do paiz. Mas, por issD
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mesmo, a cmeui.la lol'lla o Govct•nu unico arbitr.~ da oppot·lunidadc do !Htg·nmf.mto tlc vencimentos, ~ú sendo iutUlCf.liaLamcnte obrigatoria a c·~ntagcrn do tempo i.le servi~o c antiguidade de classe.
As~im rcdig·idu a ewenda e liiante do que inl'ot·mou so!Jt•c
u questão o IH'OJH'io Govet•no, jL!Ig·mwJs que a medida met·cccrti a li!JIH'OVw;ão do 1:\cnudo.
Sula das sessões, cm 19 de dezembro de 1023 ,. - ll·i11eu
Jlachado.
·
·
··
·· · --.... .•;· .. ''"'
"
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N. 97
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Os escreventes e praticantes ele c~ct·Jpta da Central d'J
Brasil, não obtivct•atu ainda a equitativa rcmuncra~.ão que
merecem •
.1!!' de notm· que us veuciuwnto~ do~ ditos funccionarios
são inf'et•iorcs aos dos proprios serventes, embora sejam estes,
evidentemente, cm face do rrgulamento da Central do Brasil,
suba !lemos dos escreventes sob lodos os ponl.:Js de vista.
Um csct•cvcnte da Central do Bt·asil, percebe os vencimentos totae~ de 255l.l, sendo 180$ de vencimentos ordinat•ios.
o 75$ da gratificuc;ão JH'OVisoria denominada '''l'ahella Lyra".
Os c~et·evenl.cs exercem fnncuiit~s eguaes as que desempenham
us primeÍl':JS csct•iptururius. !'Ião ohslanlc, percebem estes
vencimentos triplicadamettl!! SU!Jct•im·es aos daquclles, ·isto é,
tiUU$ de vencimento~ orclinarins e mais 150$ correspondentes
ti. gratil'icat;iio da. ''Tahclla Lyra" os quacs, sommados, attingem UI! I total de 750$000.
l'ara reslab!.ilcccr a cla,;sil'icaeão hict·archica c fazet•
cessat• a assignalada iniquidade, cujos eJ'I'eilos se traduzem
cm grande pcnuria para os praticantes de escripta c os serventes, bem dignos de mclllot• sorte, a presente emenda
propõe o accrescimo de 20ili mcnsacs nos vencimentos ordinarius dos praticantes de csct•itJta, elevant.lo-sc a 200$, c de
45$, nus vencimentos dos tJsct·cwntes, de sorte que seus vencimentos ordiuarios passem a 225$000. Tal a ugmculo, ainda
que insignificante em face da si tuacão actual, parece-me.
mais do que jus to.
Conforme se verifica na Lahclla junto, a. dii'ferenca de
vencimentos entre o escrevente c o seu superiot· hicrarchico
illli!H!dialo, que é o nuxiliat· ri1J estwipta, é de 70$000. llclcva
notar que as duas outt·as categorias superiores, as do amauucuse c 4" cscripturario, accusam entt·e si a cxigua dil'l'erctwa de 33$, !Jcm menor, portanto, elo que a encontrada.
cntt:c seus collegu~ immct.liatatuente em categoria infe1·ior.
!'ela emenda proposta, a cilada tlil'J'et·en\Ja será reduzida
a 3tí$, cnlrc u que percebem os escreventes e os auxiliares
do cscriplu.
Emenda ao projecto o ....
Accrescentc-sc, onde convier:
Scrüo augmeotados para 2:400$ o 2:700$, rcspcctiv:ürientc,
os vencimentos ordinarios dos praticantes de cscriptn o os~
creventcs da ·Estrada de Ferro Central do Brasil.
Ili o, 1O de dezcm!Jt:o de 1023, - M.arciU~ de, LgcC:!·ilg,i
2.3
VQI •.

s.-
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N. 98
Onde convier:
E111 oil~crvancia ao decreto n. 15. G7:1, de. 7 de ~el.ombro
1\l2~. que créa a Caixa de Pensões do Pessoal Jomaleiro
da E~ tradu de Ferro Central do Brasil, ficam ostensivas aos·
funccionarios da mesma ·que não contribuem para o monlcpio,
os favores da alludida instituição, mediante requerimento·
destes, até que seja approvada a nova lei de Montepio, sendo
ueste caso transferidos para o novo instituto todos os empregados titulados e suas respectivas quotas.
Aos mesmos serão cobradas as.joias, demais emolumentos
e respectivas contribuições mensaes.
.
tltl

Justificação

A presente emenda, visa a equitativa distribuição da ,justiça por parte do Poder Legislativo.
Suspensas as contribuições dos novos frunccionarios para
o instituto do Montepio, ficaram as familias a mercê das
!.ristes contingencias e o Congresso, que àndGu bem inspirado
instituindo a· Caixa de Pensões dos Jornaleiros, ·fará obra de
hcnemeroncia protegendo tambem as familias dos novos funccionarios pelo meio indicado; pelo menos, até que so,ia ereada
a nova lei, garantidora das familias destes humildes c quasi
anonymos servidores da Nação.
·
.
·Assim ,julgará de certo, no seu veridictum superior a illusl!·ada Commissão.
Sala das sessões, 19 de dezembro de 1923. - 11'ineu !JJ u'chado.

N. 99
Onde couber:
Mil contos de réis para a terminacão dos serviços da Estrada do Ferro de Limoeiro a Bom Jardim, em Perna-mbuco ..
Em 28 de novembro de 1923. - Manoel Bm·ba.
Justificação

Pela Inspectoria de Obras contra as Seccas, foi projectada
o iniciada uma estrada de ferro, que partindo da cidade .de
"Limoeiro", cm Pernambuco, tocasse em "Umbuseiro", na
Purnhyba, passando. por "Bom Jardim".
Os serviQos dessa estrada pararam quando ,i,á m.uiLo
adeantados e quasi attingindo a essa ultima localidade, sédc
dn rico municipio, o mais populoso dos do interior de Pernambuco.
A pequena verba pedida bastará para terminar . esse
b·L·cho de estrada que levantará a producção variada de um
trecho do terras ferteis e intensamente povoadas.

sm;s,to
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N. 90 A

Picam pl'ol'ogadoB por mais dous anuus o:;· praws tio euntraclu da ··,~genciu Americana", baseado no decrelu legislaLivn n . .\.:!ü2, de 13 de ,janeiro de 1921, e estabelecido que
os accôrdos de trafego rnutuo e outros, que a contraclanle
está aulorizaúa a eJ'feduar com as emprezas. telephonicas
existentes, de modo a ligar o seu serviço radiotelep,honico
interior ás redes di~tribuidorus das diversasc1dades do pa1z,
comquunto sujeitos ás "disposições dos regulamentos quo
vierem a ser adoptados sobre a radiotelepbonia ou que so
appliquem a esta materia" (decreto n. 15.841, de 14 de novembro de 1922), não serão os serviços da Agencia Americana sujeitos a onus superiores aos constantes dos contractos
das omprezas lelephonicas que obtiveram ligações interestaduaes, na fórma do art. 99, da lei n. 3.070 A, de 31 de dezembro de 1915.
Sala das sessões, 19 de dezembro de 1923. -· · A(fonso

Camaroo.
J usti(icação

O art. 99, da lei n. 3.070 A, de 31 de dezembro de 1015,
dispõe:
"O Governo permil lil;<i ligações tclephonicas interesiaduacs, mediante pl'ovidencias que assegurem o regular e
perfeito J'.unccionamento das communicações, ficando os con-.
cessionarlos sujeitos ao regimen da livre concm·rencia. r
n

A sociedade anonyma, puramente br!l'!!íleira, "Agencia ·
Americana", tem encontrado difficuldadcs no levantamento
de capiLar-s, não só devido a concurroncia de terceiros ligados
directamente a grande svndicato intemacional, como pol'quo
dos te1'mos do seu contràcLo se póde entender que o Govcmo
poderá taxai-a pesadamente em qualquer época, si assim
,julgar conveniente.
Nestas condições, a emenda dilata os prazos e r.stabolece
claramente quo o serviço interior e a sua ligaoão ás ·rêdes
existentes não terá onus superior aos rias actuaes ligações
tclephonicas inLerestaduues, o q.ue é striclamento justo ..
Não so diga que a radiotelephonia é arma rle gum·m:
trata-se do deixar o Governo livre para regulamentai-a como
julgar conveniente, comtanto que não estaboleca nnus qur,
venha collocar a "Agencia Americana" cm. inferioridade rlc
condições com ns emprezas tclephonicas existentes.
Sala das sessões, 19 de dezembro do 1923. - A{{ons'.l

Camaroo.
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O Sr. Paulo de Frontin -

•

{,!J

Peco a palavra.

O Sr. Presidente - •rem u palavra o Sr. Paulo !.lo Frontin.

O Sr. Paulo de Frontin (') - Sr. PI·esidente, pedi a palavra sobre o or~'amento da Viaoão pura :fundamentar algumas emendas que vou ter u ltonra ele submctter ao Senado o
que cu considero de gJ·andc uLilidacle. Para essas emendas
solicito a bencvola attcJ.l~\ãO do illustrc representante do Estado do Hio Grande do 8nl, rligllo Hclalor rleRtc orçamento •.
A primeira emenda refere-se ao abastecimento de agua
· desta .Capital.
O Senado conhece pcrl'cilamente a imporl.ancia desso
problema, qnc, ainda não ha rlons mews, mcJ•ecen especialmente a ul,l.cnnão du eminente Sr. i\Iin.istro da Via1,ão, delerminancln a ÜheJ•tura di' nn1 cJ·crlil.n de cinco mil· contos
para sere mlevadas a c.ffeilo medidas de cmcrs·cncia que
viessem J•esolYer difl'iet!ldadcs de momento.
Essas medida~ dr.viam JH'incipalmente cnnsisl.iJ• na consl.ruc~'ão de a!;udcs nos mananciacs captados, de i'ót·ma que nci
ueriorlo rias sncca5, quando haja chuvas t.emporarias · o sott
volume não se escoe sem utilidade cffecliva para o abasteci.
menlo de agua, c, ao contrario, enchendo esses ar.udcs, ve.
nham contribuir para !'Cg'Ulnr•izar O fOI'IlCCÍJllClllO normal. dO
agua.
Si puuesscmos levar a cl'feilo niJJ•as de muito maior vulto
que poderiam constiluit' reservas cm varios mananciaes ;d
capl.ac!os para o aJ-~nst.rcimcnto r.l11 agna. pam esta Capital,
podcJ'Jalll(JS con,;lrtlll' gl'anrles r~ser\'alnl'!o~ 1le nccumulacão
ql'lú pcrmil.l.i,;scm :qmwcitaJ' aguas do período das chuvas' Ó
distribuil-as no período elas seccas.
Mas essas não são ycr·rJadciramcntc medidas de cmergcncia; são construcoõcs de obras de vulto· c que exigem despeza
elevada.
Desejo l'efcrir-me aos pcqrwnos açudes capazes de cturanLc os períodos de srcea - que de acc·ôrclo com as observações raramente cxccclcilll a 30 ou .\0 dias, dcsapparecendo
apenas ás primeiras chuvas qur, apparccem, ou desde que
clles sejam inlermittcntes - acoumular o volume d'agua, do
modo a tel-a, sinão na quantidade necessaria para as épocas
normacs, ao menos para minorar as deficiencias das épocas
de secca.
Ao lado dessas medidas, que, conforme .iá informei á
Casa, já foram tomadas pelo emincnl.c 1\finisl.ro da Viação,
St•. Dr. Francisco Sá, merecendo pm· isso os mais amplos
elogios, é necessario armar-se ·o Poder Exl'cul.ivo com a autorização precisa para l.omar oulra~ providencias, de maior
duração c de rcsnll.ados fulmos, .que não poderão ser enquadradas cm medidas elo simples cmergcncia.
Entro aquelles releva nol.ar a captação dos gorandes mananciaes existentes nas proximidades do Rio de Janeiro, que
talvez reprcscnlem, 11111 ,lpoca oppol'l.una, ele situação financeira menos difficil do que a a~tt1al, a solução do problema,
quer se vá captar as aguas no rio S. Pedro, cm excesso, addicionando-a ás do rio Sant'Anna, ele modo a oodcr uccumu·
(*) Não foi revisto pelo ·orador.
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lar abundante volume d'agua que reforce o actual abasteci·
mento, quer se proceda a estudos que devem ser levados a
dfeiLo para se verificar a convcnicncia, sob o ponto ele
vista economico, ou da captação das aguas do rio Sant'Anna
ou das do rio Guapy. Esses estudos pódem ser feitos de~
moradamonl.e, verificando-se, durante as seccas, que se dilO
geralmente nos mczcs de julho c agoslo, a differcnça de volume d'agua entre os mananciacs citados, o que prmmillirá
chegar n uma conclusão sobre a despcza certa a cffectuarse o sobro a convcnicncia ·de iniciar, por uma ou outra
fórma, esses trabalhos· complementares do abasLccimcnl.o
d'l!gua ti cidade, complemento que é incessante. porque, !1
medida .que crr;;cc a cidade, o ahaslcciment.o terá de augmentar.
.
O meu· eminente collega c f.ll'ezado amigo, Sr. Senador
Sampaio Corrêa. leve opportunidade, como c•hefe da Repar~
tição do Obras Publicas, de realizar a captação das aguas do
Xerem c do Manti.queirn, fazendo obras ele maior imporlan~
cia c resolvendo o problema, na.qul)lla época, de um modo
completo. Mas isso foi ha 15 annos, c a cidade não se man~
teve scmprn a me;; ma, trnclo an los crescido na proporção de

"0 .70
a' •
<]UaSJ. ,J

O Sn. SAMPAio Conn1l:A - No projecto foi dito isso mcs~
mo: qu ~ ct•a fr iI o aprnas parh mn clclerminado período.
O Sn. P.1ur.o DR Fno:s•r1:s - E' preciso cogitar desde ,iá
da solt11;ão elo (ll'nhlflma dentro rir cinco annos. Immcdia~
tamrnl.r. na-r.la t\ nrces~ario além dn CJlW se tem feito.
As
obras realizada;; eom ns medidas tle omorgcncia c aquellas
outras complenwnlarcs, púdem perfcilamcnle satisfazer, por
20 annos, contados da data cm qne aqucllas !'oram feitas.
Agora r'! preciso que daqui hn cinco annos esses estudaR es,te,iam àcfinitivaml'nte renlizndos o so saiba o que se tem do
cl'fccf.uat•.
Quanto :'t'' obras supplemontarcs a que me referi, sabe
o Sanado qnc a zona rnral tem lido noLavrl incrcmeütn. Os
nosws suburbios, inexistentes na occasião cm que foram
rcalizadas as obras a que ha pouco me referi, levadas n
erfoito pelo meu illusl.rc amigo e co!lega, Dr. Sampaio Cor~
rêa, pódê~se dizer que surgiram de repente não só
na região da Penha, Olaria, Braz de Pina, Lucas, Cordovil,
onde g-ranclrs são os nnclr.os rle popnlação que qnasi não r.xis~
tiam ftquella data como ús margrns ria Estrada de Ferro Cen~
trai do Brasil, onde tl rxtl'aordinario o desenvolvimento do
Machn·.rira até Dcorloro, an longo do ramal fie Santa Cruz, nn.
linhn elo cenlro atrí Nilopolis r dalli al.r! Nova Iguasst'l" do~
monslrnnclo que a silnnção aclnal ,1 muito diversa da anterior.
O Sn. SAMP;IIo Com~~~~~ - Nrnhnma drssus zonas ciladas
por V. l~x. roi conlrmplncla no projrclo feito naqurlla época,
por uma si mplcs .rnzrto: elias não existiam.
O Sn. P.1ur.o n1~ Fno:s•rr:o~ - Perfeitamente, V. Ex. tem
razfio. Bento Rilwi·ro, por exemplo, foi crcada cm 1913 c uma
e;ranrle zona ele Snntu Cruz. 'hoje grandemente desenvolvida,
é da mesma da ln ou posterior. O mesmo se dá em relação
nos rnmnes elas linba:l· da Leopoldina, nn zona. suburbana.
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Conscqucntemont.e, ri d(l,ver nosso attender aos serviços
· do. abastecimento {]e agua dessa zona, em lagar de {]esfalcar
o exisl,ente, o que não rí vossivel, porque essa já não t\ suffwiente ao consumo ·do coutr·o da cidade c á parte relat.íva ao
.IIOI'O bairro de Copaeahana, incipienl.o em 1908.
Nestas condir;ücs, ha trm manancial que niio dista sinão
22 l\ilometros de Santa Crm e que l.cm mn vo.Jume de 1G milhões fie litros, eonfor·me medição feita na ultima secca de
1914 c que rpoderá servir para att.cnder a essas regiões c permiLI.ir· qne as dezenas rlc milhões de tn'elr·os cubicos que ho.io
viio ter, não s,', aos r·Pser·val.orios da Villa Militar como aos da
rPgiilo ele i\tadnreira n ao Hio da Pr·al.n da Mondanha, que é
destinado ao abastrcimcnfo de Campo. Grande e Santa Cruz
o ao abastecimento ele nealcngo e Villn Militar, possa ser desYiarlo para a zona er.nfral ou zona nrllana, desde qlw se faça
mna captação directa.
.
, Ora, i,qto póclc :wt· perl'eilamcntc realizado dentro de um
orçamento nfio superior· a 15.000 contos.
A emenda que tenho. a honra de submetter á consideração do Senado é a seguinte:
«Fica o Governo autorizado. a abrir os creditas e a
fazer as operacões de credito até 15. 000 contos para
execução das obras m•gcnies para melhoria do' abastecimento de agua da Capital F.ederal.
§ 1. • O Governo poder<\ conl.raclar o fornecimento
elos tnbo's e seus acccssorios a esse serviço directamente
com as fabricas ou seus representantes legues e fazer
as combinações nccessarias para realizar os pagamentos
pela fórma que se ctmvencionar.,
E' :p~·cferivel que o Govc~no se entenda directamente com
as fabricas a fazel-<l por intermedio de terceiro, o que fatal~
mente acarretará elevação de dcspezns. Além disto, entendenrlo-sc rlirecl amente r:om as 'fabricas, essas '!l'o'derão espaçar
os pagamentos, os qunes, em Jogar .do serem feitos contra conhncirnenf.os. corno' sncccrlc quando intervém o intermediaria,
r,nrlcrão srJ-o. por exemplo, cm um porio'do do cinco annos,
o qrw fneilif.a:·lí o Governo mórment.e nesta quadra, em que 6
riiJI'icil a realizaçiio de operações de credito Tlara o'bt.enção de
J'rcnl'~ns ncccssarios a obras dcst.a natureza.
§ 2. • Poderá tambcm o Governo contractar o sorviço da constrnccão das. obras corn firma ou emproza idonea, com quem realize, directa on indirectamente, n
rm;pccfi1·a operação' de credito.~
A~sim. si o Governo entender que rpóde fazer ns Ghras
nor ndmini.~t.~nção. as fará: si entender ao contrario, que
deve executai-as por outra fórma, ·a emenda estabelece ns variedades c mo'dalidad~s indisponsaveis, pot'que não é possiv~l
hoje rrnliza!' qperuções de credito, tornando-'so talvez mars
facil essa transacção desde que seja facuJEado tratat• direef.umr.nle com as fabricas a exccu~\ÍÍO d11s obras, cujo pagamento
sc!'á feito em t.if,ulo's da divida, a prazo e juros razoaveis.
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A segunda, ainda se rcfc·rc no District.o Federal o
que natur,almcnln niin ca11oar·:'i estranheza ao nobre relator
'
uma vez que represento o Districlo nesta Casa.
O Senado .sabe que ha apenas uma pequena distancia entre 1:1 J1!n~adouro de Santa Cruz c .a ·povoação de Sepetiba .
.li:XJstm em Santa Cruz uma hnha de bondes .que faziam
o t~nfego~ em uma extensão in:ferior a 10 kilometros. Essa
Iinha de bond'es foi manlida af,é que deixou de existir a que
ia até Itaguahy, a que estava ligada, pela escassez do trafico, Nestas condições, Ievantr.ram-se ns trilhos porque nessa
época houve a. febre de se vender ferro velho; esses trilhos tiveram esse f1m.
Haverá toda a conveniencia em ·que se prolongue o ramal
do ·Matadouro até hL O t.errcrto facilmente si •presta a esse
me!.horamcnto. A.s condições, portanto, do preparo do leito
não representa sinão despesa relativamente diminuta; e, quanl.n ao 111af.er·ial, em Jogar de se empregarem trilhos novos, o's
proprins trilhos da Central, retirados, [lo'r subsLifuição, nas
zona~ rlc grande intensidade de trafego, como nas 1inhas daqui
a Belém e da Serra, poderão, com vantagens, ser· empreagdos
nesse novo ramal.
A clespeza será .ef.fectivnmentr. pequena. accrescendo que
hoje !la grande impodancia nesse ]prolongamento, ,po'rquel
cxa'cf.nmcnte em Sep>Ctiba aca·bam de sm• inaugurados os trabalhos da construcção da 1grande estação' Radio-telegraphica,
que se ligará com as mais importantes do mundo. E'. portanto,
conveniente que .se facilite d aoccsso at.é a,quella localidade,
o que se poderá conseguir pela ·fórma indicada na emenda que
csf•tl assim redigida.:
Fica o Governo auto~izado a construir o' prolongamento do ramal dr, Matadouro, da Estrada de Ferrd
ncnlral do Brasil, af:é ScpcUba, cfifectuanrlo, para osso
fim, as o.peraçõcs de credito necr,ssarias.
A terceira emenda é relativa a um tpro!blcma que considero .rios de maior impor·f.ancia. 'flOI'quc as relações politicr.s .c
administrativas e, futuramente, cconomicns do nosso . paiz
dependem tam!Jem da constr·ucção do pro'longamenf.o da Es.,
trada de Ferro Central. do Brasil de Pirapõra a Belém rlo_
Pará.
O Sn.. 'BERNARDO MnN1•mno - Apoiado.
ü Sn.. PAur.o ng .FnoNTIN - Com assr,ntimento do Con·S'l'csso Nacional teem sido votadas verbas para essa construcção. Niio digo que se possa pretender levar a .effei to, ho,i c
na :wfunl sitt1a~1ão, nem Dlll'l pcqlleno numero de annos. essa
conRIJ•nccãn· mas rlcvemos, annn:tlmr,n!.c. empreg-ar uma det.rrminadn s'omma (t consfrnccfl.o rle uns tantos kilometros do
ft\rma a nns pcrmit.tir. clcnlro de 10 . .f!í ou 20 anno~. conforme flir mr·lhornnrlo a nossa ,qifuaçiio fino:nccira, att.in:girmos
o ohjrrf.ivo. que f.r.mo·s rm v:sta o ~ssim collimarn~~.s essfl
J'rsulfncln ~trrwcssanclo nm {.lrnnclc 't.nlcl'land magnrlwo por
condiriirs' rir clima. de nntmr1.a 1io f.crrrno á p<t'orluccüo agJ•icola e', seni:Io, ao mesmo tempo, úc uma riqueza mineral importa,n tissima.
O Sn.. SA1111'AIO CoRREA - Alpoiado .
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O .Sn. Pwr.o DE F.HON'l'IN - A. emenda, CJuc :wresonto 1$
alé mesmo modesta, porque consiclew clifl'icil a actual siluação. E' ~sta sua redac(.'iio :

«Fica o Governo aulorizaelo a rcul.iznr, neste excrcicio, operações rlc ci·eeli:Lo até 3.000:000$ para a
consl.ruc,~jlo do pr·olongume.nl·o de Pirn:pora a Belém do
Pará, da. Estrru:la dc1 Ferro Centra:! do Brasil."
ALGUNS SRS. SENADORES Muito bem,
O SR. PAULO UE Fno:<'l'lN - Síio estas as emendas, !lue
,justifico d'a tribuna. •renho outras que, com 11 devida .iustJficação, remetto á Mesa, afim ele que a. Commissão de Financus
.e seu illustre relator acceit.em com a merecida. consideração.
T·enho dito. (Muito bem; m.u:ito bem.)
:• l\'~m á Mesa, são lidas, apoiadas e postas em discljssão
.as seguintes
·
'··
EMENDAS

N, 100

Onde convier :
.'1rt.. Fica o Governo autorizado a r•calizar nesle exercício operações de credito até 3. ooo contos ele ré is, para a
construcção do prolongamento dl\ Pirapúrn a Belém do Pará,
da Estrada de Ferro Central do Brasil.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro dü 1923. - Paulo de
Frontin.
N. 101

Onde convier:
Art. Fica o Governo aut.orizarlo n const.rnir o prolongnmrmto do ramal do Matadouro, da Estmcla de PArro Central
'do Brasil, .até Sepctibn, l!ffcctuunclo para esse fim as operaçõrs de ci•edit.o necr.ssnrias.
Rio de .Tanr.iro, 20 de rlüzemlwo rll\ 1!123. - Paulo do
F1'onlin.
i
N. 102

So at•t. 1.• Váhn 2'. II "Material rio commmo", sub-consignaçilo n. r;, "Acquisicão rle saccos para conducr,ilo cln corresponrlencia n material para sen fechnnwnlo .. podendo ser·
rnlr.hrnrlos conlmcl.os atrí t.res annofl para os fornncimrnlos
rlns malas n rlrsln ultimo malrr•ial - :1.000 :000$000."
Onrlr. sr Jt1 '1.000 :OOO!j!, diga-sr: 1. GOO :000*000.
nio, 20 rir rlr%rmhro dr 1!12::!. - /'auln r/c F'rnnll'n.
I .

A. vorbn do pro,iocto é por demais cxignn visto ar.hnr-sr
toda olla compromcttidn p:wa pagamento de fornccimrnto ,j:\
contrnctndo,
·
·
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Com o augJ?ento da dotação, que se refere a material de
.absoluta I,ICCessidade e elo qual o Correio está inteiramente
desprevemdo a ponto de estar o servico de colis-postau.;c
usando de mula.q dos Correios cstrang·oiros, cm dcsnccordo
com as convonuões internacionacs, a emenda procura f'Yilat•
ou o prejuizo elo serviço, ou incvitrwel ubcrtui'U ele crcclilo
supplementnr.
N. 103

Onde convier:
Art..
Continuam em vigm• o m·t. !17, ns. XXV, XXXVII,
XLIII c XLVII, e os arl.s. H~. 115, t?.:J o 125, ela Ir i n. -i. G3.:!,
de 6 de janeiro do 1923.
J!Mlificaçíin

,,

A emnnda revigora disposições ria IJC! rle clespeza do corrente exerci cio que eonvrn: manter.
Rio de ,Janeiro, 20 ele dezembt·n rlo 1!1.23. - Panlo de

Frontin.

N. 104

No §. 1" do arL. 105 elo regulamento dn Estrada. rle Ferro
Central do Brasil, que baixou com o decreto n. 13.940, ele 25
de dezembro de 1919, supprimam-se as palavras "ajudante de
contador, guarda-livros, secretario, officines e chefes de
secção", cu,ias vagas deverão ser de ora em clennf.c preenchidas
por accesso.

Justificaçrio
Niio ú j,nslo que npli,q .'10 ou mais annos rln srrvir,o, sr.
vn.in o funccionnrio da Ccnf.ral privado de srt• proinovirlo nos
ullimos cargos rle sua carreim Jmrocralica.
A emenda visa npenns corrigir a anomalia existente no
actual rogulnmenf.o da Central do Brasil, qur. constituo nxcopção unicn denü•e todas as rcparlicõrs subot•rlinarlas no :lfinisterio da Viação.
.
Do resto, a disposição que a cmenrla procm·a revigorar,
sobre sm· pt•cjurlicial ao inf.P.t'esse pnhlico, consf.ifur pt•rfcJ'i~üo flagrante do rlit•nito rios fnnccinnnrins elo qunrlt•n, CJtWllt;imrlo-lhP.s o r.slimulo n a rlN!icacão pelo scn·ir.o pnhlicn.
Rio rlc .Tanr.irn. 20 rlr rlrzrtnht•o rir ·l!l:?!l. - J'nuln i/~
Fl'nlllin.
N. 10G

Onde ronvict•:
Ar!.. Passarão n recnhrt• sr.ns nr.f.unr.s vnncimrntos pela
vnrbn "EmPl'rgnclos· addirlos", do Minislcrin rlll Via!'ÜO o
.Obras Pnhlicns, os seguinlas cmpt•rgarlos rln ncpnl'tlr,.tio elo
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Aguas c Obras Publicas, considerados addido.s, nos termos do
ar I.. 123 da lei n. lt,(i32, de <i de janeiro de 1923, fnllendo o
Governo, para tanto, o eslornu respectivo:
Categorias -

Nomns -

Vcncirnenlos annuaes

Auxiliar de escripla, Manoel Ricardo dos Santos.
Ajudante de guarda-livros, Henrique Pinto de
Vasconcellos . . . · . . . . . . . . . • .
Praticante de 1' classe, .João Procopio Cot·rila. .
Praticante de 1' classe, João Xavier Neves . . .
Praticante de 2' classe, Horne io Mendes Campos.

I;

:380$000

3:650$000
3 :650.~000
3:650$000
3:600$000

Jttst'i(icação

A emenda visa apenas corr1g1r uma anomalia orçamentaria. Embora corisidm·ados addidos, os fnnccionaJ•ios (actualmente cinco), atLingidos pelo dispositivo de lei citado no
t.exl.o da emenda, vêm recebendo seus vencimentos impropJ•iamente por verbas diversas, devido, talvez, a uma omissão
da lei que regulou a sua situação.
Sala das sessões, 20 de dezembro de 1923. - Paulo de
F1·ontin.
..J
N. 106

Onde convier:
Art..
Ficam extensivas ao ex-alumno do Collegio MiJifar desta capital, actual 3" escripturario da 2' divisão da
Estrada de Ferro Central do Brasil, Ben,i,amin de Oliveira
.Tunqueira. as disposições constantrs do paragrapho unico do
art. 1•, · do decreto n. 2. 369, rle ~ de janeir•o de 1911, contando antiguidade da rlata de sua primitivn nomeação, sem
rlíreit.o, porém, á percepção elos vencimentos atrazados .
.Tu.sti(icaçt1o

A presente emenda. quo t.omou o n. 79, no m•çamento da
flnerrn, pnrn o nxercicio rle i 923. sem a declaração da sua
r.at.egoria na Estrnrla ele Ferro, teve parP.cer fnvoravel da
r.ommissão dr Finanças rlo Senado, sendo npnrovada a sua
"rrlancií~ finnl, r, ainrla. rlepois mantida pm• esta mrsmn
'1ommí.1são. cnnfm•mr srtt pnrrcrr publicado n. 113 •. de 3
•lr nA"ost.o do 1922.
·
Rn ln rlns srssõrs, 1!l dr rlrzrmhro dr Hl23. - Prm1n de

Frontin.

N. 107

Onrll' convirr:
Os nct.uaes praticnn t.rs md.rnnumm·nrios rln conrlnct or rle
l.rem, conferrnf.c c rir. t.rlr~·apllista rln Esl.rarla rlr Fnrrn
Central do Brasil; admil.t.iclos nn servico rlrssn nstrada al.1í
31 de dezembro de 1920, ficam rlispr.nsndns rln concurso para
t.ndos os effelt.os.
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Jus l'i{icação

O facto de terem exercido durante tres annos no mmimo
os seus cargos, a contento da directoria, que os manteve nesse
prazo, é prova de competencia, comprovada com mais vantagem do que a que decorre rlo concurso.
Rio, 20 ele dezembr·o de 192:~. ~ Paulo de Proni'in.
N. 108

Onde convier·:
Estcnder·á o Governo ao pessoal titulado da Repartição
de Aguas e Obras Publicas, em exercicio nos 1,•. e 2• dis:.r·ictos, o abono dr. diarias para despezas rle viagem, de ac!)urdo com o art.. 83, ela lei n. 3 .1!54, de G de ,i une iro de
1918, adoptando a cquivalcncia de cargos do regulamento
em vigor e cleslacando a importancia necessaria ao abono do
n. 76 - Consignação - Pessoal - II, da verba 21" .
.TustiJ'icaçt1o

São os dous clistriclos da Repartição de Aguas e Obras
Publicas, que tem a sua administ.rac.ão extensa até localidades
do Estado do Rio ele .Janeiro, e cm pontos mui afasl.aelos da
sécle de cada um. requerendo, quando das inspecções, viagens
longas e pernoites J'úra do Dist.ricto Federal.
Rio de Janeiro, 20 ele dezembro de 1923. - Pmtlo de
Frontin.

N. 1O!l

Accrcsccnf e-sc no n. GO "ConsignnGão -·· Material - II
Ohrns rxfl·nnrrlinaJ·ias", o sPguinte:
"Tne!nsiú1 a acqnisi(:ão ria sério actual do 2• disfricf.o e
rio l.rJ•rer)n ao larlo. nccupndo pelo deposito de materines,
ai•' o Ln tal rlt• üG :OOOijiOOO."
.Justificação

hPmfrit.nl'ins cxistnntns, as ínst,nllaçõcs de mnehins nfririnm; mnnl.arlns, não .permif.t,cm umn mudança
srm grnnrle pre,iui?.O para os cofres publicas.
O local 11 o mais central e mais apropriado para n sérle
dnssP dr.pnrf.nmcnf.o ria Repnrt.ição de Aguas e Obras Publicas, r rlisnõc elo nmn 1írcn ilcvolutn ele toda n neccssiclarlo
pnra 11epositn rlc matcrincs mnf.allicos. o r!P difficil Pncon ti'O
cm ou t.ro nonto rln zonn ,iurisrliccionacla.
.
O rdificio · •1 elo const.rucção moderna r osf/t hmn rhsposf.o
no fim que sr. tem em vista.
A acquisição rlesso immovnl 1\ ria mnis nconsrlhnrla r
lll'g·rnlo nrcPssirlnrlc par·n n arlminisf,J•nçfín puhlicn.
Rio do .raneirn, 20 de rleznmhro de 1023. - Paulo de
M

nismn~.

Frontin.

I •:r.
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N. 110

Onde comier:
Ficam equiparado;; aos continuas da fiCJlnrliclio Geral
dos Telrgraphos em vcncirncnt.os, os continuo., ria Virecl.oria
.Geral dos Cor·rcios.
Jus li{icnçúo
A emenda elimina nma inJustiça que se encontra na .
tabclla cxplicnUvn, ~cnr.lo a cquiparaeão ai.Jsolutamcnle .iusta·:
flin rln .rnneiro, 20 de rlezcmhro ri c Hl23, - Paulo r/e

Frrmlúl.
N. Hf

Na Directoria Geral dos Correios:
Passa a consliluir cargo inicial o Jogar rio pral.icantc da
Diroctoira Gorai rios CoJ'J'Ilio., c o concul·so rio Jll'imrira ontrancia, dll que trntn o Hogulamcnlo Postal cm vigor, sf'rá
Jlar:t aclm issão n este cargo ..
Os actuacs praticantes de que se compõe o quadro rln
dirccl.oria grrnl scJ·iio aprovril.aclns nas vagas que se forem
verificando nn qunrlro rlo auxiliares da mesma rlirecloria,
independenlemenl.e tle concurso, devendo, pol'r'm, sct· promovidos de prefcrencia os praticantes da directoria que contarem mais de cinco annos de effectivo serviço elos Correios.
O Mini~terio da Viação provirlencinr1\ no senliclo elo ·
rcvl\r no Rcgulanwnlo rios Correios a parle referente a concurso rle primr.im cniJ•nncia.
O GovrJ•no 1\ nnloJ•imdo n p1il' em rxrcur.ão a prcsf'nlc
lei.
Ju.s li ('if:at;lio

A prnscnlr emenr!n, que não cogita dr. nenhum augmcnlo
de rlespnza, (! dr t.oda .iuslíçn, visanclo tão si'lment.n reparar

11mn falha do actual Rcgulanwnl.o rlos Correios, ]lois nito se
.iust.ifícn qur, nam ohlencão rlc um Jogar rlc pralicnnlc dos
CorJ•eios, se.ia o canrlidnto obrigado a aprcsenlal' rlocumcntos
que pT·ovum sua nplidão cm certas c dclcrminadns mnlrrins,
paJ•a rlCJlOis SIJ,irital-o a um rigoroso concurso.
E' mais J•azonvcl f' rxcquivcl q1W n T'epnr'lição exi,in elo
canrlirlnl.o, na snn rni.Parla, o concurso rl11 !Pi, ficanrln o mesmo
umn vez clnssificnrln r nomrnrln prnlicnnlr, ngunrrlnnrlo o
int.m·sl.icin J•rgnlamrnl:ll' pnl'll sr!' pJ•omovirln an cnJ•gn immrclinlnmrnlr sl!Jlf'J'ior, i~lo •'· a auxilinr da Directoria Geral
dos Cm· rr. i os.
Rio ele .Taneiro, 20 ele drzcmbro ele 1023. - Paulo dr.

Fronlin.
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N. i12

Onde convier•:
A adual l'emunci'U~ão !.los cinco l'eilores du limpeza dà
eut'l'os da E~lt·atla do l•'oi'I'O Central do Bt·a~il sel'á transfor.;
lllUÚU ~lll Ol'ÚOIIUÚO

(2/3)

C gratif.ieU\)ÜU

..

(1/3),

.

J tiS l i{icaçúo

Os c111pregados di) que trata a emenda, todos têm maig
de 20 annos tle ~crvi~o; prestam fian~a; é, pois, de toda a
justir;a a emenda, quando ,iá foi tluda a regalia de titulados
ao~ pralicanles e igualmente aos feitores do lelcgrallllo dai
mcwm estrada de Jorro.
·
Ili o tle Janeiro, 20 de dezcmlJI'O de Hl23. - Pr.mlo. dd.
Pl'ulll in.
•
N. H3

,\r•ligo unicu.

·,

J~m

numer·o de CJllinze (Hi) fica rcslabc ..
ll'eido na J~strada de :l!'cl'l'o Central do BJ•asil, o antigo cargo
de Ldlhulnit·u, ruduzinr.Jo-se, par·a uiio haver· augmenlo de des·
pcza, lauto~ conJ'crenles de 1• classe, quanlos furem precisos
!Hll'll u devido cquilibrio.
~ 1." Os JJilhcleiJ·u~ pcr·cclJer·ão vencimentos iguaos aos
rlus ag·ente:; de 2" classe e lel'ãu cxet·cicio nas estacõcs
Ui!Utml, r.Jn Norte c Bcllo Horiwnle.
~ 2." 'rürão pl'cfcroncia pam as nomcacõcs ele hilhc·
l.ciro~ os cnn fer•cnlcs de 1" classe que lllm cxcrcicio actual
nns hilhel.c!'ias das ciladas estações, que, por motivo de 'saudo
ou pot' falta de conhecimento de lclcgraphiu, estejam inhi·
bidos de concoJ't:c,, ti promoeão a agente c na falla desses os
dns demais cstaçues que se J•ccommcndare.m pelos seus pre ..
cellenlcs, á juizo da Direclm·ia.
J ttsli{icaçúo

Com o reslalJClcccr

c~sc

anligo quadro, a emenda preen··

rJw uma lacuna reconhecida POl' q11antos tôm conhecimento

,;os scJ•viCilS da nossa pi'Íncipal via fcrrca o satisfaz ,justa
a~llil't\l.:üo <le ~0u~ humildes servidoJ'es, funccionarios encane·
cidos no servir•o. na maiOJ•in, com 25 e 30 annos tio casa, que,
JlOI' dot'JH;a ou' falta de conhecimento de telegr·aphin, não PO•
rlem a~piJ·at· :i ]ll'Oll109iin a agenl1!, incumbindo-lhes, entro•
tnnlo, a caria vez mais pelw>'a ohJ•ig·ncão da venda rlc bilhotos,
snlii'I'CHt'l'rgarla rlc responsnlliliclades, ele que não são menores
a exlt·ac~iio !I~ pa;;sr.s, venda do ingressos, dormitorios, pol·
tJ·onas, in formariíes no pu!Jiicn, etc.
,\dduzicJa;; r;:;sas l'Ul.ÜCS de alto alcance arJminisb•atiVO,
.insti t'icadu esltL a emenda oru submelticla tL considcracão 'do
Senado.
rS:tltl lias SCtiSÜCS, 20 do dezembro UI) 1!)23 •. - l~a:uZ~ ~~
Pronlin.

:l56
N. 11ft
: l•'ieu 11 .l'orl1~1' Jo:xeeulivo aul.111'ir.nrlu a loi'IUil' ol'l'icial u
l'oslu !\ledico rias OJ'l'icinas ria Esil'ada de. J•'1:l'l'o Ccn/i·a/ du
Hr:tsi I, itpt•ovoitandu os J'uneeionat•ios que 11elle lmlmllmlll,
sendo rluus medicus, um enl'ermeiru e Ulll set·venlo, eo1u a seguinte l.al1elln do vencinwnlos rnensae:;:

2 ItiNI i'Cos n 800ij; ........... , .. , .. , . , .. , ..... ; 1 :ü00$000
1 enJ'cr·rneiro a 1,00$ ........................ ..
lt00$000
1 SCfV(}IlLü a 250$ ................ , .... , .... ·..
250$.000
Juslí{ícação

A cmenrln nor·maliza uma siLua(lÜO existente.
llio de Janciro, 20 de rlczcmbr~ de 1!123. F1·ontin.

Pattlo de

N. U.5
OndiJ convier:
Art,
Os logaJ'fJS rle inspectores de :l" chtssu da llepat·tiçiio Gm·al rios Tclegt•aphos serão pt·nvirlos, nll.ermHinm~nl.c,
JlOI' ncccsso dos inspcclor·cs rlc 3" classe, pot• nwt·ccimenlo o
]JOI' lelegrnphist.as de qualquer classe da musJJHt rcparti<;iio
que forem diplomados cm engenharia, cu,io til.ulo csl.c,ia reconhecido e nvcrbndo nos respectivos assentamentos, submcl.tcndo-sc estes a commrso documental c devendo pt·ovur, para
u inscripção, que gosam de boa saurlc parn os serviços do
campo c, na falta destes, por engcn hciros, nos termos do regulamento dn Rcpartir;ão Geral dos 'fclcgraphos.
Sul a das sessões, 20 do dozonilJro de 1!l23. - LJuulo tle
Prontin..
Justificação

A )JJ'f!Senle rmwlula não l.t•az augntonl.o do destJeza. O
concurso ú o meio mais irlonco para so aquilal.at• da eapncidadc do candidato. O rogulamcnLo da Jlcpnrticão Geral rins
Telegraphos, determina o respectivo concQrso para os demais
quadros •.
Nestas condições t) rlc ,iustir:a que seja exigido o concm·so
documental para os tolegraphistas engenheiros.
N. fi(J

Onclt1 convier:
O~ nctuncs pral.icanlnH da Directoria Gemi dos Correios
que provarem tm· prrst nrln I'XIlJM rins mate rias oxigidns pelo
regulnmcal.o desta rcpart.i~'ão. mn qualq.ncr rslabcíceimtinln
do rnsinn sccnndario, l.nrfio· Jll'rf'm•tmcia parn os ln:;:n•ps do
anxil iares, si contarem mais rio 15 Jumos de ~erviç.ns 11]'('~
turlos ao Govnt.'no, inclu8ivo sct•vico militar, independente do
poncur~o.

i:IIJ::Ji:l:i.O lll\1

:W

UI!: lll!:~i~MBilO IJll
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Jus li/'icuçtlu

A IIJcrlida aci111a, al1;UJ rle não lrazet· aug-mentu du despeza

de cspccic alguwa, aos col'res JJUbl)cos, visa cunloluplat· JJJJJ

pequeno numero de humildes funccionurios, co1n lougw;
annos de servi1;os prestados ao Governo c que por lllulívos
superabundantes não puderam set• aproveitados.
!tio de Janeiro, 20 de dezembro de 1!l23. - Puulu de
Jt'rontin.

N. 117

Onde convier:
§ Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as nocessarias operações de credito para desapropriar por utilidade
publica, incorporando-as á Estrada de Ferro Central do
Brasil, os primeiros quinze (15) kilometros do ramal fcrrco,
que a T.hc Rio de Janeiro 'f.ramway Light and l'ower,
construiu, a partir da estação de Lagos, em direcção ao
Jogar denominado Fontes.
Justificação

Os habitantes de Paracamby, São .José rio Bom.ianliuJ, :-i:iu
Pdrlro c S. Paulo, municípios de Vassouras, Pir·ahy c Haguahy,
Esl.acto do Rio de .Janeiro, cm bem fundamcnl.ada reprc~rm
tar;ão, assignada por 2fi7 pessoas, na gmnd1J maiol'ia, lavr·adot·cs, solicitaram dos poderes puhlicos, o trafego até o kilomclro 15, do ramal l'errco ela I-ight and Powcr que, parti11do
da osl.a0ão de Lagcs, prolonga-se por 23 kilometros até as
míinas geradoras de electricidade no lugar denominado
Fontes.
O problema dos transportes, prcocc.upando com muita
razão todos os governos, reclama contra a sif.uação do rcfcr·irlo
ramal, que não permitJc o transito dos passw~eiros c mcr·rndor'ins, condemnando nssirn á inacção mna vrtsl.n zonn. Papar.
de contribuiJ· com Jar·guem para o atmslccimrml.o da pofliiJação da Capital da Republica, de onde dista apenas 70 kilo-

metr&s.
Não pllrlo o Sena rio ser· inrlil'l'er·cnl.c nos .iusl os roclarnos rlaqucl!es nossos pal.ricíos.
nio de Janeit·o. 20 de dezembro de 1023. - Paulo rir:
Frontin.

N. 118

Onde convier:
. O Gov~t·no cobrar·:í rlos pralicanl.cs rir. r.:;cr·ipl.n, r.xl.mnumernrios. da Est.rarla dn Fm·r·o Central rio J3r·n,iJ, admi!.lidos nJ.,~ P~l.a dal.a. os Prnulunwnt.ns cnJ'r•o:;nonriPnl••.~ ao n:JI':;rn
el'fect.ivu, hwnundo-se-I!Jl'S extensiva a d isposir)iio ma ndarln
incluí!' na lei n. 4.625, de 31 de d~zembro do 1022, pelo de-
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er.·ul.o n..'J.GDti, de :!H d<l feVL'I'I!ir·o do cor•t•enle anuo, a qual
lllll'oveil.uu nus que, como el'feclivo~, já exet·ciam o cargo

~•'

IIUlJUella tia la,

.I uslij'ica('Üu

.\ medida se inrrJõe e le111 mesmo por· objectivo unifor~
mizar· a classe rlaquelles emtH'egndos, pundu termo ao rc~
gi111ell tlu exceptão tllll que ur·a se encontram uns com as rc~
!l·alia~ e vantagens do l.il.trlo, oulros na penosa c injuslit'icavcl
~ítuar:.ão de extrnnui!Ierm·ios, sem dir•eil.o elo especio alguma,
quando lodos, estes c aquellc~. pnr·a serem ndmittidos no ser~
vi1:o da J~slr·ndn, se submelleram ás mesmas provas, utten..
dentllt :ís ntosJnas fur•rnalidades, exccutarnm hoje na roparLicilo.
. u mesmu servi1:o, uslão emfim, sujeitos ao mesmo regula~
menl.o ao rnnsmu J•eginHlll de disciplina e trabalho.
De re,;lo, o prupl'iu Congresso, para col'l'igir vicio idcndico
en1 J•ula~ãu ao,; pr•al.icanle:; I'XLt•unurncr•at•ios de conduclor• de
l.r·em e eon J'cr·cnte:;, fe7. incluir· IHl lei da llecoila do corrente
e:xercicio (11. ~. ü25, de 31 r! e dr.•zentbJ•u r! c 1!122), o dispositivo
cunsl.anln 110 a ri.. 57, pondo-os ern igualdade de éondicües
aos praUc:urlr!,.; lll!lwl'iciarloo pelo tii'L. G2, ela lei n. 4.4-10,
de 31 de tlezemlwo rln 1!121.
Jslo posl.o, a nwdida consignada na rn·cscrtlc emenda,
al•'nt rle ,iu:<la, eonsulla inl.r.•t•esses c alr) a bua harmonia do
servir;o publico.
f:íala das :;cssües, :!0 de dezembro «..o HJ23. - Paulo' dti,
Prunlin.
•"':'•d.

N. 1:10

U11dc cun\'lt•r·:
l•'ica rcvigot·auo o n. XXXV, do arL. !!7, da. lei n. if.§32, ~~
ü j auciro LI c 1!l23.

Just i{ictt(ltíu
'l'raf.a-so de urna medida cousLunto da lei da dospcza: pm•(\
o cor•rclllc cxct·cicio que convém munlcr,
Sala lias ~cssücs, 20 de uczembro de 1!l23. - Paulo âlj
Prontin.
· ·
N. :120

Ollllu convier·:
Arl.
Cuulinuam cm vigor os arLs. 102 o :103 dá; lei
n. L 032, de f.i li o janeiro do :l 923.
· --•· ·
.fu~ti/'icaçüo

As medidas conslanles dos referidos ilrLigos'
ser mantidas, cl'uhi a emenda.
llio do Junoiro, 20 do dezcm!Jl'O do 1023 •. ,F'ron'lin.
· -· ·
·
·
~

:.
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·-
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N. 12:1
"l'aru Ludu; o; efJ'uiLos fkam equi[Jurado; aos eti~t·cvenLes
da GenLral du .13t•a;il o; aiJLuac; uuxiliat•c::; de depo~iLo da
..
mesma estrada.
Jusli[ioaçãu

Niiu lm uuguwuLu de despe~a pur que os vencimenlus são
iguaes, au coult'ariu, hu renda porque clles Lerão que pagar
os lilulus de IlOI!Jeaçãu.
N. 122

.\' vcr!Ju 6" - Eslt·ada de l•'erro Central do Brasil 1\Iovimcnlo, Telcgraplw u Illuminação - Onde se diz: 1 chefe
ele ofJ'icina Lelcgraphica, 7 :200$; leia-se: i chefe de ol'J'icina
telegruphica, !l: 000$000.
O Stt, l'AUI.o 01~ FttOI''t'IN - Ht·. l'residenlc, o sm·viço de
chcJ'o da ul'l'icina Lclegt•apliica da Estrada de .l!'cn·o Central do
:Bra,;il ú um ,;crvivo cxccssivamenlc · penoso. A estrada
de Eerru CcnLral dispõe, no actual cheJ'c da ol'ficina, de um
funccional'iu r.elo~o do alla compeLeneia, corn quem sor•viços
muito importantes teern sido realizados. Os vencimentos
delle são relaLivamenLe muito pequenos: 7:200$000, Na
ol'J'icina l.clegraphica ela Hepartiçiio Geral dos 'rclegrapllos,
o respectivo chr~J'e tem o vencimento de 9:000$000. Dahi a
razão da apJ·esenl.açüo ela emenda, Eu vejo que a opinião
do illusl.re Jlelatm· não é fai'Ontvel, apenas porque elle não
admil.lc a equiparar;iio sem um esluclo convonienle. Em Lodo
o caso nesta questão, na parle relaliva aos 'l'elegrapllos e à
Centt•al, só Lt·alei elo clwfc elas officinas porque tenho pessoal
conhecimento do trabalho dessas oHicinas e do vulot· do
mesmo chefe.
0 Sit.

IRINEU MACHtiDO - .

O Su. P.1ur.o

DE

FHONTIN -

Apoiadissimo,
l!;t·a o que Unha a dizer,

n inlel'essarln I'Cquct•ctl ltll.imamcnte ao director e as in1'nl'lll:tr·õPs l'ot·an' J'avot•twcis, rcsolvcnclo pot·ém em despacho
que r~eot'J'c:;sc ao Lcgislali\'O, como eleve ser aliás.
N. 123

rOndn conYicr:
Al'L.
Fica o Governo aulot·i~ur:lu a alll'ÍI' os eJ ·r~rliiD ;;
~ a far.r•t' a~ ''lll'f'H(:rics de crcrliln al.rí quinr.c mil non .~s r1 r.
1•r\is pa1'a n cxecn~TlO das obras mgcnlcs para n mclllot•m rlo
aha,lr'eitlll'illfl ri·':rgtla da Capil.nl Federal.
24
S. - Vol. XI
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g J." (; (luyr•r·rHr porlr:l'i~ r:nnl.r-ar:iar· o
lrrhos r: sr:tt' rtr·r:r·,:~orin~ nem:s:;at·jfls a r:,;sr:
rncnl.o eorn a:; fabJ'ien:; ou sr~11...; r·op·1'1!:;enLHnLf!:-l
~r:mhinnGÕP~ rH~t~r~·s:Lr·i.a:;
para .l'ealizaJ· r1.s

l'onrnr:irnen/.o rlns
snrvir;o, rJiroeL;~
leg:~<;s f~ rm~nl' :~o.:

pagarnenlús po\:1.

lt"•!'n1rl f[liP -s(• Cfli'lYC'TJei011U/',

~ :!." i'(l(ir·r·;', iarnhnrn n Gnvr:mo cnntraet.ar· o<; scr·viços
ria m>rr,;i r·ttr'f;.~O ria·:- oi>t'a,, enrn fir-ma ntt r:rnpr·eza irlonea, corrr
qtrr:rn t·rmiizr: riir·cr.l.&. rnt inr.ii('(:ct,arnnni.e a I'Cspectiva opcrar;ão
rio r:l'criilo.

i1io ric :ranr:ir·r,, 20 rle rir:zrmbr·n rle H>23. J1 I' Mil i li •

Prwr'o de

O Sr. Presidente - Em vriiurle das emendas apreseniarla' a fJI'IJfll>sir;G.r, volta :i. Uomrnissiio ele Finanr;as para emitIir· r,nt·er:r:r· sobre as rnesrnns.
O Sr·. Sr·nnrlur· .João Lyra t·eqner·err nrgcncia para a cliscu:;são c votação da redacção final elas errrenrlas rlt> Sr:nnrlo {~
pr·npnsir;iio ria Carnam rlos DApu t.adns n. ·i O!l, de :l 023, fixando
a rlr:spr:za rio M in ist.cr·io ria F:tr.onda.
Os scnltOI'l'S' que appi'OV:Jm a mgencin CJ.Uoiram manil'oslu r'-St!. (!'au.<u.J.
Foi

c:ün~~~!f.lida,.

O Sr. 4' Secretario, servindo de 2', pt·ocedo á leitura c ú
som clebalo, appl'ovado o seguinte
PARECER

N. lt35 -

1!l23

lledrwçr1u (irwl das em.erulas rlo Scnruln
•

1í 1H'0110S!('IW
11

mara dos Dcpnladns n. ·10!1, ele .f!i21J, IJl~C {i:va

do

~f'inislerio

dn

l~'azenc!a

pm·n o

c:VCI'cicio

ria UHrlesJ!CZ(t

rle /924

N. 1

A' lnbella -

vel'ba 1'

(Soi'.Yi\lo d:l rliyida oxi.Nna

fundada) :.

Nn nolurmm relnl.ivn {t
Amm•l.i1.a~ão nnrln Hn lô
Slt. OOG-0-0", r!ign-Rr: ".C Slt. OOG-'10-0", sondo esla lllL'Hillll
impol'i.uneiu rleelnl'nrlu na linlln eor•r·r~~pnndenl.n :'t ~ornrna da
rnnsmll colmnnn, rm vn1. rio 'I.C 1\:1. Ol\t~-0-0'', ooni'm•mo osl.:'t ali i
moncionlldo. B, 1111 cnlmnnn rolai iva a ".ltu•os", na w·ilnoiJ•a
JHII'eelln tln pnr·l.n r·oful'enlo (L "l'mpm·lnncin", em \'t\7. do
;\; 38!l.7Hl-O-O", rlign-se: ".C 3H!J.7.1H-O-O'', cnt'l'igint!n-so a
~nJnrnrt dn IIII)Sllllt pnr·l.o ria tn\ISJn:t t•nlnmna, qnn 1\ lilll'a~
:C r.. J78. ult!J-8-ü, c tu ve1.
.c u.21 !JJ,8ll-S-Li, con i'ot·mc csl:í

".e

ulli CSCl'ipLo.

do

N. 2
A vcl'llct I," - Inrtelivos:
Suppl'imn-sl' n :nrgmenln r!n ::>~. ~·17: 111$i1C>. 1rnn;;frrinclo-so Cts vet•IJns cur•t•e:ljiO\ldcnl.es dos orcamentos da Guerra
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e da Marinha a:; clolauüu.; do 17.ü1U:253$fifil e 1.87D:858$1G5,
rcspeclivamenlc, destinadas üs classes inactivas elos referidos
doprn·tamenlos adm inislral i vos.

N. 3
A' vcwba li" vet';.;as

rlespoza~"

-

'I'IIcsour·o Nacional -

"Material -

Di-

N. 25:

Accresccnte-sc, depois rJas palavras "illumínação e despezas relativas", o seguinte: "unil'or·mcs ·para continuas correios c serventes"; o mais como se segue.
'
N.

11

A's verbas 6" - Thcsouro Nacional - e 7' - 'J.'rJl111nal de Contas:
Corrijam-se ru1s labclla.,; as cJr,lnr;õcs rcfcrnnles a porl.roirns, ajurlanl.e:.;, eont.in11os, eorr·eio;; e serventes, calculanrlo-as nas hnsr.s, l'l•specl.ivarnenl.c, c/1' 9:000$. ü:OOO$, 5:100$,
fi:~oo.~ e 3:60il8, anniialrmmiP.

N. 5
A'

v~rba

7':

811pprima-sc o nugmenl.o de 5 :010~;, rleslinarlo ao pngnmont.o fia gt•ni,il'icação nrlrlicional de 30 % sohr·e os vcmeirncntos rir, Hi :800$ nnnuar~. que percebia o ex-chefFJ rJo
~ecr;i'io da Nr.cretnria rla Cnmam cios Deputados, Agenor Lafnyet.l.e ele flourr, aclual Ministro do Tribunal de Contas.

N. G
7" - Tl'ibunal de Conl.as:
Pessoal:
· Título 7", "Gt•alil'icações regulamentares":
flestaheleçn.-~o n quot.a rir 18 :!;00:3, our·o, ria woposf.a !lo
Governo, ficnnrJo assim mantida n dotação ouro para o chefe
c membr·os da Deleg·a~;ão do T1·ibunnl junto :i Deleg-acia do
Tltesouro em Londres.

N. 7
Redija-se assim o n. 22 da verba 7':

Idem ao:; d1e!'es e nwmbr·os das d•)legn(:•i•;s nos E:-il.adn~;
Amazona:; (um c !tere e dui:; delegatlos), H :.toO$ c O:GOO$;

Par;'t, (:naJ•t't, POJ'II:IInhuen, f::ahia, S. P:HJICI, ,Vfinas Getac~ n
flio Grnnrlr! rio :-;,11 (11111 c.ltrd'n r. !fll:li.r·rt riolngarlo~ earla EsiariCt, r•xecplo ro Pnt·:í, r~rotrJ rioi.' rlnlegnrio,;), 7 :200~ e fi:OOO$;
.lf:tf'~nhiw, i'iallity, l:iro Or·:tnrlr! rio Nrorl.i,, f'ar·ahyha, Alngfm,,,
Sr~n;ir,c, J;j~piJ'i!(, SanLn, f.J;u·nnt'J, Snnt.a CalJ1HJ'inn, (-foya~ fJ
Mnl.lo Gos,;o (11111 f',itr•J'P r• doi,.; dr·lr•garlu.,, calln J•;sl.arJo),

G:OOOS o 1:800$, 1J1:1008000.

N. 8
Un~a

A' ve!'ltn 11' Mal.er·ial -

do Ttwsnur·o -

da Muecln:

N. i l - "Mal.r·rinl pnm. Ja!JriearJiio rio nui.a6
Heriuza-,.;o :i dol.ttrJiiu tio ríOO :000$ a •..•....

300:000$000.

N. 9
A' verba 1;)" -

lutprem:rt Naeiunal o

DiriJ·io IJ/Iir:ial:

AtcJ·r:scr•nir!-,,r• na itJ.,tl'ipr:li" da f'.ltllsi~;·nar.;fiu "il'lnl.erial'',
Tlllri.O rr. (Mnl.t,r·ird rir' t:Uil.'IIIIIU), IJ, :!, llt.'puis rins pnhtVI'IIH
"Aequ i,;it)iir, dr' lllld.f!I'Íiil flrlt'll as divet•sas ul'l'ieiflus", as suguinl.es: ''irH'ill,.dvr· Jlltt':t as dr;s;or,zns r:o111 ns jJflilliear;Ges a
sm·em feil.as prdn lrrrjtl't:tlsa Nnr:irmnl, nus Let'IIIIIH du eurd.t·ael.u
eroinl~t·ndr, l'tdr·p
'' Mit~islr!l·itl rln .l11sl.it·a n 11 lusUII!Io llisl.u.
J'ÍilCJ r• lfr•r,gr·apilitiJ Ht·nslf((it'll, 1'111 IH riu niJJ•il riu '1!122, ''na
IJIJIIfrH·ndrlariP riu dl.'et'IJiu legislativu 11. IJ.HI2, rle JS tio .Janl'iro rie J!J:.o.~··- JJiilltl.t•ttdu-.'" a IILIJSJIIU r.!ulu~ftu r.lu t.•riis ••.

.

·L soo :ooo$ooo

N. fO
A'
sonl:
N

vr~r·ltn

. ,..,.,'J'

dn pul'lnrln.

IW -

,\flttllriJ!fl'ILR -

llnttitnl Fcdot•nl -

.l'es-

ALii,nuottUuJu do IJ :700$, IHIL'a t]untt•o sct•vcnl.os

N. H
;\' I'Cl'lJn ifl" l.et'lnl:

I -

",\ li'iilll "'f.\'iiS -

na Capita! J<'edera I -

Ma-

l'ol'liHilll'lll.r,

Aug·trll•\ll.nrl" "" :w:nnn~. pnt•n :'lrquJ&lf:iio de dois :wwo~
drosl.lnntl'"' 1111 HPI'I'it:,t "'' t't'J'l'•'~s:io ao contrabando dentro rln
1\JICOI.'IIdUUI'II 11 i't'II':L d:t barra,
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N. 12

A' vm·ba 18:' - AlfanrJogn~ - Alfandega da CapHal J!'cdnra! - :'liJh~t.Jttza-sc toda n eonsignn~ão "Matorilll" pela
sogu1n te:

I -

Mnteriot pr.rrruml'nlr.

Movnis: compr-a r eoner!rl.o.~,
s()ndo:
1. f•nrn a Alranrlr!g:J: r·etiH'Iilllln
neste rxArcicio ri e 1O:OflO$,
para acquisir;iio cln machina de calcular e movois
para a sncoãr• dr escript.upor
par ti rJas rloração
hJ'arlas. . . . . . ............ .

-"·Para a Guarrla-Moria ...... ,.
2 -

1r, :000.$000

2:0008000

16:000$000

.llo.tr.rirrl rir. ummrn.IJ

ExpnrJicnl.r., sendo:

.3. P11rn. a Alfanr10gfl .... ·....... .
t,. r'al':t a Unarrln-Morin , . , .... .
fi. Material para a offir,inn t.ypographir.a, repnrn" r. cnn;;rrv.1çrr.o rios mnclrini~mns, Ate.
\., r:nrnhnsi,iveJ, ]1'[j)pjJ'ir.anl.es,

f,r;: noo::;ono
1;, : ono~ooo

;::;, :onn~nno

I'A-

ÇI:JJ'(IS r Mn>'rl'Vaçün ria~ r-mhm•car.í'íns r cnsiPin rln nffici na · mecanicn da i Ihn rJe
::;nnta Biwhnra, etc. . . . . . . . . 500:000$000
CnsLeio e

consrrvar~iir•

rios nn-

nmnvris, senrlo:

1

7. nrt in~pectorin ............. .
R. fln GnaJ'rl:l-i\fíll'inl .......... .

fi:000$()0()
I R: 000$000 fi.~!): 0()(),$000

fllnminaç:ín, pnhlic;H;:ín d1• erli~
ta~~. sP.J'\~i~;n !,r~ l1.)g1':t]) ll iro ~~
l.el''QllDnicn. aH~il,rnatnJ'a do
D1:m•io
SI~i~)

P

01'/'i,iul. ag·n:J, a~nn!:pas
r!ll.~Pt~7.:1~,

""'ndn:
!1. Pa1•a a ,\JJ'andPga .......... , .
Iil. P:u·a a !lll:t!'d:t-MOI' ia ....... .

\:2:000$0\ll)
t:~

:noo*ono "" :nnn:;noo
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N. 13

nesl.ubo!cr;.a-se nu Alfandega do f',, Ft•ancisco, no Estudo
(lo Santa Cal.liurinu, o quaHI.il.al.ivo rlc 4 :~80$, PUl'll pugumcnl.o uo commnndnnltJ IJ a cineo guardas dcsl.acarlos pnt•a o
serviço de bat'l'H e ancoradouJ•o;;, segundo a dial'ia ele l!$000.
N. 14

A' vci'IJa 22" transpol'lo o seno:

Ji'iscalizaçilo dos impostos de consumo,

!li o Gt·anrlc do Nm·Le:
AccrcscenLc-se:
Pru·a pagamcnl.o da dcRpeza Pl'OVcnlcnl.n rlo eonl.racl.o
a 5 tlu ilJJI.uln•o rlc 1!100, l'llil'e os govtJJ'llfiH rio BRI.adu rio ltio C:t'iiiHio do NoJ•I.c o ria Unifw, Jllll'a a J'iscalizn!;ão o aJ'l'tJcadnção rio imposto de consulllo do sul 110 mesmo
l!,sl.udo, üO :000$000.
~elclJI':Hio

N. 15

A' verba n. 23, II:
AccrosconLc-sc :
Inclusive 25:000$ pura assignaLura de upoliccs o outro.>

ti l.ulos.

N. 16

A' verba 31" -

~mprogados

uddidos:

ficrluzida de mais 118 :GH$, pelo aprovcil.umcnlo de
funccionurios cxtinclos, a saber:
Caixa de Convorsão:

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

Um lacrador a 2:400$000 ....... '
2:400$000
Ol'J'iciaos adunnciJ•os das all'andcgns de:
llio do .Tanciro (ii n 3 :888$000) · ........... . . 60 :090$000
Santos {lt a 3:888:~000) ..................... . 15:552$000
Man:\os (2 a ;, :032$000) ................... .
8:064$000
Pará (2 a ;, : 032$000) ..................... .
8:064$000
Pcrnnmhuco (1 a 3 :888$000) ...........•....
3:888$000
ParLo Alugt•o (1 a 2:910$000) ............... .
2:910$000
11io Gt•anclo (3 a 2 :lt30SOOO) ..•........•....
7:290$000
Uruguarnna (1 a 2 :lt:JO(,OOO) ...•......•••.••
2 :lt30$000
PoloLas (1 a ·J :!l.\.1$000) .................. ..
1:944$000
110:244$000
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Augmentada de 31:103$604, sendo:
20:000$ para pagamento da differe.nça de vencimentos a
empregados addidos aproveitados em lagares de vencimentos
inferiores;
ü: 152$150, p:ll·a pagamento dos vencimentos do fiel do
armazem de encommcnclas poslaes annexo á Delegacia Fiscal
do· 'l'hesouro Nacional no Amazonas;
4:951$45.\, para pagamento dos vencimentos do fiel do
armazem de cncommendas postaes annexo á delegacia do
mesmo Thcsouro no Pad, ambos mandados incluir no numero dos addidos pelo at·L. 170 da lei n . .\ .G23, de G de Jancit·o de 1923.

N. 17
A' ver·bn. 32" da PI'Opos1çao 011 3.\" da proposta do Govm·no (C1·edil.os supplunwnl:tl'e~) - Seja fixada a dota~ão
de 5.000:000$000,

j)llpCI,

Clll

VfJ~

de 500:000$000,

OUI'O,

!!

ü. 000:000$, pnpcl.

N. 18

A' verba 27".- Exerci elos findos:
Supprima-se a dotação de 50:000$, ourJ, e reduzn-se a

500:000$ a dotaoão papel.

N. 19

A' verba- Exercícios findos:
Depois ele "Pessoal" (arL 4• da lei n. 3.313, ele 1G de
outubro ele 188G), accrescente-sc: " ... c n. V do nl'l.. 9ü rla
lei n. 4.2.\2, de 5 de janeit•o de 1921.
N. 2.0

A' verba 28' Depois

das

Obras:
palavras

"Delegacia Fiscal do Goyaz,

100 :000$", accrescente-se: "destacando-se f.amhcm 200:000$,

parn roconstrucoão do edifício rla Alfandega de Natal, Estado do Rio Grande rlo Norte".
N. 21

Verba n. 33, adrlilivn:
Para o nugmcnf.o provisorio no pessoal dcsl.r. mini.stcl·io
(lei n. lt.G32, de (1 elo Janeiro ele '1!123, nt•L. Hii), rú!S •. ,.

11.089:724$170.
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N. 22

A' verba - Obras:
lleduza-se a. imporlancia a 3. 500 :000~000.

N. 23
Ao nrt. -\" -

Supprima-so.
N. 211

Ao art. G" -

Snpprimn-se.
N. 25

Ao ar L 18, n. 1 - Eliminem-se as palavras: ·•::;upprimirlas, nrMe pnt·agTnplio, ns pnla\'l'ns Jlf'lll os qnr ncrnparrm
cnt•gn ou eommi,;,;:io r!f' ng·nt·a Pnl dr.anle ct·rnrlos".
"Para o rrft>ilo rio~ 2" rlo :u·l.. ·JGO da !l•i i1. .I,Gfifi. rln
10 de agoslo rll' Hl22. não sr considr.ra cargo et·rndo posleriormrnl.n o nngmrnlo rio ntmll't'O dr cnr'gM qne onl.ão ,jlí.
existiam."

N. 26
t\o al'l.. 1R, n. V -

Sumwimn-s'!

N. 27
Delegacia Fiscal de Minas Geraes:
Transfira-se pura a t.hesouraria um dos dous fieis do pagador, como esl(L na proposta.

N. 28
Onde se diz - Imporlancin dosl.inarla no Súrviço de juros
de apolices, cuja emissão ,i:í foi anl.o!'izadn, bem como para
juros o resgate das obrigações do Thosom·o, 17.000:000$000:
Diga-se:
"Para resgate na Jlt'opot•ção
rlo 10 o/o r juros de
7 % das obrigações rm
eiJ•i:mlnt.)ão. . . . . .
Pm•a juros rle npol ices,

1ft • GHJ: !J00$000

eu,ia emi~::;fio ,i:\ roi nn-

l.ol'iznda . . . . . .

2. 3!i0: 100$000

17. 000:000$000

I
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N. 29
Na tabellu B:
Minislerio da .Justiça e Negocios Interiores:
Subsidias aos Depulnrlos e Senadores - Depois das palnvms - duranLn as pt•orog·ar;õc;; - accrescenl.c-sc: "sessões
cxtrnordinarias c clovitlo no pl'ecnchimenLo ele vagas"; e na
parle Secrolnrin do Senado c da Camal'a dos Depuladog.
accrcscenlo-se tnmbem, depois das palavras - durante .a5
prorogações- "c sessões extraorclinarias do Congresso".
N. 30

Substitua-se o art. 13 da proposição pelo seguinte:
Art.
Logo no começo do cxet·cício do 102", o Governo
expcfiirú decrel.o del.crminando quacs as rcpru·Lieões que poderão dispot· de autorno1·ois nl'l'iciaes n qual o numet·o a cada
mna necessat•ío pm·a os seus t·e,;pecl.i\'os sen·i~os; ·C, outrosim,
quuos as aul.ot•iclarles que, alt!m dos St.•s. Presidente e Vicc-·
.Prosidento da Hepublicn, Vice-Presiclcnlc elo Senado e Pt•esidento da Gamara elos Deputados, Presidente elo Supremo ~ri'Í
hunal :J!'edet·al e Ministro de J~slarlo, tcr·ão direil,o á conducção
nos mesmos aulomoveis.
§ 1". O Governo pt·ovídenciará junto ú Policia c a Prefeitura' do Dist.riclo Federal no sentido de que não se.ia licenciado ou regisLt·ado, nem possa usai' a placa oJ'l'icial qualquer
cat'l'O portcncrnlo a l'uparl.ições não incluirias no decreto ou
que não sejam clestinadns :í. conducção das autoridades indicadns ncsle ar.·tigo nn conLeiiiJllarlos no r·erorirlo decreto, por
convenicncia on necessidade rio scr·vi{;o puhl ico.
§ 2", Quaesquet· clospezns com :wtomoveis. de repat·l.i~ões
ou autoridades que dclles se não possam ulilizm·. na conformirlaclo clcsle disposil.ivo ou do dect·eto que fôr expedido, serão levadas :\ conta riB qttem as nut.orizar, ncsla Capital nu
nos Estndos, nfio podr•nrlo sr~t· pngas no 1'hr.,;ottt'o ntl ern qu:tlqltrt• t•epat·tiçlin a ellr s uborrJ inada.
§ :J•. Na pt·oposla de ot•çamcnlo para 1025, as desposas
com os nuLomovt'Í~ nl'l'iei::Ps, quer· St',iam t.JI) Jl"ssoal, quct• do
ma lm·in I, dm'l!t':lo cons Ln I' dt • con~ ign:u.;tii!S on ,~uli-cons igna(,'ões
CSJH!Ciars, rm caria t·rpn,·lie~.n n ent Lnrlns os ntinistt•t·ios.

N. 31
Aflclil.ivos:
"Fica u Pndm• Exr•rul.ivn :lttlnt'i?.arln n lt•nnsl'r•t'ÍI' o.~ saldos
das qttnlas lnlnl'ieas tio lnsl.itttln Salesia1~n tln Pislyit•ln I;'orli'i':tl ,, do (~niiPgin :-;aln:<iano rle 'l'ltt't'f'~li!:l, no, l'ta.nl1y, dt?
attnn dn Hl:!3 1.'111 ril'llllil', p:tt'jt a I~;wnla Agrtelll:t :-;a]t!Stnnn l! a
Sanl:t Casa do S. C:allt•iel, no Hio Nogn1, :\mawnas.

37B

ANNAFJS DO SI'.NADO

N. 32

Onde convier:
Al't.
Fica o Poder Executivo autorizado a transformar
cm collecLoria a actual mesa do rendas de Mamunguapc, no
Estado da Para!Jyba.

N. 33
Art.
Fica o Poder Executivo autorizado a nomear uma
commissâo de funccionarios publicas c rcprcschtanles das
classes mais interessadas, para ser feita a consolidação dos varias regulamentos sobre cobrança de impostos, podendo sm·
modí.ficadas as respectivas disposiçües no sentido de simplificm as J'ot·mnlidacles csl.abelccidas, principalmente quanto aos
menot'CR conl.t•ibuinLes rlc lnclnsl.t·ia o commcrcio, que deverão
set· rlil•ididos cm classes, confom1c o capilal ou o movirnenl.o
da industr·ia ou commercio u que se dediquem.
N. 34

Art.
Fica o Governo autorizado a collocar directamonl.n no estrangeiro, desde que a capacidade rlo mercado nacional níi.o comporl.e o risco ou torne o contracto por demais
oneroso, o seguro do café da valorização e seus armazens.

N. 35

I

Al'L.
Fica autorizado o Poder Executivo a reorganizar, nn vigenciu do actual exercicio financeiro, o set•viço da
cobrança amigavel e judicial da divida ucLiva da Uniiio, no
sonLido de tornai-o mais oi'ficaz, podendo, para osso fim, Lomar todas as providencias que entender necessarias, sem qualquer augmento de encargos ao Thosouro.

N. 3G
A1•t.
Fica o Poder lTixecuUvo autorizado a reorganizar
a Inspectoria do Seguros e expedir novo regulamento para o
serviço de fiscalizacão das companhias nacionaos e estrangeiras, sem augmenLo ele despesa e sem prejuízo dos nctuttr.s
funccional'ios, conformo o art. 1• do decreto n. 8.208, do 8
de setembro de 1910.

N. 37
ArL. Fica o Governo autorizado a rovêr os rogulnmenLos da Tmprensn Nacional o Dim•io O((idal, consoliclnnrlo torlos
os dispositivos vigentes o modificando-os no sentido rln melhorar a organização dos respectivos ·serviços, sem au~menlo
do despesa.

SESSÃO EM

20

DE DEZllMBl\0 DE

1923

379

N. 38 .

Art.
Fica o Poder Executivo autorizado a reorganizar
Lodos os serviços de · fiscalizar;ão subordinados ao MinÍsLcrio
da Fazenda, no sentido elo unificai-os e tornal-os mais efl'icicntcs, sem augrnento de encargo ao '!'besouro.

N.

3~

Art. Fica o Governo autorizado a abrir os credites nocessarias parn pagamentos de premias ás firmas e emprezas
de construcção naval, quo requererem ou venham a requct'Cl',
para nssignat· no Thcsouro Nacional o termo n que se rcl'ero
o § i •, nlinea III, do art. i 62 da lei n. 3. 454, de o de janeiro de 1918, e que iniciaram. ou iniciarem o cumprimento
du obrigação contruhida pelo dito termo.
Os prcmios de que trala a rcfPrida lei serão pagos parcclladamcntc, por navios já construidos, e sobre os que fol·cm
sendo julgaclos cm condições de mtVcgarão marilima ou nuvia!.
Caso o constructot· não seja Lambem o armador, o rn·cmio srí será pago áquellc, si este tomar o compromisso de não
vender o navio premiado ao estrangeit•o, sem previa autorização do Govemo e sob pena de entrada para os cofres publicas de quantia igual ao premio.
Os estaleiros nacionaes, que tiverem recebido ou receberem auxílios do Governo amorti~m·flo as respcclivas dividas
com o abat.imenl.o mínimo de seis JlOt' cento, e maximo de
vinte e quatro por cenl.o sobre o valor da factura das obras
abatimento de que tratam os arl.s. 102, alínea III, § 2", da
lei n. 3. 454, acima citada, que fica, assim, interpretada, c
9G, § 2", da lei n. -1. 2.\2, de 5 de janeiro de 1921, podendo o
Governo abrir l.ambem os credil.os necessnrlos para a cnt.rega
de novos adean Lamentos, nos Lermos elos contractos celebrados
ou a serem cclcbt·aclos.
N. 40

Arl.. Fica o Governo autorizado a ceder á Prefeitura de
Recil'e, Estado de Pernambuco, os LorJ•enos do antigo edificio
da delegacia fiscal, necessarios ao prolongamento da rua do
Imperador até encontrar a rua da PJ"aia. nnquelln cidadr..
N. H

ArL.
Fica o Poder Executivo autorizado a abater um
por cento no valor arrecadado sobt•e o imposto de sellos, inclusive de contas assignadas para custear a despeza com I)
pessoal que for incumbido da venda dos mesmos se!loc.
N. 4:l

Arl
Fica o Governo autorizado a reintegrar no carg·o
elo 3" ·cs'criplurario da Alfandega do Rio de Janeiro o bachare~
cm sciencills jurídicas e sociaes, Eduardo Iteis da Gama Cet'-
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queira, cxoner·anuo, 11 pudido, pur lleercl.o ele 31 de agosto de
1921, contnmlo-sc-lhe Iodo o tempo anl.m· im· de serviço federal.

N. 43

ArL.
Fica o Govemo autorizado a resLiLuir á United
Statcs Shipping J3oard (Junta dos Vapores do Governo dos
J~starJos Unidos du Amcrica do ·Norte) as importuncias indevidumente pagas a mais nas Alfandegas do Rio de .Taneiro, e
Santos, nos annos de :1920 e 1921, cm despachos de oleo com •.
buslivel, importado pela mesma Shípping Board, e inclusive
aquelle importado em nome da Standard Oil Company of
Brasil, pertencen/.es, porém, á Unil.ed States Shipping Board
c cujos despachos foram processados e pag·os em nome da
mesma Standard Oil Company of .Brasil, fazendo pura isso as
necessarias operações de credito.
N. 44

Art.
.Fica o Governo autorizado a fixar o aforamento
do terreno concedido ao Clnb Sportivo de Equitação, de accõrdo com o decreto n. o\. GSG, de 6 de fevereiro de 1923, na
quantia que pag-ava an/.eriormcnte o club :í. Fazenda Nacional.
em virtude do coni.l'acto lavrado 11n ProJurtHloria Geral da
Fazenda Publica, em -10 de outubro de 1910.
N. 45

,\t·l..
Fica o Governo autol'izado a 1.upprimit• os postos
fiscues ela Villa de Oynpock e 'ele Montenegro, no município
do Amapá, no Es/.arlo do Pará, subsi.Huindo-os po!' uma mesa
de rondas nll'anrlf'gada, qur~ dcvet•ú set• inslallacla cm CleveJandin, sédo ria Coloniu Nacional de Clcvcland, á margem direita do rio Oyapock.
N. Hi
At•/..
.Fica o Governo anl.orizado a transformar em collccl.oría n ncl.nnl mrsa rlc rendtlS do T/.apemil·im, no Estado
do Espit'ilo Sanl.o.

N. 47
Ar/;.
Fica o GovcJ·no an/.oJ'izado pol'mil/,ir que a Escola
Supnl'ior· de CommcJ•cio elo llio rio Janeiro realize um empresl.irnu a/.é !)00 :000$ por meio de dr?/Hintu:rt~s. jur•os maximos de
10 % ao anno I! pr·azo rle 15 annos, pul'a cons/.t•ucqão clo.edifieio do;;l.inarlo :í. si'•rlo da mesma escola, sob garantw. do Jmmo''Pl que ftl!' cnm~I.J'JJirln, J'icanrlo-llio assegnrarla a wbvenr:üo
!ln q 11 e gnsa, pnlo l.om po da g·al'nnl ia hypol.lieetl!'ia, d!sp.en~nrln. rln qtuwsq ncr· im poslos ou laxns, bum eo mo de c1 rrr11los
pat'a 11 mniPt·ial eseol:H' I' dt• ~>onsl.t·ur·.l.:'~o riu odifinio P qne
n:in I.Pnlia similar no paiz.
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N. H!

Onde conviet·:
Avl.
E' u Pudei.' gxecutivu u.uLudwdo a ei\Lt·m· em aecôt•do cum u g:ilado de Minas GUI:aes, para lt•ausl'el'ir a este o
dominio privado sobre o !Jl'D!Jt'i!J dciH.Hninadu "Hazenda du
Cllllmbo'·, situado uo Iilllllieipiu de .PaLas, do !t\Osmu Estado,
por desncec~s:II'Íu aos sct·vi()us da Uni:lu wudiauLc as seguintes condi<;õcs:
'
a) obrigaçfto pur [Jttl'tc do Esl.aclo ele por sua vc~, tt·a''"i'erir o alludido domínio aus uccutHllltcs das r·espcctivas LCl'l'af,
de. tu.:córdo com a sua lcg·isla()ão;
b) resalva cxpre;sa ela prO[l!'iedadc úa União so!Jrc o
respecLivo sub-sólo.
N. 1,g

Al'l.
F'ica u i'ot.let· Ex••culivo aulol'i~ado a admil.l.ir que
pelos sel'vielut•es ela União civis o milil.aJ'es, acLivos c inactivos,
se,ia111 foíl.a:; cunsig·wH!Ü<•s em !'olhas de paganwnl.o do 'J'Iwsout·o
e t•ep~a·l.i~'i"tes fJil'' ll1e :;ão sulmi.'d inurlns, de aec<ll.'rlo Clllll o:;
dispositivos leg·nes vig·pnl.n, em ravot· elas sociednclus rio classe
c elos esl.abeh•cimonLos iduJwus que o rcquorL•t·em úut·unlc o
exer·cicio ele 1U24.
N. 50

At·L
A gl'alil'icat;ão pt·ovisoria instilLtit:la cm bcnurinío dos J'uuccional'ios, nwusa!isl.ns, diaristas, jornalcir•os e
operados da lJ 11 íiío, na lo i n. .\. ü:32, de ü de ,janeiro ele 1023,
c con !tecida ]lO I' 'l'olwlla L111'a, fie a deJ'í n i ti vumcnl.o incorpot·acla, ]Jlll'a lodos us IJI'I'<'ilns, nos respectivos vencimcnlos,
mensaliclaclcs, dia !'ias c ,iornaes.

N. 51
Arl.
.Fica l'CVig·or·aclo o n. XVI, do arL. 2" ela lei nunloro .\. ~40. de 31 de dcr.emht•o rio 1!l2L
·
ArL.
O Govct·no annexurú {L propo~l.a ele orr;.amento,
que é annualmcnl.c enviada ao Podet· Lcgoislal.ivo, uma dcmonsLrtwfto solJre as convei'SÜes <.lfJ moetlas realizadas no exercicio antêrior, incluindo na receita ou na elc~pc~a do MinisLerio
da Fazenda, conforme as previsões que as ditas demonsLrar.õcs e as ci!'LJ\IIllSI.:uJCias do momento aulol'izat·em, soll a ru6rica "Dil'i'et•tmt•.us cltJ Cam!Jio", com a C'HLimativa ela renda ou
.
ctespezu sobre iacs cànversõos.
ArL. E' o Govcmo aulol'izado a abril· os crcdilos nccessarios pam arJquil'ir· por compra todo o ouro c a pro la elo
procedencia nacional.
N. 52

ArL.
Conlinúa em vig'OJ' o nrL. 1G7 da lei n. L(i32, de
6 de janeiro de 1923.

•
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N. 53

Art.
O Governo lí'cclcral rcscindil'ti os uonLt•acl.os que
porventura ~clcb:·aclo co:n os Estados ou_municipios, ele
:wcut'llu com a lcgJslaçao cm YIS'Ot·, Jlilra o cu~Low cm commum
de (}Ualquor serviço publico, desdo que o Estado ou municipio
cuntl'nctante, doeol'l'idos LJ•inta dias, além do prazo convcncionaclo, não Lenha J'ccolhirlo (L rcpadir:ão compol.enl.e a contribuioão a que se ob!'Ígou.
llaj~1

N. 54

<hL.
As dospczas quo devem c01•rcr por operações do
crc".lHo, irüct•nas .ou externas, não poderão ser om caso algum
uu&Leadas pelos recursos ordinarios do 'rhosouro.
N. 55

At·t.
EmboJ•a lcgalmonLc auLor1zado, o Poder J•:xecuLivo
não Jnancltu•á executar qual(}Uet' sorviço, nem assumirá qualquer encargo OLJ rosponsabíliclnde nova para o 1'hesouro, omquanlo o Congi•osso Nrwional não ha,ja autorizado a abertura
do necessurio crnrlilo ou não tenha consignarlo na lei de orçamento a respectiva verba.
N. 50
."l\'L.
Quando collidirem quaesquor dispositivos desta
lei com os constantes do Codigo de Contabilidade prevalecerão
osle:; u!Limos desde que não Lenham sido expressamente revogados pelos primeiros.
N. 57

Arl. A colll)ll'a do combusLivcl para as estradas de fer•ro
1'ederues poderá ser feita directamente no estrangeiro, por
delegados do Governo, fixadas préviamonto as condições a que
devor{t satisfazer o arlíg·o a adquiril'; podendo-se celebrar
acoôrdos, tendo por base a venrJa de productos nncionaos nos
mercados estrangeiros e a compra do combustivel com os re.
Ct,Jrsos resultantes.
N. 58

Al'l.
Fica Jll'm·ogado por mais um anno o prazo estabelccirlo no urL. !l25 elo regulamento approvado pelo deccrl.•>
n. 15,783, ele 8 de novembro ele 1922, para as alteraoões quo
forem necessarias no mesmo regulamento.

N.

5!l

Art.
Do anno ele 1!l2J cm doante nenhum pagnn>cnl o
ele rleposito rio Coft•e dos Ot•phãos, da Capital Federal c do
Estudo do nio de Janeiro, do do bons do defuntos e ausentes
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u rlo de depositas publicas, sm·(t effccLuado no Thesouro 1\'aei.onal, ou na .Jlecehcrlot·ia ~lo. Disl.l'icto Federal, sem sct• pré.
VH]qlplll.p OL!VH!l\ 1 ]lat·a CllJJi.I,JJ' jlUL'OCet• SOlll'C O direito do l'fld:~lll:llli~, ~illl l1te1~ Iii\ [JI'U.\'U Ci\fiSLi\llle tlus aul.ps o da I'Olpeci.JV}t oscptpt~ll'111J!.W du deposJI o, n acl.ual CommissUo 1~.3 ,.
vcctill .de J~xqmo do ~ol'rp elos Orphilqs, cu,io sorvit;o ficarú
subordmado {L mesma comrnissão, convindo ainda so1• a
1ncsrnil: O]lCflt'I'OJl:i\da dQ vol'iflcqr q rcgl1htl'iqade dQs pagn·mcnl.os nqs ropcctivos Cf\J'tol'ios com rel'eronoill á exn ~ta
ilPP!icí\cão çjq jrnposto r]o sello e tnxa judiciaeia, afim do
cVi(!ll' qnalqJ.11)1' pro,juho ú l•';1zonda Nacional jeva11clo no oon1Jocin1ento da fJtSpectoria Go)•al de Repqrl.icões de Fazc:\dtl,
qualqucr transgrcssiio ob~ervadu, Pill'!\ sarem tomadas as no~
pessqrju~. Pl'PYidepcil\S.
N. 00

At•L,
Pnra os cffcilos do rcg·jsLt·o pelo Tribunal do
Conl.i!S c suas clolcgaoõcs poçlet·f!o ser 1\0mologados pelos minisl.ros de Estqclq os actos das repartições StibOrdinaan~. reIn!.iYos a fo!'lloeimontos pu prestação elo serviops ·cxecut.ados
indcrJPnrlento ele concmrcncia c contractos no primeiro e:orcicill financeiro ela yigcncin do Cocligo d.c Conlabilidado hi~
JJ!ica, desde que, porém, as respectivas ordens de pagamento
satisfaçam ás exigencias do nl'L., 00 da lei n. 4. 536, de 28 do
janeiro de 1022, que estabeleceu a base para o mesmo codigo.
L 61

.1\rt.
Os vencimentos dos agentes ficaes do ír1post.n de
cnnsumo, de transporte e do seUo adllesivo (parte fixa e P!l!'to
vul'iavel), seja m~al for a l'Oil.dn arrccaclacla, não pod.erão exceder, em caso algum, ao limite maximo de vinte quqtro conlos Ull,n\:jU(lS.
· .
· §
Fica o Governp autori~ado í\ 1'0V\ll' l\S quotas de po'fce]llí\S'Cf\~ para o abono dos vencin:\QnLo:; dl,)s &gentes ficaes
elo i!l1posto de consumo, .de f6rma que ~acs von,cimentos n(ío
u!Lrapasscm o limite consignado neste arl1go.
N. 62

Art.
Poderão ser nomeados para as delegacõcs do Trilmnal ele Contas os quartos escripturarios ela mesma repartieãn q110 ,ÍlÍ i.cnhnm pl'CSfncJO O COilCUI'SO do 2" l'lli.J'ancia c. Ct~jas
habilitaçõClS possam racommendal~os pura essas comm1ssoes.

N. 63
Art..
ConLinl'm cm vigor o dispositivo elo nrf.. 127, numero. 7, ele loi n. ft .632. ele G de .iunoirQ ele ~923. dcvcn.do as
i!as.pcàs dcçQrrontes ctris pub!icncõçs a que se refere a. auto-:.
l'iz<W~C\ çorrcr por cQt\f.n rins cons1gna~'uos orcnment:mas ela
Imp1;ensa Nacional.
.. , . .-·'·. -·-'
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Ni'iu pudet•:'t exceder de dez u uumm·o do pratia ,flllt) se rel'ut•o a Labclla or0aJllc!ilat•üt, verba 8", "Coa.•
l.adut·m Guttl.t•tt! da Hepublica", na parle "l'c~sual", n. 11, nem
llws vuderãu sor fixado~ vuueimenlus superiores a <i :800$ an1\rl.

ewlLu~

nunc~.

J.lamg·t·ajJlw unico. Os praLicanLos de que LraLa este arl.ig"U ~ú scrii.u IH'uJnuvidus dupois de trcs :uuws fil' exct•clcio, o
si, a ,juizo do cunLado!' geral, Livm·en1 clomonslrado capacidade
pm'H u clcse!ltjlenlio do cm·go de auxiliar Lechnico, passando
onl.fto a gosut· do direito de el'fecLividado, que é ussos·m·ado
aos l'uncciumn·ios qtw acLualmcnLc o cxct·cem.
At:L.
Na [H'oposla do oroamcnto do MinisLerio da Fazenda JKII.'a 1U::l5, o Govet·no mencionudt o quadro dos l'uncciomu·ios precisos ao scrvi(;o integral da conlubilidade publica
em l.odas as l'üp:n•Lit•Gos da União, de modo a SOL' custeado por
uma st'• vcJ·ba, sendo supprimiclas us diversas rJoLaç.ões provism·iamcnl.e esl.abeluciclas na despeza dos demais minisLcrios.
l'at.'ttS'l'aphu unico. No quadJ•o a quo se refere este arl.isn. SCI'Ji. dci.Cl'll1Íilada a classificação riOS funccianat'iOS CfftJtltiVOS imJn"escindiveis aos set·viçus ini.CJ.·no e cxLm·no da Conl.adot·ia Cenl.l'al dn ltepubliea, qut\ csl.:'t dnl'inHivamnnl.e imtuicla, e dos cxLraordinal'ius, conLracLados c cm commissão.
N. li5
At·L.
.l!'ica csl.ahelccido como disposição pcrmanento:J o
sL•guinl.n:
Os t\SI.abelt•eimenl.os ou pc,;s11as. pant os quacs, porvenI.Ul'H, lla.ia sit!u eom;ignatlu 111ais de um auxilio nos clive~··
sos OJ'(!ametJI.os da rlcspezn, quando desLitwclos ao mesmo Jim,
o Govrt·no sô pagat'á um elos nuxilios, ú escolha elo subve1cionado.
§ 1." Cun:;idPt'nm-se desl.inadns ao mestllo fim, além rJos
auxilias que o declararem explicil.amente, os que não mLm~ionem nenhuma explicação c os que se referirem unicamente ao cstnbclecimentn cm si e a objer.Livos que façam parte
do mesmo.
2." Si l'lk pago qualqUt.Jt' auxilio cm desuccôrdo com ·O
disposto nesl.e al'l,ig'O e pm·agrapho, o beneficiado será obrigado ú restituição do ambos os auxilias.
·

s

N. 66

Arl.
Fie a rcvis·orudo o ar!.. 172 da lei n. 4. 632, de (\
de janeiro de 1028.

.N. 67
,

Art..
Os J'unccionmios que, ao tempo da lei n. 3.089, ele
do jancil·o ele l!HG, exerciam Jogares ele caracter perma·
nenle, mas enjo l)l'rerH:himent.o era feito cm commissão, o

s
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q'-!c forarn dt!rlar•adus adtlídu.~ ''"' vírl.uclo de di~JHMi•:ãu dessa
ler, que. !Ire.~ ex.! IIJJ;II,III '-'~ rar·gu~. yotlcrãu coull'iiJuir para 0
JIIIJIIlC]JJU do~ .I UIICCHJIHII'III~ JlUIJlJco~, llllla VCZ l[UU COllli-·
uuew a excrcct· J'umrüc.~ vu!Jlicas.

N. üB
c\rt.
J.'iea o Pudet' J<:xecul.ivo atrlrll'mrdu a cunccclel'
:í ,\ssod:u;:iu Hl!llf'J'iet•JII.e rios l't·aliralllPs da EsLrada de
Fcr'l'o Cmrl.r•al •lo .IJI'asil. o ilescon/o ern folha do pngarnenlt•
da iJJJ[lot·laueía de :J~ de nwnsalidades de seus associado;;.
N, ü!J

,\rL.
J;'ica rcvisOL'ado o arl. 117, da lei n. 4.242, de 5
de .iaueit·o de 1!121.

N. 70
c\I'L.
Cunliuüa em Yi!;'ol' o arl. 174, da lei n. 4.G32,
de ü de ,iaueiru de 1!123.
I\', 7:1

:\1'1.
Ji'ícam revogadas para o cxercww de 1924, as
autor• izn()ücs cnnsl a11l.t!S dos ns. XX a XXV do ar L 96 da lei
n. 4 .2.\:J, de G de ,iaudru de 1\321, sem augmcuto de desveza.

N. 72
Arl. Emquanlo não t'orem eslubclecidas JJnses dcl'inili-

Yas, peruriLLírlo aos I'Lurccíol!at•ios uu Clll!H'eg·:Hios l'eclcraes,

e íris· e tuililut·cs, activos uu inactivos, inclusive os monsaJistas, diaristas u operarias da União, fazer consignações cm
folha:; de paganwn/.o de juros IJ amot•l.izaçõcs de empresLimos
rtlle os mesmos venham a contrair com associações o caixas
!Jeneficelll.es, constituídas pelas pt•oprias classes a que pertençam, 011 por estabelecimentos de ct·cclilo e quaesqucr sociedades lf'galnwnlo aul.ori1.adas a fazet• lltf.as upcrncões, serão
observadas as st•guinles condif;ües:
11) as collsigmroõtJS 11iio pudet•ão excetlet· JJrensahncnlc Íl
let·oa parte das rcrnuncra,;ücs, islu é, dos vencimenLos, mensalidade.,;, diaria,.; e ,ior•mtt•s, ((tw pcrcchn cada funccillnario,
nwnsalisla, diarista ou opct':ll'io;
ú) os jmos dos empr•csl.imos, agg'!'a I' ados com Lodus us
cuuunissües ou boni J'icnciíes, não 1~odcrão ser superiores u
12 %, ao tmuo, sobt·c a impot·tnncm renlmcnLc emprestada;
11) o JH'nzo maximo !lo P.lll!H'cst.imo não poderá ultrapasstu· rle dous annos;
d) o nrchivamenlu no 'J.'he;;out•o ou t'IJ)Hll'li~ão n que caiba
J'azt:r o pagamento rJu folha llc um exemplar do respectivo contracto diJ Clll!H'eslimo, al'im de que o mesmo 1'hcsouro ou reS. - Vol. xi
25
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partição possa, cx-o{{i.cio 011 IIH)diunlc t•cclamar;üo do inlcres~ado, cancellar a consigna~.fio, urna vc~ decorrido o pt·aw do
.Lflll'Hc.'ÜO do omprcsl.ímo;
e) a l'iscalizaçüo, pela J'út•uJa que l'or Julgada mais couven ien Lo,. elo J'uncciunnme~ l.u do lu das as .assUl' iuc;ücs, caixas ou
nsLabelccllneJ\Lus ele ct•edJI.o que opet·arem nos referidos cmpresLimos.
§ 1." Os compt·omissos ,já tomados com as associacües ou
cstabelecimcnlos a que so refere cslc al'l.ig·o, exccdencl~ a um
Lerçu do veneirnonlos, mensalidndcs, diaJ'Jas ou jornaes
serão' regularizados, medianle dila:tac,,üo elos prazos desd~
que t\s consignações não excedam, mcnsalmenle, a um Lerco
das t•emunerauões que pet•celle cada funccionut·io ou empregado, e que os juros não sc,iam superiores a '12 o/o.
§ 2.• O Governo poderá, reconhecendo conveniencia para
os servidores da União, elevar alé ao maximo de 18 o/o annuacs o limite do 12 % estabelecido na lelra b e no § 1' deste
eti~.
·

N. 73
· ArL. · Os dirccLorcs elo 'l'hesom·o Nacional, das Secretarias de Estado c das Direclot·ias Geraes de Contabilidade da
Guerra e da ··Marinha, no goso da gratifieai.'ÜO addicional de
que t,J•ala o m·L. 157, da lei n. '•·555, ele 10 de agosto de
1922, leem dil·eito ás vantagens do arl. 150 da mesma lei,
a que se refere o art. 1. 551, do de 'n. 4. 632, de 6 de ,ianmro
de 1923.
...

'

N.

n

Art.
W permitt.ido aos funccionarios ctvJ;; ferlm·aes,
activos ou inactivos, aos militares e aos operarias e diarista8
da Uni!!.o continuar a consignar, mensalmente, li Companhia
de Seguros ":\ Mundial" os pt·emio~ dos seguros ele vida a
que se obrigarem para com a mesma companhia, na fôrma
das labcllas approvadas pela Inspectoria Geral d.e Seguros.
N. 75

Arl.
Fica restabelecida a percentagem de 10 o/o aos
collt•adores da divida activa, pela. cobranoa effecluada fóra
da legua, de accôrdo com a portaria do Ministro da Fa~llnda,
de H rle setembro do 1890, que mandou abonar aos collrudoL'OS
percentagem à cobran~.a effecLuada na zona urbana.
N. 76
Al't.
Considera-se como orgão offich! dí1 t:umara
Syndicnl rle .Fundos Publicas e da .Tunt.r. (;ommercial do Districto Federal, sem onus para o Thesouro, n Grr.:eta r/4 Bolsa.,
publicada na Cnpilal FcdcJ·al, sendo ohrigat.orin c gratuita a
publicacão do expediente dessas repartições c passando a ter
cat•aclet• of!'icinl para os effeitos légaes, toda a publicidade
concerncnlo aos assumptos de que elias tratam.
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N. 77
ArL.
Os auditot·cs u adjunto~ do Ministerio Publico elo
'l'l'ibunal do Contas J'icaJJJ uquivnt•adu~ aos .iui~es de direito da
.rusLic;a Local, para os cfl'cito~ !.lo ar L. 8" lia lei n. 2. 511, da
20 de dezembro de 1911.

N. 78
Arl.. Os auditores elo Tribunal de Contas Lerão volo nos
proeossos de tomadas de contas de que forem rclalorea e ainda
vencidos, lavral'ão os acc6rdãos respectivos, podendo declur;u·
por escripto os J'undnrn('nl.os do seu voto, cm seguida á pt·opt•ia assign,atura,
·
N. 7!l
Art. O Governo Fedet·al entrará cm acctirdo com o Estado do llio de .Tanoiro pal'a o l'im do osl.aiJeleccr o regímen
fiscal que mais convenha au desonvolvimenlo da industria salineit·n. de Cubo !<rio, inclusivo iscnç:io de quuesqucr tributos
. do sal expor tudo para o exterior.

N. 80
Art.
A proroga1;.ão de licenc.a de que trata o § 1' do
at·L. 1!l do decreto n. 14 .üü3, de 1 de fevereiro de 1921, será
concedida, como a licen~a anterior, com dirP.ilo ao ordenado
ou soldo por inteiro.
N. 81

Arf..
Continúa em vigor o art. 130 da lei n. 4. 555.
de 10 de agosto de 1922.

N. 82
Art.
Os funccionarios addidos ou dr Jogares extinctos
que forem mandados ter exercício na Recebedoria, emquanto
. alli permanecerem, terão is·ual direito, na partilha das quotas
. fixadas, aos da classe de funccionnrios incumbidos do servico
em
. .' que se occuparom .

N. 83

Art.

Conlinún em vigot· a autot"izacão contida no

n. 20 do art. 127 da lei n. L ü32, de G de janeiro de 1923.
N. 8·1

Fica revJgornclo o disposto no art. 83, n. XXXII, da lei
n. 4.242, de G de .janeiro do 1921.
Sala da Commissão do· Redac(ião, 20 de dezembl'o de
1923. - Araujo G6es, Presidente. - Alvaro de Carvalho,
Relator.
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•·,;.; ;:

O Sr. Presidente - u~ senhures que approvam o rcqucrimenl.o tio Sr ... Senador :rcrouymo Moni.Clro qucil·am lc-

vunt:~r-se.

(Pausa.)

I•'oi uppJ•ovut\o.
E' i~ualmente approvatla a retluccão final da onwuda ao
Senado á proposí~ãc da Camara dos · Dcpu~udo~ n: 10_0, de
J02:), que ai.Jre um cretlJto de :J!J :501$500, pura lJquJtlaLIUO de
tll'~IJeZas (;tJ!ll cõ 1lll!Cl'ttes e exequias d.u ScuudoJ• Huy BarI.Josa.

··

O Sr. Presidente - As pJ•oposir:õcs vão ~cr devolvida·s.
á CalilUI'U dos Deputados.
COLI..OUA(:.~O Dli WFIC!AllS POH OIUJEI\l IN'l'ELJ.IlC'l'UAL

3• di·scu~são àa pruposi~ão da Gamara tios Deputados
n. !JJ, de 1!J2i:l, que determina que os ofJ'iciu·es do ExerciLo,
declarado~ aspi!'anl.cs cm 1922, guardem, para Lodos os cfi'ei'lo~, nas armas a qUQ_ fJCI•lencem, a mesma ordem de coUoca·
cão que, pol' mer·ccimenLo intelloctual, tmhum entx·e si quando
uspirunl.es.
O Sr. Paulo de Frontin (') - S1·. Presidente, quando em
debute, em 2" discussão, tive opporlunidtu.lc de fazer varias
uun~idera~õe:i sobre es'lu pr·uposiritu. Nuquclla. ·occasiií.o, cm
U[JUJ'i.e, o illu~ire r·eprescnl.antc du Estado de SCJrgipc, digno
mcmbru da Connni~s<io de Marinha c Guerra. contestou uma
das pJ•oposieõcs qur, al'firmci, relativa ao facto de constar do
Boletim rio I•!xerdlo, a ciassifica~ão, pnl' anl.ig'Llídadc, dos as!iiranLes que foram promovidos •tlm 7 de jancit·o de •1922, ao~
llolelim do Exercito, u classificucão por anliguidade, ·àos as··
:for·mar uo Senado :que, indCilcndenl·e du rcfer<!nci!i. feita em
maio thl 1922, exist·o outl'a, muito mais recente ll qua data
do 10 de novembro do 1923, isto é, do mez passado. O ~o·
Ietim do Exm•cito», sob n. :127, diz o scg·uintc, na ·sua pa·
gina 685:

«Pery Conatanot Bcvi!wqua, 1" ·tenente .do 1" R. I. A.
cavallo, .pedindo melhor coHolcadio no A.Jmanack Mili~
.tar. - Ind-el'l.lrido, o l•equerentê pcrtcnc·cntc · á turma
de ·1 !Jl!l, U•cha-se classifi.eado de accór•do com a lei de
1850 c regulament-o de 1851."
A lei de 1850 e o ·respectivo reg'ulamenlo determinavam
n promoção d-os tenentes, !1oje segu!Jdo~-tcnentes. JlOr antiguidade e o mesmo •cm relac;ao a-os Prlmea•os-tenenlcs. De modo
que a classi.fi•cação foi fcila de conformidade com a J.ei em
vigor, porquanto, nas leis annuues, ante1•iores a 1022 dons
nm10s antes se me não falha a memoria; houve uma 'disposiçã·o CSJYceial, clcsLinada a •Pet·mittir a substituição da elas.siJicuçã·o po'r antig'lridadc, pela cla,ssificação por me.reeimento
i•ntcl·lectual. Ma·s, tendo a lei du despeza, votada para 1.!J22,

(') Não i'oi 1·evisLo pelo o1·ador.
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sido vetada pelo Presidr.nte da Republica, então, o Dr. Epitacio Pessôa, a medida .que Linha sido J'evig·orada no Orcamenta, deixott de set• et'fecLiva e neslas ~ondiçües, a Ir.g~is
Jação vigenfle ot·a a i e i dn J850, i;m qu.e a dou Lrin a da a nLiguidade em o .principio para a promot:ão e não a do rmercci~
mcnrLo irüellccLual. Est.a medida pct·dut•ou, püdc-sc clilWJ', durantr mais rle !iO annns. Corno t>xcmplo, hasta lrmbi'UI', entre os nos~ns illustres collrgas dn Senado, o nome rln
eminente Sonadnr por San ln CaLharina, o 81·. Laura )llillel',
que, tendo sirlo o pr·irnrdJ·o cla~sil'ieado em lllCJ'Ccinwnto intellectnal, e sendo " ullimo em anliguirlarle, foi cla~sil'icadn
rm ult.imo lo:;ar, visto como n lei rJU•) re,aja r, as~umplo em
n da anligu]dadc.
·
O Sn. l'lm!l!HA LoBo - Pul'l'citamrnlr.: ma;; llf'SSr tmnpn
não havia aspil'anlcs no l~xorcilo, o qu1! passou a exisU1· em·
1005, clet.ermmamlo direitos c uma I'C;:ulnmentaçito para a
classificação c prnmoção. •rnmbcm fui desse tempo e aemn.
panhci n illust.r·c Senador por Santa Cal.harinn na Escola Militar, onele fomos collegas.
O Sn. PAUJ.o DE Fno'NTIN - A prova ele que havia necessidade do uma disposição especial 1í que clia existiu nas lei~
annuus anteriores a I922 o existe na vigente.
· Somente nitol ror incluída na lei rlc 1922, pela circumstancia que .i<í apontei.
Resta, agom, a questão relativa á ,iurisprudencia.
Mostrei que, cm se tmtauclo de urna lei da natureza desta,
surgiria, naturalmente, o inconvcnicnlrJ da sua incotJstitucionalidade qu9 resullaria da lei, ferindo direitos adquiridos. A
esLe respeito, pouco vale minht, opinião, pois não sou jurisconsullo, mas muito ~ignificr. n ,inrispl'udrncia rio Supremo
'l'rihunal Federal.
Ora, o Supremo Tribunal, no nccordão relativo (t appolIncão civel n. 2.872, publicado f.lO Dia1'in 0/'(icial rle ~8 rio
ontuhro de J!l22, portanto, do unno passado, ;;endo de notai'
qno os ,juizes são quasi os mesmos que actualmente fazem
parte cln Supremo, rwclnrn n srguinlc:
«<sto post.o, consicleranc!n qnr. srgundn n .iurisprudcncia do Tl'ibunal, é ft\1'1\ de cluvicln que a cnllocnf'ão dos officines rln Excl·rilo no respectivo quad1•o, nãn
pórle ser allerada, m•)Smo por lri, visto que rstn teria
eflrito retroactivc. ••. ,
Esllt nhi, porl.nntn, n ,iurisprurlencia do Snp!'rmn TJ'ihunnl sob1'e n cnso.
E' por esta mzüo que entendo que anf.cs rio Senndo dm• o
scn voto rm 3" rlisettssão, .~rrin convcn írntr n anrlirncin ria
r.ommissão elo Consl.il.lli(:ãn, pnm rli7.r~ snh.1'e ~l .ns~nmptn, afim
rio que depois nüo snt•,inm n.~ f!llPSior.~ ,Jnrltr.IUJ'tns rnnlt'n n
~rhcsom•o Nnr ionnl. clrlnl'lll innnrln inrlr•mn i7.neõrs. r.nmn rst n.,
.~fio png-as pelo 1'hrsottrn e niin pn1· nqu~llrs fl,ur prn(.icam o
ncl.o, é preciso que o r.ongrcssn lrnltn n mnx1mo rntr\nilo a
rst.o rospoito.
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Terminando estas ponderações, solicito ao Senado a remessa da proposição á Commissão de Constituição c ao mosmo tempG éYlviarel á Mesa uma omencla, de outra natureza, á
mesma proposioão.
São estas considerações que tinha de fazer a reRpeito.
(Mnito bem; rnuito bem.)

Vac á mesa, é lida e apoiada a seguinte
EMENDA
Ao art. 2• - Em voz de "cuJas antiguidades for1lm por
isso alteradas", diga-se: "cu,iaR anLignidades serão· re~pet
l.adas". - Paulo de F·rontin.
Vem á mesa, é lido, apoiado e entra em discussão o seguinte
REQUERIMENTO
Requeiro que a proposição da Camara dos Deputados,
n. 91, vá á Commissão de Constituição.
Rio, 20 de dezembro de 1923. - Paulo de Ji'rontin.
O Sr. Pereirà Lobo - Peço a palavra.
O Sr. Presidente -

Tem a palavra o nobre Senador.

O Sr. Pereira Lobo (•) - Sr. Presidente, rogo a V. Ex:.
a fineza de fazer chegar ás minhas mãos o rcquerimenlo c a
emenda . apresentados pelo Sr. Senador Paulo de Fronl.in.
(O o1•adm· é satisfeito.)
Sr. Presidente, dose 10 dizer algumas palavras com 'l'elaQão ao requerimento do' honrado rcprcsenf.anf.e rlo Disf.rict.o
Federal, pedindo a audilmcia da Commissão rlc Consl.iluiçãn
sobre a proposiçíi.o em debate.
Trata-se, Sr. Presidente, . de uma proposição da CnmMa elos Deputados. Não h a dnvida do que o Senado póde,
na sua all.a deliberação, Julgar Ri a proposicão oriunda tla
outra Casa do Con~r.resso Nacional cj 0~1 niio consl.it.ncionul.
Em meu ·modo do entender, penoo que o requPJ'imonln
de S. Ex. representa uma completa cxl.ravagancia, f.nnlo t'•
certo, que na outra Casa do Congresso existe conunissão irlcuticn á do Senado, com compctcncia pnm dizf\1' sobrn a consf.H).lcionalirlarle. das . proposic;õeH. .Tu lgn. porl anr.o. drsnr.ee~
sarta ossa provulenc1a.
O Senado, porém, J•csolvcJ•l\, r.m sua alta sabedoria. si
convem ou não a audiencin da sua Commissiio rlc ConsUiuieão.
pura emil.tir parecBr sobro a propo~icão.
Com relação a emenda do illusf.re Senador .pelo Dislrielo
Federal...
· .
o sn. P!lES!DENTE- Permil.l.a-me, v. Ex. uma pondoração: a aprcsonlacão ela r.mcnda inf.crJ'nmpo n rliRCilRSfio da
proposição c determina á sua dcvoluçito i't Commissiio CJUO
Rollre ella pronunciou c que foi, na hypol.hcsc, a de Marinha r.
Guerra. O que cst.l\ nm discusRiio é 'somente o rcquerimPnlo
do nobre Senador pelo DisLricf.o Fr.deral, pedindo nurliencia
da Commissão do Constitui cão.

(') Não foi revisto pelo orador,
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'O SR. PEREIRA Lono- Nestas condições, tendo dilo quanto
desejava sobro a audiencia da Commissão de Consf.ituif~üo, c
desde que com relacão a emenda ha a obrigatoriedacle da
volta da proposição á Commissão de Marinha e Guerra, nada
mais tenho a di?.er. (Muito bem; muito bem) .
O Sr. Lopes Gonçalves -

Peco a palavra

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Senador.
O Sr. Lopes Gonçalves (•) -- Sr. Presidente, n meu vêr,

o requerimento do nobre representante do Disl.ricto Federal,

com a emenda que apresentou, são assumptos que se não
pódem accumular, porque, si tem de ficar suspensa a terceira
discussão ria proposioão da Camnra dos Deputados para ser
ouvida a CommissíiQ de Marinha e Guorrn; como será possivel
'stlspendcl-a para audiencia da Commissiio rtc Constituiofio?
O SR. PAur.o DE FRON'I'TN - Si . o Senado resQiver, é a
cou~n bem simples.
0 .SR. LOPES' GONÇALVES - Pr.rdôe-me o nobre Senador,
·mas, parece que devia prr-ceder á emenda ao requerimento,
isto é, depois de ouvida a Commissão de Marinha r rlul'rr•a
sobre a emenda, tendo do vir a debate a proposição, S. Ex.
teria. nessa occasião, ense,io de apresentar seu requerimento
solicitando a audiencia da Commlssão de Constituição.
O que me não parece plausível é accumular o requerimento de audiencia da Commissão de Constituicão com a
emenda qne suspende a discussão. Uma cousa é devolver :'i
·commissão uma proposicão sem emenda c outra é devolver (t
Commiss!ío technica respectiva a proposioão com emendri.
Ora, a Commissão technica no caso é a de Marinha o
Guerra o esta tem de dar parecer sohre a cmenrta que suspenrlcrá a discussão em plenario.
Como é, pois, que poderá, ao mesmo tempo, ser ouvida a
Commissão de Constituicão?
.
Si, porém, póde ser isto passivei; si n Mesa entender qno
póde suhmet.ter {i discuss~o o rraurrimrnl.o, solicit.nndo n audiencia da Commissiio de Consf.ituiçlto, est.nndo sohre n 1\!r.sn
uma emenda que suspende a discussão; si a Mesa assim cnt.ender, passarei a discutir o requerimento, nedindo vrnin no
nohrA Senador para divergir• do seu roquiJrimenfo r rlnr a.~
l'a?.õcs por que assim penso.
O Sn. PI\FlRTnllN'I'll - Em r~spost.n no nnhrr Rrnnrlnr. nrrciso drclnrnr QlHl não hn rollisiin regimental rio requerimento
rom n nnrcsert.nr,ão rln rmrnrln. rlrtcrminnnrlo n rtevoln~fio :\
'Commissiin qnc sohrr rlln rmitlirá Jlnl'rccr. O r~qnr1•imnnto
rlelm•mina n nndirncia rln Commissiin rlc ClonslilniP;ão.
0 SR. LOPllfl GONÇAT.VF:A - 1\fa,q, parn onrlr ir:\ n ]ll'OllOSi~iio?

Para n Commissfio de Mnrinhn e GuPrrn?·
O Sn. PR!lSlDEN'I'll - Pnrn n Commissiio de Marinha e
Guerra.
(•) Não foi revisto pelo orador,
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.O SR. LOPES GoNÇAl-VES - ~i ,; esln n inlm·pi·elnnão da
Mesa, devo dizer ao nobre Senndor pelo Ü'islriclo l<'ederâl, que
não ha razfto para que l'Sla proposirão, sobre a qual .i:í J'oí
ouvida a Commissão de J_,cgislacão e Constil.uieiio ria Camm·a
dos Dcpulnclo~. sr,ia Pll\'iarla a Commissiio ele eonstit.uicf1o rio
Scn:ulo.
Nunca foi esta a praxe seguida nesta Casa cm assümpl os
desta natureza. O que se I em permittído ao Senado no tocante
a proposições da Camara, uma vez ouYida a Commissão de
Constituição, é dizer sobre as emendas que foram apresentadas :í proposição, isto 1\, sobre a consl.itucionalidade ou inconsmucionalidnde dessas emendas; mas cm rclacão á mntcria principal, em relação á .Proposição, isso ,i:\mais foi permil tido, estando a materia em debate.
O nobre Senador pelo Districlo Federal labora em um
rngano, pat·a o q11al peço sua aHrnc;ão, emho1•a sr.ia n pJ•imri1·n
a reconhecer sua vasta cultura.
·Como S. Ex. sabe; as leis são substantivas, adJectivas,
intrJ•prcl.ativas, ou declaratorias. A lei de que Sll trata é simplesmente inl.f'l'[)l'elativa ou rlrclaraloJ•ia e ,·ou da1· a razão.
No regímen ele 1850, em relação ao Exercito nacional, seg·tmclo o regulamento de 1851, não exi~tia J'ígura de aspimnlr.
O Sn. PEREIRA Lono - Nem existia escola pnrn dar clnssificaoão ele merecimento intellectunl.
O Sn. LOPES GONÇALVES - O primeiro posto ao officinlato crendo na Escola Militar, em consequcncia do regulamento
de 1851, era o de alf'eres~aJ.umno •
.Como todo Senado sabe, em 1905, o Exercito Nacional
passou por uma completa e radical reorganizar;ão, lendo sirlo
creacla a figura ele aspirante.
O SR. PEREIRA J.oao - Exl.inguinclo o posto rle ·alfcrrsnlumnn, substituindo pelo de aspira.nl e.
·
0 SR. LOPES GONÇ'ALVES'- Veio o regulamenl.o da Escola
lllililar c cm seu arl. 155 estabeleceu laxativa " imprrnl.iYamcnte que teriam direil.o ás promocões de prefcrencia os
nlumnos, que tivessem notas do merecimento, resnlt.nntcs rio
valm· intellectual . aferidas pela stin applicacão ao r.sludo,
polas suas aspirações, tendencia .e inclinacão para a classe
militar, aferidas ainda pelo seu valor moral c pela sun inlrgridade.
Essa disposicão do regulamento da Escola Militar não
goffrcu a!Lrraçúo alguma n foi. executada ficlment.r att" qur.
- preslc bem attr.ncüo o Scmndo - em 1920, fazendo-se uma
nll.eracão no quadro das forças do Exercito r. rln Marinha,
CI'r.ando-se um grande numero de segundos lonentcs, houvr
necnssidndc de se promovrr em mnssn os ciclndüos quo serviam
c que tinham apr.nns ·a nnl.iguidadr do pracas, deixando-sn rir
lnrln, no~s~ nnno, n CJ'ilm•io elo mm•rc.imrmt.o intolleclunl.
Isso foi apcnas .uma oxcl'pcüo abr.rla nessa occnsiíio, pnrqur, como rlissn, ampliou-sr n qnarh•o dr l.ndas as m•mns ..
Mns, rsso ()Starlo rir cousas nãn porlin conl.inum·. Pnr issn nn
!ri nl'r,amrnlm·in rir 102·1 ynl.ou-sr uma mrrlirla neaulrlnclm•a
rins interesses dos aspimntes rio nnno .anlrrim•. De modo quo
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tendp sido de excepção a promoção por antiguidade de prac;a,

a lei annual de 1920 restabeleceu o crilrl'io de Jll'Dmoc·ão por

merecimento intellecl.ual,
·
•Como se tratasse de uma lei de cnracl.rr lempoJ'at·in, qual
a orcamentaria daquclle anuo, a situação ficou vacillanle, al1\
qnc em agosto, se me não falha a memoria, de 1!122.• ,.
,Q SR. PEnEIRA Lono ..,.- Essa disposirão foi revigm·acla na
lei do anuo seguinte.
•
O SR. LOPES GONÇALVES - . :. para se acabar com essa
situação duvidosa, que não satisfaz :í evolução social, porqur
preferível é promover por merecimento do que antiguidacle dr
pra ca e de tarimba, foi baixada a lei de agos I o de 1022, garantindo os direilos dos aspirantes de 1!121.
·
1\\fas como a lei de agosto não podia ter effcil.o retroactivo,
em obeclicncia a principio constitucional, n por ella não
podiam ser altingiclos esses aspirantes, sabiamente a Cam::n.•a
rios Deputados apresentou a proposição ora em debate r. qur
mer.eceu do nobre Senad01: pelo Districlo Federal não ~ô uma
cmonda, como o req.uerimento de adiamento, pedindo a a.udiencin ria Commissão de Const.itui~ão, da qual sou do;:: mai;::
ob~curos membros. (.Vrw apoiados) , Visou essa lei, m''r·nmcntc interpret.aliva, declarai oria, terminar com as vacillaçõcs
sobre direitos adquiridos, que não podiam ~cr postergados por
uma questão ele momento, qual aquella em que honve necessidade de supprir os novos quadros do Exercito com promoções POI.' ant.iguidadr de prata.
Aqui esl:í o texto da lei, pam q.un o Senado vc,ia que ella
é de caracf.rr geral n não singular; Porque, em relação ao seu
ob,iectivo, as lei~ pôdem se1· rle caracter gera I ou singular.
Esta 1\ uma lei de caracter geral que vem eliminar as cluvidas restabelecendo o principio ela promoção por merecimento, E, assim, ficam resguardados os clireilos adquirido~
elos aspirantes rlc 1922, que não podiam ser sncl'ificaclos,
quando todos os mais tem o seu direito ,iá rocon,hecirlo, inconte~te e indubitavcl.
Diz a lei:
"Art. 1." Os officiars do Exercito que fC]J'am rlrclarndos aspirante~ rm 7 dP ,janeiro dr 1922. '."
Como aquella lei era rle agosto, está hem comprchrnrli~ln
q.un não podia nbrangrr o~ n~pirantcs cla~~ificnrlos ~ drpors,
porque ~rria rlar-lhe cffeit.o J•et.ronctivvo. Veiu, rnl.ao, c~tn.
qnr c\ intrrprntaf.iva, dizendo qnn ficam garantido~ o~ rliJ•cit.n~
r pl'l'rogatims rios n~pirnn tr~ dn cl~sse ele ·I 0:?:?.
Con t.inl'ia a l~r:
••. "guardarão parn todo~ os effeit.os, nns nsma~ n qnll
portonccrcm, a mesma ordrm rle collncnsan qur, p~r
nlPJ'rcimrnlo inl.rllrct.nnl, l.inham ont.J•r s1 rnmo nsplrnnt.rs.
A1•t.. 2." Dn rxccuriio rlr~l.n lei 110nlmmn \'nnl.ngrm
Jlrcunim•in nrlvirft pará os nf'ficiac~ cn,ins antiguiclaclcs
fnrrm por isso altrrndns". ·
..... ·.! •. , "'""··

ANNAES DO SENADO
Quer dizer que, si um aspirante de 1922 foi esquecido a/é
agora, por causa dessa dubiedade na legislação mili lar, mcrc~
dessa excepção que se abriu em 1920, augmentando os quadros
do Exercito em todas as suas armas, si, restabelecidos os seus
rlit·citos, sendo actualmente segundo tenente·, fôr promovido a
primeiro, elle não fica com direito, em relação á sua prornocão, a perceber da data em que o seu direito foi sacrificado,
cm·respondente ás vantagens rlo seu posto.
Ficam, assim a um Leinpo, resguardados os seus direitos n
os cofres da Nação.
O que a Camara ./.eve em vista foi acautelar direitos
pessoaes e não attender, repito, ás dubiedades r, vacillações da
legislação militar sobre o assumpto; tt•azer proventos pecuniarios, acautelando, dessa J'órma, como o fez, os interesses
rla classe.
E' j,usto que, de alguma fórma, houvesse providenciado
para que elles se.iam forçados n n!JJ'ÍI' mão de qualquer interesse pecuniario, ou venham .futuramente, reclamar indemnizacão neste sentido.
Portanto. ainda neste particular o honrado representanlc
do Dist.ricto Federal não tem razão" A lei elimina qualquer
indemnizac!ío em consequencia do hiato que se abriu na legislação militar em relação nos.nspirant.As da turma rle 1922.
Por esta razão, Sr. Presidente, ou, que mais de uma vez
ou quasi sempre, prazeirosament.e, tenho ncompanhnrlo o nollrc
represenf.ante rlo Districl.o Federal. ..
O SR. PAur,o DE FaoNTrN- Menos nos vétos.
O SR. LOPES GoNçAf,VES - ••• sou forcado, rmhora em
mnt.erin complelnmen!e rxtJ·nnha :t minha commissão, a rli?.f'l'
a S. Ex. que não ha razão para a Commissão de Constituição
ser ouvida, por que o pivot de R. Ex. é a inconstif.ucionnlirlacle
dessa proposição da Camara.
Inconstitucional ella não é. porque não produz cffeitos
ref.roactivos: apenas inft>rprP-In direitos .i:í adqniridos. que
foram, de alguma fi'irmn, csquecirlns, dando-sr o hiato n que
'1.
.
.
· .J.t
me re f er1.
Nestas condições, Rr. Presidente, obscuro wltor das
letl.rns .iuridicns, (nlio apoiaclo,ç), sem autoridade para falar
neste assumpto, (ntio apõiado.ç), não posso concordar com o
requerimento do nobt•n Senador, e, com a devida Yenin, aconselharia ao Senado-que, ncceitanrlo, como ,i:í ncoeHou r apoiou,
a emenda de S. Ex., não concordasse com o requerimrnto de
S. Ex. pm•a ouvir n Commis~ão de Constit.uioão, porque sobre
a proposição ,já foi ouvida a Commi~são d~ Constif.uição dn
outra Casa do CongreRso, c não ha sohJ•o a proposiçfio niva
algumn r! e inconstif.ucionnlidade.
Ern o rrnr t.inhn n r!i?.rl'. (;lf1titn I1Pm.) ·
O Sr. Paulo de Frontin . O Sr. Presidente
Paulo •de 'Frontin·.

Prr,n n ]1Rlnvrn. prln ordrm.

Tem a palavra pela OI'dem o Sir.
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O Sr. Pau~o do Frontin (•) (pela ordem) - Sr. Presidente, se precisasse fundamentar o meu requerimento, não encontraria melhores palavras do que as que brilhantemente
acaba de proferir o illustre representante do Estado do Amazonas.
S. Ex. acaba de declarar que em i920 !'oram Lodos os
aspirantes promovidos por anLiguidade; que em 1921 a promoção só poude ser feita pot· merecimento intellectual, em
virtude de uma disposição expressa de lei annua e que, cm
1922, não se tendo revigot·ado esta disposição, pelo faeto do
vt!to opposl.o ao orr;amenl.o da despeza, teve o Poder 'Executivo de cumprir a lei existente. Vó, pois, S. Ex. que, se houve erro, quem o commetl.eu foi o illustre ministro da Guert•a.
O Su. Pmmiii.A Lono - Não ha duvida nenhuma; o erro
vem da administração.
O Sn. PAur~o pg FRONTIN - Então S. Ex. constata que
não sou o unico a errar. Fico plenamente satisfeito em errar
com o illustre ministro da Guerra.
Esse illusLre titular, em janeiro, verificando quaes os aspirantes que deviam ser promovidos, promoveu-os de accôrdo
com a lei de 1850. E' o facto.
Nestas condições, pergunto: a lei que se pretende votar é
particular ou é geral'!
·. E' particular.
0 SR. PEREIHA LOBO - N!io apoiado.
O Sn. PAULO oJ~ Fno:-~•rrN - Refere-se unicamente aos offi..:
ciaes do Exercito que foram declarados aspirantes em 7 de janeiro do 1922. Logo, não é uma lei geral.
O Sn. PwaErnA Lono - E' para igualai-os, em condiçõA&, ás
ou f.ras l.m·mas.
O Sn. PAULO DE FnoN'L'rN - E' muito bem dizer para igualai-os; mas o facto é que a lei rl pal'l.icular c não geral.
Os que se .iulgat·em [ll'CLerirJos, em vil'lude desta lei, nal.uralmenle recnt•J•crfto ao Supt·emo Tribunal Federal.
Eu já tive occasiilo rlc ler qual a .illl'isprudencia ào Supt·emo Tribunal Fedem!, confoJ•me consta ele um accôrdarn de
outub!'O do anno passado.
O Sn. PrmEmA Lono - Com relação a actos administrativo~.
c não com ro1la[•ilo :1 legislação.
O Sn. PAur.o DE FrtON1'rN - Pergunto, pois, qual o inconv[mirml.c quo o Senado púde encontrar cm que esl.a quo8lão seja devidamente esl.ullada c que em vc~ de se limilat· a
acceilm• as pondowneões or•nes l'cilas por um dos illusl.rcs membros ria Cornm issfw de Jusl.i~u. tenha o parecer da Commissuo
do Consl.il.uio;fio, que podcJ•ü sot· discutido c (!ovidamcnlu esclarecido al'im rle chog·nnnos n um r·esu!Lndo JUSLo.
Devo rl izcr ainda que o 111'1.. 2" da pr•oposiciio niío reounheco dircilos, poJ•que,. si os aspirantes o tivessem, não se
IJXf:JOJ'iam a peJ•rlel' a~ Hlli18 vantagens pecuninrins.
Si\. PmmmA Louo - Apenas dispensam esse direito por
um acto de patriotismo.

( •) Não foi

revi~ to

pelo orador.

896
O Sn. P:~ur.o 1m li'noN~'JN - De modo que se tral.a de um
J'avot· e lliio de questão de direi to; é simples questão de equidade.
O illusi.J•e J•epresenl.anl.e rio Amazonas suppõc que com
esta medida os que se jutg·arem prclm·irlos nfto poderilo petlil'
imlemnizuçócs. Engana~se ::; . Ex. Vamos l.ot' as indenmizur:ües
pelas prc/.cri~ões que advi J'iio fia mod i l'ica~'ão do quadro do
nnf.iguiflade dos ofJ'iciaes .
De modo que, umunhã, quando forem promovidos a primeiros l.cnenl.cs o capitães, o~ quo sejam consirlül'arlos mais
modernos nu lista dos uspiranl.cs, virão reclamai', a sua colloca~.ão I! a indcmnizu(;.ão cnrJ•cspondenf e.
O assumpl.o, SJ·. Ilrcsirlenl.c, 1) grave c convém que a
l'Cspcilo seja ouvir! o o Sr. MinislJ'o da Guerra, c que a Commissão ele ConsW.uição, estudando a jurisprudencín. do ::iu}Jremo Tribunal Ecdcral, formule nm p:li'fJCf!l' que venha resolvm· a duvida.
.
Sr. Presidenlo, não estou nesta questão com part.irlo Jll'l)·viamcnl.e lomaclo. Jú declarei que a minha opinião, que a
JUinlJa rJouLrina é que o merecimento i nlellectual devo prc(lom inar. Uma vez, poJ.'I\111, que, deviria ao vt!lo á lei aunua rlc
1()22, não fui possível fazer !'C vigorar a disposição que a rcs]Jeil.o cxisl.ia IJO orc;amenlo do anno anterior, não rlovemos legislar contra dit•citos já adquiridos, que se tot•nal'am pai.J.•iJTIOniacs e qLJC, CfJr/amcnle, acarrel.:~!·iio dcspczas e inclomn izaçúes ao 1'hcsouro Nacional. Pcc;o, port.anto, ao Senado qun vof.o
o meu requerimento, o qual não p6dc tet· inconvenicnlc de
Ol'ciem alg·uma.

O Sr, Pereira Lobo -

•o

Sr. Presidente -

Pe,.o a palavra.

'rem n palayr·a o SJ•, Pereira Lobo.

O Sr. Pereira Lobo (•) - Devo uma explicação pessoal
n.o illluslrr rf'Jll'tJScmfanln rio Dislricl.o l<'crlf'ral. S. Ex., eomo
i,()rlos sahmn, clisculo Jl!'OI'icicnlemrnlc lnrlns as qtwsliirs qnr.
nlic)J'(l a.
0 Sn, PAUW DR FRON'J'J)I' - 1\fuit.o Obl'igarJo a Y. Ex.
O Sn. PEill~InA J.ouo - Eu desejaria que S. Ex. me respondesse ao seguinte: si a reorganizncrw do Exoreilo, em
1905, por um .rlcet•elo lngisln.l.ivo, c o consoqucnlo aclo r/o
Poder Exec.ultvo sobre 3: rcorgnnizac;ão do Exercito, quo
crco11 a ftgm·a rle nspJraJll.cs, clelerminancJo que osl.es
sedam clnssificaclos o promovidos cl.o accô!'do com o mcrccimcnr.o inl.e!lcctunl, merecimento este dado pelas not.as ohtidas nos exames c mais um cool'J'icicnl c moral; si csl.c rcgulllmonto,c o acto legislativo não nnnul!aram o clecrorn rle 1851,
qtJe dol.cl'minn.va as promo~•ões por anl.ig·uidarJc'?
O Sn. PAuw ug FRONTJN - Dou a resposl.a a V. Ex. O
nrinisfl:o ria Guerra pe.nso.u de modo_ rlivr.J•so, porque J1I'Oillo\'flll
os nsp1rnnii'S JlOI' nniJg'UJrladc e, nao, pot• merecimento inlroJ-.
)l"CI.liUl.
O Sn. PEni~IJ\A Lo no - Pcrgunl o cu n S. Ex.: si a rrfrll'nm. rio ensino mililm•, rm 1!!19, I1!'lo doJJl'rln n. 1:1.7fH,
IJl 10 e si nhrlecru, nu l'l'!l'lllamrn I o, pelo m•l, 1ií5, que ns asp i-

.( •) Niio foi rovisto poJo orador.
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ranLcs (ic:Yiaru ~ot· !Jla~~il'i!Jadu~ u lH'ouwvit.lu~ pot· ol'dcm dll
mérccimenLo. inl.clleel.ual c as~i111 cullooados no ".Umanack",
rovog·uu, ma1~ uma vez, ou uúu, u deerelu Lle 1851'!
O S11. PAULO DE FnoN'l'IN - llepilo que us IH'uluur·.ücs cm
1920 furam feitas por anLiguidarJc.
•
0 Sa. PE!\EllU Louo- Um ül'l'O da aulllini:;lt•ttt;.úo.
O S1t. P,\ULO DE FltuN'l'JN - Erro ou l!Úu - ei~ u l'ael.o.
O Sn. PEI\Eiilo\ LuJ\u -. i\las, meu nobre !Jülleg·a a belluza Llo reg·imcn republicano é corl'igir os et'l·os.
'
O S1~. PAULO DE Fno•r1N - Sim; mas pelo poder compcl.onLc, que no caso, é o Poder Judiciario c, não, o LegislaLivo.
O Sn. PEIIEI!l.\ Louo-0 Leg·islaLivu !.em !unia cotuj!el.onda quanl.o o Juclieiario. Os l.rcs poderes são harmonicos e
inllcpcndenlc~. O que um i'az os outros toem o dcvct• de
l'espeitar, a não ser que Yiole direilos pal.rimoniacs.
O S11. PAUI.o DE FnoN'l'IN - Üd aspit·aHI.es que ~c julgam
preteridos, que recorram ao Poder Judiciaria.
O Sn. PEI\Elll.\ LoBo - Mas o me11 nobre collega não responde á minha perg·unl.a: Si o decreto n. 13. 7!!1, revogou,
auuullou, o clccrelo de 1851 ?
O S11. PAUJ.O Dll FnoN'I'IN - I~~u depende. Si excetlet• tla
aJ<:udu da autot·iY.at•iio, não podia revogar. A JH'U\'a é fJUC,
uu1 1021, e em ag·osl.o de 1!!22, rcnovou-:oe a dispu~ir:iío do
decreto de i!JHl. ::li l.ive:;se aunulludo, !:ão seria prcci~o renovar o dispositivo.
O Sn. PEHE!R.\ LoDo - Eu ct•cio que uum lei julgada
incunslitucional c uma lei revogada, rloixam de subsistir
des~e momcnlo em deanl.e, mas os acl.os tlccorronl.cs dessa
lei c pral.icados na vigcncia da lei julgada incunsl.il.ucional,
são subsistente~. ::>cgunrlo me dizem, é a doutrina do Supremo
TJ'ibunul. Si uma ~~~i_ actual, revog·a clisposi~.ües antcriorps
ou csl.abelccc disposu:ocs novas, por uma regulamcntaoao
nova, r:om rclar:ão ao ensino, com rclat•iío a eslc ou aquelle
ohjcclo clla revog·u ou não as disposil•ücs das leis anteriores ?
O Sn. Po~ur.o DE FnoN'J'IN - Desde que não prcLira direilos adqniridos. Prelerinclo, clla não revoga.
u Sll. l'mumu Lonu - Em 1851, não exi~Lium c::;cola::; JJJilitarcs.
O Sn. PAur.o DE l"nON'I'I:oi - Existia. A E~colu Mililar, foi
i'undada cu1 ~ de dezeml.Jt•o de 1810.
O Sn. PE!l!lllt.\ Louu - A Escola de Applicac:ão, ..
O Sn . .P,mr.o Dll FnON'I'IN - A academia niililar, a E::;cola l\lililar separou-se da Central em 18!i2.
O SR. PEI!Il!HA Louo - Naquelle l.empo não existia esta
passagem ou transposi~.ão do individuas do nurtc c elo sul
do paiz, para Yircm sentur praça no Exe!'yito c cursar a Escola l\lilitar. l~t·am estudantes que, r.lepoJs r.! e um yurso do
engenharia civil, deste ou claquc!le cmw, [.J•ansJ'crlam-so a
~ngenllaria mili!~~.
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0 SR. PAULO DE l"RON'1'1N- V. Ex., nesta parte está equivocado. A engenharia civ ii só foi crm1da com a Central e a
Academia Militar dala de 50 annos Utllos.
O Slt. PEttu:lllA LoBo - V. Ex. Mabo que a Escola Militar
e de Applicação faziam parte do curso ela Escola Polylçchnica.
. 0 Sn. PAULO DE J!'RON'I'JN - A Polyledmica é de 1874.
Antes da Central havia a Academia Militar, exclusivamente militar, fundada a 4 de dezembro de I 81 O. V. Ex. poderá ver a
placa do centenario no saguão da Escola Polytechnica.
O SR. PmtllJRA Louo - Confesso que ·niLO conhecia isso.
Ma~ o que 6 facto é que o regulamento de 1!:!72 só estabelecia
as promoc;õos por autisuidade.
o ma1•echal Caetano de Faria, cm brilhante parecer, emittido no Supremo Tribunal Militar, assim se exprime, em relacão ús promoções 110 JTixercito. Esse relatorio é do anno de

1917:

"Um dos mais delicados problemas da vida dos
exel'Cil.os, .ú o da promocfto dos ofl'iciaes. Entre nós o
recrutamento para o primeiro posto é o melhor passivei; sahem todos das Escolas Mil ilares e a promocão obedece .ao merecimento comprovado p,elos gráos
éscolarcs ou pelo merecimento intellectual. '.
De modo que voU! e~~a decorroncia de leis por cl'feilo da
reorganização do Exercito. O proprio Ministro da Guerra procurou1 csf.c anuo, corrigir esse erro. Está á pagina HO do Almanalc da Gu.crr·a, a seguinte declaração, que não póde dei·xar de ser official:
"No anno seguinte - que é este anno - os aspirantes da turma do 1922, serão ~lassifieados por ordem
, de merecimento intellectual. ",
O Stl. PAuw DI! li'noNTIN -Em novembro de 1923, ainda
agora tnem sido indefcl•idos requerimentos, pedindo a rnodificacão do A.lrnrmaclc. Isso consta do Boletim da Gu.erz 1a.
O Sn. PmlgiRA LoBo - Esses mO()OS apenas não confiando
·nessa declaração que não tem formalidade alg·uma, que apenas
consta de uma pagina do Almanak, pedem esse recurso ao Con.sresso, pensando que o Con~TeBMo não póde deixar de ter autol'idadc"para amparnt· seu dJrcito violaílo por leis scrodias, incabiYeis, em um paiz como o nosso.
Era o que eu Linha a dizer em defesa do parecer da Commissão de Marinha e Guerra. (Muito bem.)
O Sr. Presidente - Si mais nenhum dos St·s. Senadores
quizer usar da palavra, declaro oncerrada a discussão.
(Pausa.)
.
Está encerrada.
·
Estão no recinto 32 Sr~. Senadol'es, numero eslricl.arncnl,e
neccssario ·para votações. Vou submcl.tcr a vol.os o requerimento do Sr. Senador Paulo do Fronl.in. para que seja ouvida
a Commissão de Constil.uit,ão sobre a proposição· ·n. 91.
Os senhores que approvam o requerimento queiram levantar-se.
.
Foi rejeitado o requorimonto. O projecto vae ser devolvido á Commissão de Marinha e Guerra..... ...
.
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:3' diticussfio do pr·o,iuclo do Senado, n, 37 de 1923 cun·side:·ando de utilidade publica a Associação d'o lmpt•en'sa do
.Para.
Approvado, vac á Uommissão du lledacr;ão.

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou le. vau Lar a sessão, designando para a de amanhã a seguinte or.dern do dia.
ConLinuacão da 2' discussão da proposição da Carnara
'dos. Deputado.s n. 107, do Hl23,. que fixa a despoza do Ministerw da Marmha para o exerctcio de 1924 (com pa-recer da

Commissão de Finanças sob1'e as emendas ap-resentadas e of{e, -recendo novas. n, 429, de 1029) ;

'

.

.

3' discussão da proposicão da Gamara dos Deputados
n. 123, de 1923, .que orça a Receita Geral da Republica para
o xercicio de 1924 (com parecer favoravel da Commissão de
Pinanças a emendas já a.pprovadas; n. U9, de 1923);
Discussão unica da proposição da Gamara dos Deputados
n. HS, de 1923, emendando o projecto n. 117, de 1921, do Senado,
que releva da prcscrip~ão cm que incorreu o direito do ma,ior
·reformado Justiniano .!fausto de Araujo á contagem do tempo
· om dobro. rle serviço decorrido de 2 de abril do 11!~67. a H de
maio de 1869 (com pm·ecer fa1J01'a·vel das Commissões de ~la
~ ·rinha e Gu.erm e de Finanças, n. 360, de 1923);
2' discussão da proposição da Camara dos Deputados
n. 89, de 1923, que regula a importação de adubos chimiuos

(corn emendas das Commissões de Agricultura, Industria e
Commercio e A1·tes e de Finanças, n. 395, de 1923) ;

2' discussão da proposição da Camara do~ Deputados
n. 120, do 1923, que autoriza abrir, pelo Ministerio da Via. ção e Obras Publicas. o credito especial de 247:050$503, para
pagamento á Companhia de Seguros Anglo Sul-Americana, do
indemnizações, por mercadorias incendiadas em Lranspol'te na
Estrada de Ferro Central do Brasil (com parece!' [avoravel da
Comm'issão de F·inança.~, n. 412, de 1923);
2' discussão da pt·oposição da Gamara dos Deputados
n. 121, de 1923, que autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, um credito especial de 174:231 :20§j para 'pagam~nto do
que é devido a D, Marianna Cunha de vasconéellos e 'filhos,
em virtude de sonf.ença judiciaria (com parecer favoravel da
Commissão de Finanças, n. 402, de 1923);
·
3' discussão da proposição da Gamara dos Depuf.aclos
· n. 19, de 1922, que véda u aposenl!lclio ou reforma, cm mais
de um cargo e com vencimPntos maiores do que os da actividade (com parece~· (avoravct da Commissão de J•ust-iça a Leais- ·
lação e emenda iá approvada, n. 995, de 1928);
3' discussão da proposição da Gamara dos Deputados
n. 37, de 1923, autorizando a abrir, J?Clo Ministerio da Viacão c Obras Publicas, um credito espo01al de 649:1H$913, destinado ao pagamento a quem de direito do restante da Estrada
· de .Ferro do Bananal ocoupada pelo Governo Federal ( c:om

parace1• favoravel da Commissão de Finanças, n. 30{, de 1923).
Levanta-se a sessão ás 15 horas· e 15 minuLos.
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157" SE::lS.i.O, .Im 21 Dl!: DEZElllBHO DE i!J23
I'ILJ::ôJJJE:-;t;J.\ IJU ôiL. ~!Jl.SUO.SÇ.\ .\1.\IL'J'J:-1:;', 1" ôllt:llll'l'AILIO; llS~
'J'ACIU COL\1JJJt.l, PILESIJJEN'I'E, E OLEU.\l\10 I'IN'EO, 2" SECILE~
'1'.\JUO

.l.'s l;J c % horas, acham-se presentes os i::lrs. A. Azc~
redu, .i\lcndonça Martins, Olegario Pinto, Lauro ::lodré, Cunha.
l\laclmdo, José Euscbio, Costa Rodrigues, João 'l'homé, José
,\.cdoly, Eloy de Souza, João Lyra, Ferreira Chaves, Antoni~
l\lassa, Octucilio de Albuquerque, i\lanocl Borba, Rosa. e Silva,
Eusebio de .Andrade, Araujo Góes, Pereira. Lobo, Pedro Lago,
Paulo de .Frontin, Bucno de Paiva, Bernardo Monteiro, Luiz
Adol}Jho, Ramos Caiado, Hermenegildo de 1\loracs, Carlos Ca~
valcanli, Afi'onso de Cumargo, l!'clippc Schmidt, Carlos Bar··
l.Jo::;a c Vcspucio de A:br·eu (29) .
O Sr. Presidente }Jrcsenles 29 Srs. Senutlorcs, está
aberta a sessão.
Vac sei' lida a acta da sessão anterior.
O Sr. 4" Secretario (servindo úc 2") proccúc ü leitura da
acla da ôcssiío_ auterior, que, posLa cm disc-ussão, é approvat.la

:;em

reclama~ao.

O Sr. 2" S-ecretario (:;ci'\'indo de 1") dá conLa do seguinto
EXPI!:DlEN'l'E

OJ'ficios:
Do SI'. 1• Sccl'ctal'io da Camara dos Depota<los,
tendo a seguinte

remet~

PJ\OPOSIÇ.\0

N. 137- 1923

O CongrcôsO Nacional decreta:
Al't. L" Da data desta lei cm deanlc D. 1\Iaria Luiza 1\Iachado da Costa, filha elo coronel .lllanoel José Machado ela
Costa, morto cm combale em 18üü, passarü a perceber o meio
soldo a que têm direito c que já percebe, pela tabc!la A, d,ll.
lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 1!HO.
Art. ~.· O 1110.io soldo ou e esta lei Hw concede toi11a sem
ci'J'eilo a pen~ãu qur. lhe ri dada. revertic;a oor morte de sua
tniíc c por COIW1!5>ão rio ex-imperador D. Pêdro II.
Art. 3." _Rpyng·am-sr.. a;; disposições cm -contrario.
Camara elos Deputados, 21 de dezembro de 1923 - A1·~
nol(o Rodl•itrtws tl1: ~l:evedo, Pr·esidente. - Ascendino Caruci,·o da Cunlw, l" secrel.ul'io, inLer·ino. - Ertclydes Malta, 2•
·sccJ•clurio, inlcrinu. - A' Commi:;são de Financas.
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Do St·. 1:" sect·elarin da Gamara dos Deputados communicandn let• stdn arloptnda a emr·ncla elo Scllaclo á proposicão
que abt•e, pnlu i\linislel'iu ela .\lat'inha o credito de réis
1. 7~3 :321$0ü:!, supplemcnlar a diversas vÓrba; do areamento
de 1022. - ln loirado.
Do mesmo Sl'. soct·elurio communicai:cv terem sido adoptadas as emendas do Senado ú Pl'oposit~ão CjUe J'ixa as forcas
de terra para 1!l:!4. - Inll•.Jra-do.
Requerimentos:
Do D. ~laria ela Pienade Cezat• Bnrmdus, viuva do Dr.
i\lanocl da Custa l:lal'J'adas, consul g·cml de, Brasil em Yokoh_?ma, no .Japão, sol•icitnndo que ·lho seja concedida uma. pen;ao com que possa prover á subsistencia de sua familia privada eomu cst.ü rio uuxil io do seu mullogt•ado chefe, vietimadc n~ catastrophe que assolou aquelle paiz. - A' Commissão
ele Fmançus.
Do St•. Hugo Dorn fel ri c oult•os, nl\gociantes no Estado
ele São Paulo, fazendo algumas considerações no sentido de
justificar o pedido de rejeição da emenda n. 13, apresentada
ao areamento ria t•eceiLa, J'elnl.iva ii t.axa ;;obt•u o quebracho
augme.ntada de 100 réis pura 506 r8is. - A' Commissão de
Finanças.
Da cl ircctoria lia ;Lig-a rln.s Elllpregados. no Commercio de
Santos, solicitando a nfín inclusfta na lei Li;: receita para o
exerci cio de I !l21J o imposto ele 3 % sobre o total dos ordenados a partir de ll :000$000. - A' Commi~são de Financ.as.
O Sr. 4• Secretario (servindo de 2•) procede á leitura
dos seguintes
PARECERES'

N. 436- 1923

A proposição da Camara dos Deputados, n. 133, de 1923,
fixa. o subsidio e ajuda de custo dos Senadores e Deputados,
para a legislatura de 1924 a 1926. E' uma proposição do dect·eto legislativo n. 4.274, do 9 de fcyereiro de 1921, relativo
á legislatura a findar.
·
A Commissão de Justiça e Legislação, ouvida sobre o
assumpto, opinou que a proposição seja approvada pelo Senado nos mesmos termos em que veio da Camara. E' este
tambem o parecer da Commissão de Fina!lças, q_ue para maior
clareza propõe a segu:nte emenda ao artigo um co. .
Accrescente-se depois das palavras "ajuda de . c1:1sto", o
seguinte: "o Senador ou Deputado perceberá o subsidiO desde ·
a data da abertura do Congresso ou da em que !he fOr ex~c
dido o respcclivo diploma quando aql:lc]le estiver funccionanclo; revogadas, etc., como na propos1çao.
Sà!a das Commissõos, 21 do dezembro do l!l23. - Btteno
de Pnivn, Prosirlcnto. - José Eusebio, Relalot·_. - Be~lll11'dn
Monteiro. - Vcspucin de ,tb·reu. - Sampato Corrcrt.
Jusln C/wr/rtont. -

S. -
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Felippe Schmidt.
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O projecto da Camm·a dos Deputados sujeito ao estudo
desLa Commissüo, estabelece para a !cgislatma do 1021 a i02ü.
o subsidio diario de 125$, a cada Senador ou Deputado, duranle as sessões, c a ajuda de custo de 1:000$000.
Mantém as mesmas disposicões do decreto legislalivo
n. L274, de D de fevereiro de 1921, que fixou o s.ubsidio c a
ajuda de custo dos Senadores e Deputados pm·a a legislatura
que está a findar.
·
A Commissão pensa que o mesmo projecto deve ser approvado pelo Senado nos mesmos termos om qua veio da Camara.
Sala das Commissões, 7 de dezembro de 1023 . - Eusebio
de Andrade, Presidente interino. - Cunha :A!achado, Relator.
- Jeron1mw Monteiro, com restriccões. - Manoel Borba. -Af(onso Camargo.

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 13:J, DE i:'l23, A QUE
SE REFERE O PARECER SUPII<\

O Congresso Nacional resolve:

'.,....

Artigo unico. Na legislatura de 1024 a 1!l2G, sc•t•:í. rlr. 12ti$
o subsidio diario de cadà Senador OLl Depul.nrlu. r.Iurnnle as
sessões, e de 1:000$ a ajuda de custo; r~:vn::;atl1~ as eli~po;;i
çi3es em contrario.
Camara dos Deputados, 29 de novembro de 1923. - Arnolfo Rodrigues de Azevedo, Prcsidenle. - Pedm du Costa
lleuo, 1' Secretario. - Ascendino Cw•neirv da Cunha, 2" Secretario interino.
A imprimir.
N. 437 -

1923

A emenda á proposição n. 91, firmada pelo illusLre Senador. Paulo de Frontin, não merece parecer favoravcl ela·
Commissãó.
Elia contravem, de todo em todo, ao espirit.o do Jlrajccto
já victorioso no seio da Commissão.
Apparentcmentc de redacção, substituindo a t'xprcssão
"cujas antiuuidades forem por isso alteradas" pela fórum
"cujas antiuuidades sm·ão respeitadas", desLróo-se inteira~
mente o disposto no art. 1' do projecto, cujo cffcito é, em vct·dade, · alterar a situaciio crronea o in.iusla, delerminnrla por
uma promocão aberrante elos dispositivos do lcgislaQiio mi!ilm: e contraria no mais elementar e evidente principio de

· JllSLH)U,

Desde que fossem respeitadas as a.ntü11lidades oriundas
ria promociio malsinadn, de nada valeria a providencia do urtigo 1' do projecto.
·
Além de crcar nu lei uma contradiccão visivel noR seus
dispositivos, teriumos o accessorio rlcstrnido o principal, pois
a roclaccão como se propõe annullnria funclamenl.almcnl.c a
providencia saluLnr qun tem cm vista a proposinrto, j1\ victoriosl\ no seio desta Commissão.
•
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Não_ é demais rcaffirmar que o inLu.ito do projecto é o
do resLabiilecer nos seus devidos Lermos o principio das promoções dos aspirantes, segundo o criterio do merecimento iniolloctual c de acc·ôrdo com a exhausLiva cópia de at·gumcnLos
o lois e jurisprudoncia, já ovidcnciamos no estudo c discussão deste caso.
'l'oda a questão se acha de sobejo esclarecida e dos Annacs desta casa constam os documentos a respeito.
l<ut·a reviver uma questão vencida no seio da Commissão
voltar áquelles argumentos.
De tal não necessita a dou La Com missão, bem informada
a todos os respeitos no que se refere á proposição em apreço.
Do exposto é de concluir que, com o devido respeito ao
seu illustro signatario, a emenda agora apresentada deve ser
rejeitada.
Sala das Commissões, em 21 de dezembro de 1923. - A.
Indio do B1·asil, Presidente. - Pereú·a Lobo, Relator. - Cm·los Cavalcanti. - Lalt~'O Sodré.
EMENDA A' PROPOS!Çti.O DA CAMARA DOS DEPU'l'ADOS N.
A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA

91,

DE

1923,

Ao art. 2•:
Em· vez de "cujas anliguidades forem por isso alteradas"
diga-se: "cujas antiguidades serão respeitadas". - Paulo de
Frontin. - A imprimir.
N. -138 -

1023

Ao projecto da Gamara dos Deputados, que proroga o
prazo a que se reret.·e o art. 1" do decreto n 4.624 de 28 do
dEzembro do 1922 (lei do inquilinato), foram cm '2• discussuo apresentadas duas emendas, sobr·e as quaes a Commissão
do JustiÇa o Legislar)ão tem de dar parecer,
. .
As .~mondas são dos Sr·s. Senadores Bernardino Monteiro
o Marcilio Lacerda.
A primeira, contendo clous artigos, determina o seguint,e:
"ArL.
Fica, entrel.anLo, sujeito ás disposições do direito commum o locatario que, sem audiencia e consentimento
do proprietario, sublocar, no lodo ou cm parte, o predio,
objecto da locação.
Art.
Sempre que os impostos de decimas, penna d'agua
c saneamento forem augmenLados, o locatario - por contracto ou sem ellc - ficará obrigado ao pagamento das differonças a maior, além do aluguel.
A segunda, tambem com clous ar Ligas, reza o seguinte:
Art. Ao terminar o prazo elo arrendamento ele prodias destinados ú instnllação ele estabelecimentos commerciaes o locatario Lerá, cm igualdade do condições com outro
pretendente, preferoncia tí prorogaçüo do contracto.
ArL. Em caso de divergencia entre as condições exigidas pelo locador ou propostas pelo novo pretendente, c as
pfferecidas pelo inquilino, a questão será resolvida por um

4o4
tribunal arbitral, consLiLuido do trcs membros, sendo um esr.olhido pelo locador, um pelo locutario, e o outro por accôrdo
rmtre as duas parles, _c, cm caso de duvida, pelo ,iuiz.
Paragt·apho unico. Bsscs arbilt·os, tomando cm consideração as condições dos alugueis dos prcdios visin.hos c a sinCCt'idadc da proposta do novo prelcndenle, decidirão como
lhes parecer de· jus liça, cabendo desse laudo recurso volunLurio para o j_uiz. "
A commissão cm seu primeiro put·eccr acceitou o ponto
de vista do Relator, que fol prorogar, pura e simple'smcnte, a
situacão de relativo desafogo, em que so acham os inquilinos,
sem crcur innovações, tanto que foi proposta a eliminação do
paragrapho unico elo ·arL. 1" do projecto, que estendia o beneficio da lei de 1!!22 ás locações por contractos cscriplos.
Essa prorogação se1.•ia ele- seis mczcs, pois a lei n. 4. 624, de
1922, vigorará alé fim de junho do anno vindouro; c o projeclo em discussão prolonga o prazo dessa lei alé 31 de dc;:embro de 1924.
_As emendas oJ'fcrccidas são dignas de csludo c ele pondera~~ües; mas o Hclalor, manll'ndo o seu ponlo de vista, pensa
que não devem ser incorporadas ao projecto, que está reclamando curso rapido, afim de ser converlielo em lei. Com o
Relator ficou a minoria da Commissão.
A maioria desta, porém, cnLenele que devo ser accoita
a segunda parte. ela prime ira emenda do Senador Bernardino
Monteiro.
Quanto á -1' parLe, houve empate, tendo acceiLado a proposta trcs membros, c rejeitado outros tres, sem a manifestação do Senador "J eronymo M-onteiro.
.
A segunda emenda foi acceita pela maioria da Commissão, mas para conslituir projecto em separado, no qual so
poderão melhor estudar os delicados assumptos nella contidos.
Sala elas Commissücs, 20 de dezembro de 1923. - Atlolpho G01·do, Presidente. - Cnnha. Machado, Relator. - Al-

fonso Ca.mm·ao. - Marcilio de Lacerda.. - Eusebio de Andrade. Voto com o Relator pot· enlender. que se tratando do

uma medida de cmergencia não deve a proposir;ão conter outras disposi~1ões, principalmente da natureza, imporLancia o
delicadeza . das propostas nas emendas ot'ferecjdas, as quaes
pr!Jcisam ser estudadas com mais attcnção, o que não é passivei fazer, faltando apenas dez dias para o encerramento elos
trabalhos do Congresso. - Je·ronumo J1rJontei1•o, acceilando
as consieleracües do nobre Senador Eusebio ele Andrade, voto
com o Relator.
EMENDAS A' PROPOSIÇ,i.O DA CAM ARA DOS DEPUTADOS N,
1923, A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA

!J7,

DE

Accrescente-se :
Art.
Fica, enLreLanLo, sujeito ás elisposicües de direito
commum o locaLario que, sem audiencia e consenlimcnlo do
proprietario, subloca1', no lodo ou cm parLe o predio
objecto da locação.

405
· Art. Sempre que os impostos de clecimns, penna cl'agua
e saneamento J'ore:n uugmentados, o localaJ•io - por contraeLo ou sem elle - ficará obris·udo ao pagamento das difl'eJ'enras o maiol', além do aluguel.
Sala elas Commissões, 1 de dezembro de 1923. - Be1•nm•dino Monte-iro. - Mw·cilio de Lacerda .
.fns /:i {'i(u,·,_i(•

· A Constituição da Republica, no ar!.. 72, § 17, assegura
a brasileiros e estrangeiros, residentes no paiz, a inviolabilidade do direilo de propriodude, nos seguintes termos:
"O direito de propriedade mantem-se e'm l.odn. a sua Jllenilude, salva a desapropriação por necessidadr. ou utilidade
publica, mediante prévia indemnização."
Iclentica declaração ,iá so encontrava na Carta Constitucional do antigo regimen.
Consoante esse preceito, encontram-se varias disposições
d~ .nosso Codigo Civil, expoente muximo da nossa cultura ,iu-·
r19ICa, promul~ado em 1916, sempre que se referem ao direito de propriedade, notadamente nos arts. 524, 591 in {'inc,
1.197 e 1.209.
Não obstante, razões de interesse publico e o louvavel intui to de dar um remedi o ao problema de habHação, para as
classes menos protegidas da fortuna, provocaram o decreto
n. 4. 403, de 23 de dezembro de ·I 921, conhecido por lei do
inquilinato, que veio suspender o vigor do tão sabias disposições.
Considerada uma lei transitaria e de emergencia, para
prorogar ·as locações, sem contracto, por mais um anno, foi
mais tarde esse prazo, por neto JegislaLivo de 22 ele dezembro
de 1922, prorogado por mais dezoito mezes até 22 do ,iunho
de 19211, e agora se cogita de uma nova prorogação.
Infelizmente os nobres intuitos dessa lei teem sido por
rnnitos t1r•turpados.
Sobre pretexto de protecção aos inquilinos J?Obres, grandes abusos se estão dando por pa:·Le de locatarJOs da classe
média e babeis intermediariol1, quR se acham e continuam na
posse, sem contracto, dos alheios predios.
Pela lei o pt•oprieLat•io não pócle augmr:mLm· o aluguel
nem reclamar o seu predio, senão findas as .Pt'OI'Ogtu.:ües ela lei,
~! ainda mediante notificação e despesas jurliciaes, com nnte•
eipação de um trimestre.
Si o não fizer em tempo habil, por qualqtHJt' descuido,
l.orít ipso facto prorogada a locação pm· mais um ou dons annos, conforme a hypothese, sem augmcnto da t·encla.
Entretanto, o locatario, ;í sombra dessa lei, púrlc:
a) estragar o predio e aindtt exigir, com intervenoão c!as
autoridades snnitarias. que n Jl!'Opt•iclario faca conr,el'los dJspensaveis;
ú) só pagar os aluguoreH no fim de GO dins, porque a
lei não tolera despejo antes desse pm~o; mns, do !'acto, st\
poderá ser despe,iado no fim de quatro mezcs, cm quo ello
permanecerá no predio, porque o arl.. G" da lei concedo-lho
dois mczes, [JOio ar!.. 8" o ,iu iz concedm;iÍ mn is mn mcz, c outro
moz será absorvido pelos actos .iudicines, inl.imaçõos, uccusn-

406

ANNAES DO BJ!NADÕ

'

eõcs cm audiencia, lancamcnlos, dcspacb.os, e tudo com grande
dispendio. O propriotario perderú no mini mo qualrp mozcs
do aluguel, ~i a causa encerr:ar-sc á r:evela do ré o; ~_! houver
qualquer chwana, perdcrú se1s ou mn1s mezcs, com ,tugmenlo
considemvel das custas, sem indcmnizar,,ão, po~·que o art. ~",
§ 2", ela lei não permil.lc a pcnhuJ•a rins movoJs do local.arw;
c ainda o que ú peior;
c) o localario púdc sublocar o prcdio no todo ou ~o
mente cm parle, pelo duplo ou mais do que paga no proprwtario, e este é, pelos agentes do fisco, collcclaclo para pa~·ar
o augmenl'? de todos os impostos n~ relacão ?o lucro anter1do
pelo inquilmo sobre a alhe1a propriedade. E o que cslá suecedendo escandalosamente.
Conheço o caso de predio á rua do Cal tele n., que está
alugado por 400$000. O locatario subloca o pavimento superior por 500$, e o lançador da Prefeitura collccton-o por réis
1 :000$, sem que o proprielario possa elevar o aluguel. Neste
caso, o proprielario pagarú á sua custa (porque não lm contracto ou o contracto não provin a hypolhcsc), imposto sobre
·a renda da su!Jioca(,,ão, que é maim· do que o da locação, o
c aprovei la o inquilino. Isso esl.tí se tornando usual.
Conheço ouLro, de um local.ario na rua elo Ilapiru' n ... ,
que, achando modico o aluguel que paga, passou a morar
cm nma oul.ra crrsn, c, á sombr·a da nova lei, transferiu o
prcclio a 11m grupo rlc csluclanl.cs, cobr·anrlo-lhes maior aluguel.
Ha um oul.ro inquilino, qno morava :í t'ua Almil'llnlo Barroso n ... , que resolveu mudar-se pam o llio Grande do Sul.
::lendo o aluguel commodo, c havendo esca;;scz rio preclios vagos, annunciou alug·ar o Jll'crlio alheio. Som scicncia elo PrOpriel.ario, recebeu c!I c ele um terceiro 500$ de I uv[ls e cntregou-llw o jlt'edio, eonLinuanrlo o inqnilino com a J'io.nr;a allwiu
o, sob cau ,ciosa reserva, a pagar o mesmo aluguel cm nome
do locaLal'io ausonl.c, Como esses, conheço onl.ros cnsos ..
Em uma gr·anrlc cielaclc, como. a elo !li o r! c ,T:moiro, cs l.ão
~o tornando con1muns e re]Jol.idos esses c oni.Pos nbusos, elo
que os ,iot·nncs rlãfl quolir!innnrncnlo noticin;
rl) o propJ•iclnrio não pór!c, pela lei fcrlcrnl, clcvm· ~1m
real no ulnguol csl.iJmlqrlo, mns as mesmas lois l'or!et·nes, hom
r.omo ns osl.nr!tt:ws 011 munieipnPs, por!on1 arl llililum. elcvnrlhc todos os 1mpos!.n,, c rncnt•go~ J•rlal.ivo~ no:; RCIJ~ Jll'nclios,
Assim, r ,iú na vig~ncia rla lni do inqniÍinnto, fni r.Íovaclo
pelo Cong1•rsso em .n)ats 25 o;, a cnnl.rilini(:iio. pelo consnmo
elo ugua c pela_ .ProlCJLm·a rna1~ 10 °/, sohr·c a taxa sanHnl'ia,
~lóm ela o!c~a0ao ela l.nxa prorlwl, polo:s l:uw:umml.os rclnlivos
a~ snblncal:'.'es ~nconlrnclns nns prrrlios nlngarlos, ou p()l\\
Slmpl~" esl.1m:tLJva dos lnnenr!nJ·r~~. filiando hri.lril.adus pelos
]Jt'O!ll'!OS donos, nu ns onni.J•anlos sao nmis>HJS snlli'o o cn~o.
Si para es,~n o;jl.na()Ú!l rlo {ll'ivilogin rio nma e!nf;tif' social.
so invocon uma razfin de inl.r•r:es~p pnlllien quo, nli;ís, niío cnconi.J•avn nmp_m~o em nnssn rltrrJ!.n positivo, niio sn dovo lovnn~.nt· oppns11;ao, aliPnlns os nollt'I'S rins f!ilO Rn pt·ncm·on
collnnm·: rlovo-so no mr]l ':ôr· cnncot•J•ni· p:w;t quo, rí.· :;omhm
rlos~n lo1 ~lo. cxccp~lio, nuo Jlot•o;;ça nrna inrlusl.t'H1. q~10 pnJ•oce
po,uco !egli.lll!a, lli'l'll8ianclo a ~n~ viria pat':t.~il.nl'ia rm pi'n.11117.0 cln ca]lllal. Rob loclns os l.tlulos t•cspoi!.:\\'ol. pm·qno ,·\
t'lll nltimn nnnl~·so, o trnbnlho accum~1lndo,
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Si, para votarmos a medida de excepção fomos recorrer
á lei romana, ao - s!lhts JlOJlU/:i - , como subsidiaria, devemos igualmenlo rcflectil· no -- nem,Jnern loedere -, cviLando,
pelo dispositivo que ahi fica, e parece previdente, urn luet·o
injusto em detrimento alheio.
São esses os inluitos e razões ,justificativas da emenda
addiLiva.

AccrcsccnLé-sc onde conviet':
Art.
Ao terminar o prazo de arrendamento de predios
· destinados ú inslallação de cstabclecimcnlos commcrciaes, o
JocnCario Lerá, em igualdade de condições com outro prclendente, pre1'ercncia á prorognção do contracto.
Art. Em caso de divergencia entre as condições exigidas pelo Iocadm ou propostas pelo novo pretendente, e as
of1'erecidus pelo inquilino, a questão scrú. t•esolvida po1' nm
tl'ibunal arbitral, conslituido de Lres membros, sendo um escolhido pelo locador, úm pelo locatario, c o oulJ'O por accOrdo
entre as duas partes, e, cm caso de duvida, pelo juiz.
l~aragrapho unico, Esses arbitres, tomando em considcrJlcão as condições dos alugueis dos predios visinhos c a sincpridade da proposta do novo pretendente, decidirão como
lhes parecer de justiça, cabendo do seu lado recurso voluntario para o juiz. .
Sala das sessões, 18 de dezembro de 1923. - Mm•cilio de
Lacerda.
N. lt39 -

1923

Redacção final do pro,iecto do Senado n. 37, de 1923, que con,\idera de utilidade pulllica a Associação de hnprcnsn tlo
Pará
O Congresso Nacional clem•eta:

. Artigo. unico. Fica considerada instituição de utilidnclc
nublica a Associação de Imprensa elo Pará; revogarias as disposjc.ões em conU;ario.
,
Sala da Commissão de Redacção, 21 de dezembro de 192:1 .
._... Ar·alijo G6cs, Presidente. - José Eu.~el!lo, Relator.
· : Pica sohJ•r n mesa pnra scJ• di><culicla na sessão snguint.~.
depois (]r, nublieacln no JJirl1"io r/o Or·nyr·esso.
.
Comparecem mais os S!'s. Pir·es Rehcllo, Bnrl1osa Lim~.
Tnrlio rlf) Brasil, .Tofio 'Thom11, Moniz Soch·!\, BcriHIJ·rliniJ Monl~iro, .•Tc!'Onymn 1\lonl.ciro. Mnreilin d11 Lncrrrln, Snmpnio CorriJa, Irincu Macharlo, Adolnho Gordo, Alvaro ele Carvallw.
GOI)f11'Mo Marnur.~ c Laurn Muller (14).
·
Drixnm ile comnnJ•rceJ', com eu usa ,jml.ifinnda, os Sr~,
~ilvrl'in Nrry, Lnpr~ C:nnçalvrs. .Tuslo
Chrrmon t, Anlonin(•
Fl'ril'r, Ahrl!ns NPYP~. nrn,inmin TiOI'l'OSO, mo~· .;]n Snmn, Vrnnncio Neita, Carneiro da Cunha, Gon~-nlo Rollcmbcrg, Siquci-
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rn rlc ~lr>nrxrs, Anl.nnin ~lnniz, :'lliln i'rr:nnlia, Modesto LClal,
Mi"lll'] rir> f:n1·vallw, l<'nuwi~r~n Snllf's, Ali'l'f'fl" Ellis, ,Tnsé Murlinho, \'irlal Jlamn~ n Snal'rf' dn~ Sanl."·' (20).
O Sr. Presidente - Conl.inl'ln. a hora rln cxpcrJicnlc.
Ri n:in l1a q11r1JJ r{l.ll'il'n J'ar.er nsn ria paln\Tn nJ
hora r.lo rx]wclienlr>, pa~;;n-sr) :í ot•rlrm do rlia. (Pousa.)
(Prt11SII,)

OnDEM DO DfA
(

OR()AMEN'l'O DA MARINHA f>ARA

1!J24

Cnnl.immr,.nn ria 2• rliscns;,ão ria propnsiçiio rln Cnmara dos
f)r.p111.nrlns n. :107, rlr ·1!1•2:1, C]llf! fixa .1 rlespe~~ dn Mini~Lerin
rJn M:ll'inhn par·n o rxrrcir.io •ln 192/t.

o Sr.

Paulo de Frontin -

o· Sr. Presidente de Fmnl.in.

Pr•en n. palavra.

Tem n palavra o S.r. Senador Pnuln

O Sr. Paulo de Frontin (•) - Sr. Pl'f'õidrnl.r, n;; r>m0nrlns.
que l.rve n honra rln fnrmular rrlnliva~ ac. orç.amentn riu Marinha, l.ivrJ•nm, nlg-umaR, n a9Rentimenlo dn illu~t.re Commi~
Rfín de Finnncns, manifrsl.andn-sc, p.nr111n, conlrarin em ralf\ç!lo
n nutras.
A que se rrfcro a snb-cnnsirrnaçíio relativa a serviços
inrlusf.riacs do Esl.adn, rm occnsifín nppnrLuna, solicitarei sun
reth·nda para que, firmnda a doutrina, as mesmas resolucões
tomadas para um orçamento, seJam generalizadas aos domais.
Quanto á emenda n. 3, tive opportunidnde de pJ•opor que
fossem. por oporucões de creditas. realizadas as despezas Q\le
constam na cnnsignacãn n. 72, 377, da verba primeira: 279 da
verba quinta. 50 bis, da verba sef.ima; n. 1. depois da verba
Pexta: o total da verba '19'; na importancia de seis mil cento P
dor.oito contos, que iriam concorr·er para reduzir o de{ic1:t
orçamentaria.
O parecer. porém. por uma quoslãn simplesmente de maior
rapidez na obtcnc.iio dos J'ecm•sos relnl.ivos, manifestou-se contra o alvitre que formulei. Diz o parecer:
«Manda esta omcncla supprimir ns dotacões daR
sub-cnnsignncões ns. 72 e 377, ela verba primeira. numoro 279, cln verba quinta: n. 56 bis, da verba setima:
n. 1. rln verba decima se::~:ta e t.oda a verba necima
,nnn nnr cleYcr n rr.specliva despmr.a correr pelas opera.~õc~ rio crcr1il.n~ nnt.ori?.ndos pelo artigo segundo da proposição.
Não paroce :í Commissão conveniente o alvitre pror.nstn prlo hnnl'ndo Senador, autor da emenda.

---( •) N:tn fni l'r.visln pelo orado
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Si entre o material para a acquisicão a que se dcslinarn aquellas dotações, al~umas ha de dUJ'ar,iio mais
longa, podendo sm· consi~-~r~do nut~erial mtpitalizado
todos, entretanto, de acqLusJçao prev1sta naquella su!Jcunsigna~iio, ~iio material de urgcncia .. ·"'
:'rlaterial, Sr. Presidente, nfto se classifica pela urgcncm
ou pela demora: classifica-se pela sua natureza. Si é destinado
no pal.r·imonio nacional, !.em ürn caracter: si é destinado ao
consumo annual, lcm outro, qualquer que seja a urgencia.
Podemos ter a maxima mgcncia em uma despeza patrimonial, corno tambcm a podemos ter cm relação n despe1as de
c·onsumo. Si não ha carvão, Iub.riJ'icantc, c delles Lemos necesHicla•de, vamos adquil'il-os a qualquer pr·eco qualquer que seja
a forma.
'
Em uma estrada de ferro u Governo é obrü;ado, t.enha
credito ou não, realize ou niio operações de credito, a fazer o
serviço, adquirir, seja como for, o material necessario ao serviço.
Nestas condições, não parece que a juslificaciio seja procedente.
Diz ainda o parecer que:
"A medida prevista na emenda teria, é verdade, a
vantagem de reduzir o orçamento orclinario de seis mil
c poucos contos, mas não importaria em diminuir para
o Thesouro a despeza do exercício financeiro, pois
~sta teria sempre de ser feita por areamento extraordinarin talvez majorado ainda pelo maior estrago do matm ia! que, pelas delongas do processo lembrado, não
póde ser immediatamcnl.e suhslituido, reparado ou reconstru iclos~.

Ora, si as delongas existem, ha uma ~olução muito simpies, qual a do Congresso providenciar para que se,iam eliminadas.
Porque hn delongas c o processo não é mats conveniente,
segue-se que devemos sustentar uma doutrina que não é verr!arlrira. rlnndn como rlcspcr.a. rml!nar·ia, prejudicando, portanf() a sil.uanão ornamentaria elo pniz, fazendo com que n d!e{icit
_:seja auiment.arlo, sirnp·Irsmenlr. po~qur. ha um processo de
del"llgas qnnrtl.n a acquisieão rlr~ rnat.r.rial?
Não me parrcc justo. O procPssn a adoptar deveria ser o
de autorir.ar-se .o Governo a refor·mar essa pratica, mas não a
considerar como dcspeza pal.l'imonial o que rle faclo é despez!l
dr consumo.
Não fiz rerhwc.ão alguma. Sr. Prcsidr:nt.c; apenas referiame fts dcspczns qur são perfcitnmrnl.r de caracter patrimonial.
Si n honrada Commissão não conco!'da cm que se retire
rins vr.r·bas nrçnmen farias. porque r.m IG<2~ o systema de processo de delongas r demora futuras, os inconvenientes do que
ti·ala o parecer poderão pcrsisit.ir n então solução a tomar-se,
c da qual trntnrri hojr quando discutir n orçamento da Receita,
deve consistir em vollar-se n cr·ear, sob o titulo «Recursos,,

~.
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Dmn verba eorTnsponclcnto no or·r;~rmonl,n rJa Roceiln, c ror cst.a
fórma cvil.ar qtJO seja rnnjnrndo o tlr:(icit do o1'1.:amenLo ordiuarlo, quando, r·rnlmenl.e, ln! nfio AO {]cvo dar.
Si'io csLas consiclornçõns que mo cnbo fnzet· ~~ respeito
r! essa Clllcnda.
As outras, como ,iá disse, as de numeras /1 c 5, tiveram
parecer fnvn!'nvcl. H a apenas um .pequeno crr·o de impres•süo
narn o qual chamaria n nll.cnçl'ío do il!usLr•e relator,
• ConsLa do par·cccr, que o quantitativo do 1 mil conto's do
réis drwc ser subsLiluido por• 8. 761:899$722. Visivelmente
ha ·nrrui 11m erro Lypogr~tphico, o qual convem seja corrigido.
A qnà.nLla R a. 7oti1 :809$722, cxncLamenlc a quo consta do docrel,n ele 7 rio novomhro.
Foilas cstn.s po'ndoraçõcR, por oc,casifio dn votação solioiLarci a I'·~l.irnd,n ela emencln a que me ref-eri, aguardando a
dlseussfi.o rio Ot•cnmcnl.o cln lleccil.a para mercê da verba
41lonln•sw::» pn·dm: eliminar os inconvenientes qtJe notei na
r·o.Jeiçfto ela emenda n. 3.
Rfir1 n'> eo'nsiclemçõcs qJI'D me cabia fazer. (Mnito bem.;
rnn ii" bem.. )
O Sr. Presidente -- C:onl.inr'irt a rlisenssfío.
O Sr. Irineu Machado O Sr. Presidente Machado.

Peço a paluvt'U,

Trm a pnlr\Vl'ft n Sr·. flnnudol' Ir•incu

O Sr. Trlncu Maoltado (*) - Rr·. Prnsirlrnl.o, valhn-mr da
do orçnmQnln rln Mnrin.ha para f.J•rrzr.l' ao ·conhelilmrnf.n d-a Oa~n n f.olof!:l'filmnm qno me fni dirigido pelo
nr1~sn rli!!'nn nl1lig·n o omincnf.o .rol!ega Sr. Vida! Ramos. O
f.r.Jrg'l'nmma qnn mn foi nx,pndirln hnnLom don Flol'ianopolis n
pm• ·mim rncc!Iirln !Jnnl.rm mesmo, já .cm hora adiantada ·drr
nnll.r.. 11 dn leJ)I' RrgninLo:
o
«Sonarlnr T1·inctr M::tchtl:rlo - Rio d•e .Tnnciro,
2'

r!iscns~iiei

Meu filho, D1>. Nerm.1 nnmos, que eRI.avn t.rabnJnnnrlo CIJJ Rl'll rsoripl.nl'iri, t.evo, i·nespern.damcnte, voz
dn fll'isíin. prw ilJ'd.rm rio g·nvnnnador do Estado estanrln ncf.nnlmonl.r r·~Nllhido n·n Qnn.l'f.ol da Força' P·ubliWL Tg-nnrnndo ainrla a r.an,~a rla violc.ne.ia. estou a seu
!url0, rlrRrlo n mnmr.nto ria pri·siio. - Vida! Ramo.~.~
O illnsf.l'r n l.nlrnl.nso nrlvn~·nrin Dr. Ncr·en !la mos figura
rio rJ·n,oln.qiJn nn irnprrnsa. nn Ji'rn'11.111. e na p<llil.i-ca rlo' Sànta
liiHhhr'ina. 11 prsMa cnnlh'eida dn pai~ inteiro. A Na~ão renrln hn:nrnnAT!l11 r 1lrrlirn ]Wofnnrla nrlmiraçfi,o an l.a!.entoso
rnnrn. nn rlh:mo rr-pnhlicano. nn impolluto pat.riota que é o
Dr. Nrrcn !ln mos.
1\Jrlns r.rmhrcrm o trmp·nrnmcnt.o nrhitrarin e violrnto
dn •gf'vrrnannl' rln ~sfadn de flanf.n C:nt.ha.rina Sr. Dr. Hercilfn Lnz. rm cn.in admini~l.raçfi<l, infrlir.mcnf.e, nilo é <lsl.a 11
'J1l'hi1rn·a rrrln.maçílo qnc sn lrvnnta ·Contra nc.t.o<; de a.rbitrio,

-·

( •) Não foi re\'i-sto pelo orador.
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de violem ia ·e de desmandos praticados por S. Ex. Dos
.proprios lenmos do lelegramma do Sr. Senador Vida! !lamos se v<i flLlC nenhuma causa explica a violcncia de que J'oi
vi.elirna {l filho desse nossso eminente •!l respcitavol co\lcga.
Nenhum'CI. causa de ordem ,judicial, nenhum mandado judicial lravr.ndo sido ex;p.cdido contra o Dr. Ncrrm llllJmos ..Nentnmm exp\i·cação lefl'al se •encontra para o ado de ar.bitl'io
c de rorçu, para o ~elo criminoso contra elle prati.cado.
(Assume a cadeira da Pres'idencia o Sr. Estacio
· Presidente)

Coim1J1'a,

Conhecemos o Dr. Hercilio Luz o governador do Est.a-

rlQ: arrr.lHitado, violento e impulsivo: ene é. entretanlo. nm

hCirncm rir. cor•agcm c. muitas vezes, rl.c

altitude

cnvr:lhei•

L'•'·'r·::t. Inimi;:n pr.ssor:I ;, polit.kn rlr• Sr. Vida! Ramo•:, niJs,;n

collrga. nf'ro lhe fica bem estar se clesforçando em vincHctas
pcs;~nn.cs rlns iras q11c nu ire contra o progenitor dn Dr·. NeJ'éll rtamos.
G:Jm r·0Iaçiin ar. proprio Sr. Senador Vida! Ramos. sabe
o pai~ intriro rm qnc at.mosphera de terror, de ameaças e ele
coacção elle se tem encontrado sempre no Estado de Sn.n I. a
r.nt.harina. depois qnc assumiu o governo o Dr. Heroeilio
Lm. Ai nela no ~li timo pleito presidencial swbemo's quaes as
vinlenc.ias, qnn.r.q ns rlrsmnndos, .quacs os desvarios praticados
;prln gnvcrnarlnr Hcrcilio Luz contra n pessoa dn nosso prcsarln c r mi ncnLc .collcga, Sr. Vida! Ramos.
O illu~t.rc Scnarlnr por Santa Cat.harina, veterano da
c:msa republicana, é nm c;;piritn profundo, cquilihrnrlo. ti ;!
ealmn. a pondcraçãn c a rc;;rcit.ahilicJ.nde fim pe-ssoa. •rnr!as
a~ sna., qnal idnrlcs p·r,ssoaes. como a sna nobre cnvorgaclnra
moral r pnlitic•a. n t.n·rnam qnrrirln c a•cat.ado ·pel-o Sc.nadn inteiro. Par~'l mim, para o Senado inteiro, a affirmativ:2 do hnnrnr\n c vcl.ho chr.Fr rcpnhJi.cano. do bencmcrito Senador catharin~nsc. Sr. Vida! Ramos. p·ara mim a sua palavra vale
eomo nma verrln.dc complct.a c nhsoluta. A sua a.ffirmativa
de qne não rxist.c ea.nRa qnc r.xplifJllC a prisão do srn filho,
Dr. Ncron namn~. ~ p·arn mim prova .~ufficiente de atw nenhnm motivo lrg-al. nenhnma cxnlicação cabível pódc ser
rlarln..pnl.o .govcr-nn.dor .para .iusti.ficar o acto violcnt.n qne
pratiCOU.
Como, ent.ret.anlo, o Sr. Hcrcilio Luz, apczar rio snn lcmpcrnment.o violento e arr•cha.t.arlo, tem mull.ns vrzrs tnnvi•
ment.os de nobreza, en n.pprllaria para n prnprin govr1·n:Hin1'
rlc Santa Cat.harina. pcrlindo-lhe qnc ceRsr, cm ilnlll'a :'rs liherdades santa-cnt.harincnses, cm honra á · civilizar:ãn ll!'nidJoira. a perseguição que S. Ex. move, imporlinnnt~ e allncinadu, contra o Scnaâor Virlal Ramos c todos o., mclilhl'li;; tln
Hla família. Melhor fõra que o governador dr San!:\ Cnl.hnrina empreg-asse o seu t.cmpo cm resolver aR r\lfficulrlhi-leR rb.
administração. em acudir nos multiplos prohlrmnR que inll~
rcssam n vida do prospero e adiantado Est.ndo .
. ..Dirijo ~aqui as minhas palavras de appelln á concorclin,
diriJO daqu1 o meu appello :1 obra de apaziguamento.
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Espero e aQredito que o Sr. Hercilio Luz mandará pôr
t.ermo a essa deten(:.ão illegal, criminosa, praticada contra o
f1lho do nosso preclaro col!eg',a, Senador Vida! Hamos.
Dando nestas palavras a minha denuncia ao paiz, qtl<l
precisa conhecer· todas as violencias, lodos os clcsvarios elas
autoridades federaes e estaduaes, todos os assaltos contra a
liberdade dos cidadãos; dando conhecimento ao paiz inteiro
de mais um crime contra a liberdade, prometto voltar ao assumpto logo que maiores esclarecimentos me sejam dados,
caso o governador de Santa Catharina persista no acto violento e criminoso que praticou.
Sirvam, ao mesmo tempo, de conforto c encora,)amcnto
para tantos c tão rudes golpes da sorte que ha recebido o
nosso eminente collega Vida! Hamos; sirvam de encorajamento ás suas altas virtudes pessoaes e politicas essas minhas palavras, que são a homenagem devida pelo Senado inteiro ao valor moral do preclaro Senador por Santa Catharina.
O Sr. Presidente - Conlinúa n discussão. Si nenhum Senador quer usar da palavra, encerro a discuosão .
. Está encerrada.

São approvados os arts. 1" e 3", salvo ns emendas.
E' annunciada a votacão da seguinte
llMENDA

N. f

Supprimam-se os lugares creados.
Verba 1•:
1•

N.

18, 1 continuo . . .

parte
•

•

•

o • o • o ••• o ••••

::1:120$000

2• parte

N. 20, 2 serventes . .

o O o

4:680$000

•• < o ••••• o ••••• o o • o

4:200$000

o O o O o O o I o O o O o o o

s• parte
N. 487, 2 remadores
Verba 4':
4• parte

Restabeleça-se o n. 2, differcnca a deduzir ....

1:080$000

!li~ llllZEMDI\0 DE
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N. 150, rcsLabeloca-se, differen1"a a deduzir ....

G00$000
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Verba u•:
5• parte
•.

Verba 7•:
6' pa1·tc
~~.

56, 4 operarias

.ToLa! . . . .

H :520$000

•• o o o o ••••••••• o • o o

• o o •• o •••• o

22:200$000

Paulo de F1•ontin.

O Sr. Presidente -

Vou :;uinneLtel-a a votos por partes

(Pausa.)

São approvadas as alterações dos ns. 18 c 20.
E' rejeitada a relativa ao n. 4.87.
São rejeitadas as parLes relativas ás verbas /1• e 5•.
E' approvada a relativa á verba 7•,
E' annunciada a votação da seguinte
EMENDA

N. 2

Supprimam-se as sub-consignacões relativas a serviços
industriaes do Estado.
Verba 20", reduzir de 300:000$ a sub-consignação n. 1
c supprimir a de n. 2, 305:000$000. - Paulo de F1·ontin.
O Sr. Paulo de Frontin O Sr Presidente -

Pl!•"o a palavra pela ordem.

Tem a pala Vl'a o nobre Scnacll>l'.

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) - Sr. Presidente,
cu pediria a V. Ex. consultasse o Senado si, de accôrdo
eom o que jt't tenho solicitado nos outros orcaméntos, permitte a retirada desta emenda relativa a serviços industriaes
do Estado.
O Sr. Presidente - O St·. Scnarlot• Paulo de FronLin J'equer
a retirada da emenda n. 2. Os senhores que approvam esse
requerimento, queiram levantar-se. (Pau.m) .
E' rejeitada a seguinte
EMENDA

N. 3
Supprimam-se as Yerbas seguintes por dever a despeza
respectiva correr pelas opera.çõcs de credito autorizadas
pelo art. 2•.

ANNAES

no

BENÁDÚ

Verba l":
N. 72 ..................................... ..
N. 377 ..............................•.......
Vot•J;u ri'', 11. 279 .............•....•..........

Vcrba 7", n. 5G b'is .. ...................... ..
Verba 1ü.", 11. 1 ............................. .
Vcl'iJu 1!J" ................................ ..

'\'o tal

•• o ••••••••••••• o ••• o ••••• o •••

200:000$000
40:000$000
3G0:000$000
80:000$000
1.000 ;000$000
4.500:000$000
(i

.180:000$000

Paulo de F1'ontin,

E' annunciada u votação da seguinte
EMENDA

N. 2 A

Sup]JI'ima-se a verba 21'. "Exercícios findos", róis
200:000$000. - Paulo de F1'ontin.
O Sr. Paulo de Frontin O Sr. Presidente -

Poc.c· a palavra peia ordem.

'rem a palavra o nobre Senador.

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) -

Sr. Presidente,
diHculi o parecer da Commissão do ]'inanças sobro
este orr;urnento, tive occasião de chamar a attenção do Senado
p:ua um r!'ro Lypógrapltico que peco ao illustrr. relator
faça J·ecli/'icar. S. Ex. terminou o seu parecer fixando em
8.7ü1 :890~722 o quantilal.ivo nocossnrio, quando devia estar
3. 70/l :8!19$722.
quanclu

O Sr. Felippe Schmidt O Sr. Presidente -

Peço a palavra pela ordem.

Tem a palavra o nobre Senador.

O Sr. Felippe Schmidt (pela ordem) - St•. Prscidcnlc, o
erro a que o nobre Senador pelo Districlo Pederal se refere
é relativo :i emenda n. 5 e estamos votnndo a de n. 4, que
diz "supprima-se a verba 21' "Exercioios findos", réis
200:000$000."

O St·. Presidente (dit•i:,dndo-se no Sl' ..Paulo de PronUn) V. Ex. pediu a palaYra sobre a emenda n. 4 ou sobre a de
numero 5 't

O Sn. PAur.o DE PnoNTIN- Sobro a do numero 5.
O Sn. PnESIDENTE - V. Ex. esttí equivocado. Essa
cm cndn ainda não se ncha cm votação.
J~' annunciacla. a v,otaoão da seguinte
Emenda n. ft, com parecer fuvoravel. Os senhores que
it nppJ•ovnm, queiram levantar-se. (Pausa),
!foi approvada,
\
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E1 unnuncia'da a votncão da seguinte
llMilNPA

N. 3·A

Accrcsccntc-sc:
Vc!'ba
"Augrncnto [JJ'OVism•io dos vencimentos, mensalidade>, dial'ias c ,iol'naes, de accOrdo com a lei da despesa
de ü de janeiro de 1923, 3. 76-1:899$722.
Hio de Janeiro, 3 de dewmbro de 1923. - Paulo de
F'I'Ont'in,

O Sr. Felippo Schimidt - l'e•;o a palavra pela ordem.
O Sr, Presidente - Tem o palavra o Sr. Senador Fclippo
Scllimidt.
O Sr. Felippe Schmidt (pel:t ordem) - Sr. Presidente,
pedi a palavra para fazer uma rectificaoão. Diz o parecer:
"A' vista do que ficou resolvido sobre a emenda
semelhante na proposioão que fixa as despesas do
Minislcrio da Fazenda, é a Commissão de parecer que
a emenda seja approvada com a seguinte redacoão:"
A redact,ão é a seguinte:
". . . que a emenda se,ia approvada com a seguinte
redacoão."
Accecsccnta depois o parecer:
"Incluu-se com u numeraoão que lhe competir o
com os mesmos rlizet•es, a verLlU· 22• da pr·oposta dó
Governo, substiLuíndo-sc, porúm, o quantitativo do
4. 000:000$ por 8. 7Git :899$722."
No final dessa suh-emcndu l.ambem ha um ertguno na
u lli rna parcella. Em vez de 8. 7G4 :899$722, deve-se lôt•:
3. 7GIL :899$722. São essas as rect.ificar;ões que julguei elever fazer.
O Sr. Presidente - Os senho!'cs que approvam a emenda
n. 5, com as rectificações feitas pelo Sr. ·relator, queiram
levantar-se. (Pausa.}
Approvada.
E' igualmente approvncla n sub-cmenda da Com missão.
E' upprovada a seguinte
EMENDA

N.

4

Onde convier:
Pnt•n cxrcucão da lei n. 2.71\7, de 8 do .innoil•o rle 19!3;
qne nutmizon n crcnçito ele uma escola rle aprendizes mnrinllcit·os no rio Arnguaya, no Estado de Goynz, 200:000$000.
Sala das sessões, 5 .de dezembro de 1923. - Olcaario
·l'into. - llermcrwaildo de llforae.!.

''
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SUB-llMilNDA

Omie se diz "200: 000$", diga-se: "100 :000$000" •

.l!'iea prejudicada a seguinte
EMJmDA

N. 7
fnclua-sc vcl'lm na illl(JIII'Lancia ele 3. 7li~ :889$722 para
oeeort•ot•, pelo Mi nisl.el'io da Marinha, ao pagamento ele gratificação ]n"ovisoria, estabelecida na lei n. lt .ü23, do li do janeil'O de ·J !l23, cm hcnel'iciu dos l'uneeiunarios, m()nsalistas,
liial'isl.ns, ,im·nalciros c opcrnt·ios ela União, c C•Dnhccida por
Ta.bella L'ltra, a qual fica, para Lodos os offcil.os, incorporada
aos respectivos vencimentos, mensaliclaclcs, diarias o .iornaes.
Sala das sessões, 5 de dcwmbro elo 1!J23. - l1•ine!t Machado.

E' approvada a seguinte
llMENDA

N. 5
Fica o ·aovernu antot·izado a instnllar no extremo sul da
Jll'<lia ele Copncahnnn, no porto da Jgre,iinha, na curva da costa
,iunLo no l'·ortc, um posto de Soccorro Naval, o qual servirá
sirnu Hancamcntc ele ahrigo ÚR embarcações e aos pescadores
da Colonia "Aimbirc" Z-H dcsl.a Capital, despendendo até sesscnl.a contos com a constt•ucoilo desse posto. - Irincn lllacltado.
SUB-EM!r.NDA

Acct·oscento-se OIÜI.'O as palavras - forte e um posto as RCg'ltintos: "Si a isto nilo se oppuzorcm as convenienciM
rn i liLarcs".
E' annunciada a voLar;ão da seguinte
U:~lENDA

N. O
Da vm·ba "pesca e saneamento do litoral" destnque-sc a
quantia ncccssaria pm•n a subvcnç.ão de cem mil réis rnensac~
pnl'a cndn escola primaria crcad•~· e mant!da pela~ eolonins de
pcscadot·rs no litf.ol'lll dn llcpnbltca, das ,Já Ol'gamzadas e com.
f1·cqnencia dr. pelo nw.nos, 30 creanças ou adultos, em 1 de
janeiro do Hl21t. - lrli!CU Jlachado.
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Pcr;o a palavra pela ordem.

'l'ern a palavra
o Sr. lrineu Machado
•.

O Sr. Irineu Machado (pela t•J•dem) - ::ir. Presidente, requeiro a retirada dessa emenda pura renovai-a orn 3" discussão cm melhores termos.
O Sr. Presidente - u ::ir. ::ieuuuor Il'iueu Machado requer
a retirada da sua emenda.
Os senhores que approvam, queiram levantar-se. (Pausa.)
Approvada.
N. fi A

Arl.
As sub~consignações da verba "Pesca e Saneamento elo Littoral" cornprchcnrlidas as subvenções ás escolas,
~crão enLL'ngues nos mezes de janeiro, abl'il, .iuliJO c outubro
por quotas trimcslrnes á inspccf.oriu de Portos e Costas, do.
Ministcrio da Marinha, que as dispensará c applicurá com as
formalidades do Codigo de Gontabilidade nos serviços a que
se destinam, á vista de documentos que provem o seu justo
emprego, e de mappas de frcquencia enviados por intermedio
da- Capitanias de Portos e suas delegacias e agencias.
Fica prejudicada a seguinte
EMENDA

N. fO
As verbas destinadas á "Pesca c Saneamento do Littoral",
inclusive ás subvenr;ões ús escolas das colonias de pescadores,
serão entregues em propor~'ões trimensaes á repartição competente do Ministerio da Marinha, que as 'despenderá com as
formalidades do Corligo de Contabilidade c se encarregará da
disf.ribuiçüo das referidas subvenções ás escolas que satisfizerem as exJgencias da lei. - Irineu Machado.
E' rejeitada a seguinte
EMENDA

:!(,

H

Onde convier:
Art. L" Augmente-se no Corpo de Engenheiros Navaes
mais 10 capitães-tenentes.
Art. 2." As vagas dald resullant.rs serão preenchirlas nclos officines que servem actnalrnentc no Departamento Tcchnicn do Arsenal do Rio de Janeiro, e cm serviços altincntes
ti cngcnharin naval, c os actnalmcntc inseriptos cm concurso.
desde que sntisfnçnm as condições de habilitação nccessaria á.
admissão no referido corpo. - Manoel Borba.

S. -
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4t8
E' npprovndn para projecto espccinl, n scguint.rJ
EMENDA

N. 12

Accrosconle-se onde convier:
Arl.
Os officiacs de marinha que servirem no Estado
Maior do Presidente da Republica contarão tempo de embarque. - Costa Rodrioues.
São rejeitadas as seguintes ·
EMENDAS

N. 13

Accresoente-se, na verba destinada ao Emino Naval:
ArL.
IJarnl ucquisição de apparclhos c ins/,iuiCJontos
destinados nos gabinetes e laboratorios do electricidade, chimica, o explosivos da Escola Naval, 60:000$000.
Sala das sessões, 5 de dezembro de 1923. - Marcilio de
Lacerda.
N. !4
A' verba 0" - Inspectoria de Portos e Costas - Pessoal
- CapiLunin do Porto do Rio de Janeiro - Accrcsccntc-se a
importancia de 3:000$, para o encarregado de diligencias,
afim de ser fielmente executado o art. 88, do Regulamento
das Capitanias de Portos que baixou com o decrete n. 11.505,
de março de 1915: - Lauro Sodré.
N. 15

Onde convier:
A verba X - Pesca c saneamento
tribuída nos mezns de janeiro c Julho,
á Inspectoria de Portos e Costas, para
cadas nos serviços a que so destinam,
.que
. possam provar o seu emprego. -

do Jilteral - scr(L dispot· quotas Rnmcsl.rars,
serem por cllas appli:i vista de documcnf..Js
Lauro Sod1·é.

N. 16

Onde convier:
Ficam equiparados os vencimentos dos escrivães ela Auditm•ia da ~farinha, a-os que percebem os escrivãcs do Jurr,
desta Capital.
Sala das sessões, 3 do dezembro de 1923. - Jeronymo
Monteiro',
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Pica prejudicada a seguinte

'·

EMENDA

N. 17
Onde convier :
A verba destinada ús subvenções das escolas primarias
das eolonias de pescadores será distribuicla por intcrmedio da
Inspectoria de Portos e Costas, mediante os mappas de frequoncia, que trimestralmente lhe serão apresentados .-Lauro
Sodré.
E' rejeitada à seguinte
EMENDA

N. 18

Onde convier :
Para creação de uma escola profissional c industrial de
pesca, 100:000$000. - Lau.ro Sodré.
E' annunciada a votação da seguinte
EMENDA

N. 19

Da verba especial. destinada á pesca, destaquem-se vinte
contos de réis (20 :000$) para a Confederação Geral dos Pescadores do Parú. - Lauro Sorlrâ.
O Sr. Felippo Schmidt O Sr. Presidente -

Po~.o

a palavra pela -ordem.

Tem a palavra o Sr. Felippe Schmidt.

O Sr. Felippe Schimidt (pela ordem) - Sr. Presidente requeiro a V. Ex. que consulte o Senado sobre si permitte quo
seja v-otada immediatamentc a emenda n. 24, que se refere
exactamente ao assnmpto contido na emenda n. 19.
O Sr. Presidente - O Sr. Senador Felippe Schmidt requer
que seja antecipadamente votada a emenda n. 24.
Os senhores que approvam o requerimento, queiram levantar-se. (Pausa.)
Approvàdo.
'E' approvada a seguinte
EMENDA

N. 24
Emenda ::i verba 10' (Pesca c saneamento do li tL~ral) :
Accrcscente-se onde convier:
Sejam c! estacados, ela. ·sub-consigna~~ão "Pessoal", vinte
contos do réis para o desenvolvimento do ensino da pesca pm:
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inlermcdio da Confederaofin das Colonins de Pescadores do Estado dQ J'artt, obrigada esta à p!'OHlar;üo !IICUSal das llOilLas
de applicaçfi.o deste auxilio, nus LC!'ll!US da lei.
J<'iea pt·cjudicacla a cmcndtL n. 20.
B' nppronda, para projecto especial, a seg·uintc
lllliENDA

N. 26
Aos off'iciaes r·oformados que na vigençia desta lei completarem 20 annos· de serviço cm repartições de Marinha será
concedido o soldo actual, no posto em que se reformaram
para todos os ef!'eitos. 1- I. do B1•asit.
E' rejeitada a seguinte
EMENDA

N. 21
Accreseente-se na verba 1' - 'l'ilulo XVIII - Superintendencia de Navegação - Sub-consig·nação n. 662, depois
das palavras: "signaes de sermç.ão":
1• - Heconstrucção immcdinta dos pharóes que a!llea~.am
ruir: Bailique e Simão Grande e levantar os que já ruiram,
como Mandihy c Cacté.
2" - Collocação de uma boia illuminativa no cabeço leste
do bancu cm que naufragou o vapor Oteri, em Mandihy.
:J• - Boia illuminuliva no baixo 'l'apanã, devido a dil'ficuldudc de navcgat;ão á noilc, aos navios que demandam o
porto de Belém .
.1• - Pharol na ilha das :\rarns, com alcance mínimo
de 1ü milhas, pot· ser •J local cm que o canal é muito estreito
c pejado de bancos,
5• - Phnrol na ponta SW do Ft•cichal, ilha que fica situada del'ronLe de Monte Alegre, pm• ser um local de difJ'icil
tt·avcssia, muilo cheio de bancos; o seu alcunce minimo não
deve. ser inferior a 16 milhas.
(i• Montagem de um pharol na ilha de Maractt, com o
nlcancc minimo de 1G milhas, por sm· uma ilha muito baixa,
de diJ'l'icil aeccsso c reconhecimento tí noite.
7• - Postes illuminutivos ou boias nas entradas dos rios
Amapá, Counany, Calssuenc, qne nssignal,cm as entradas nestes rios, de difficil accesso, principalmente á noite, e que
são portos de escala dos navios da linha Oyupock c Guyan'\
Franccza.
s• '- Installnc.ão rle um pharol na boccn do rio Oynporl'
Sala dus sessões, 5 de dezembro do 1923. - Justo Chermont.
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E' approvadu a seguinte

•

EMENDA

N. 8
Fica o Governo autorizado a mandar imprimir os quat.ro
volumes restante.~ do trabalho historico do Almirante Arthur
Jaceguay "De Aspirante a Almirante", podendo despender até
u som ma de 1O: 000$ com a acquisicão dos originaes, que se
acham em podm• da vi uva desse almirante.
SUB-EMENDA

Accrescente-se depois da palavra - imprimir - as seguintes. "feita a competente revisão".
E' approvacla, para projecto especial, a seguinte
EMENDA

N. 23
Accrescente-se onde convier:
"O monlepio militar, deixado pelo official solteiro, a mãe
viuva, reverte, por morte desta ús irmãs solt.eiras c viuvas
duquelle.
Sala das Commissücs, 20 rle dczemllt·o ele 1923. - Marc'ilio
d!J Lacerda.
São, successivamente, approvadas as seguintes
EMENDAS

N. 9
Verba t• -

VII -

Inspectoria de Saude:

Jnde se diz n. iOG - ExpeclirnLe (livros, pennas e papel,
etc.), 2:000$, diga-se: Expediente (livros, pennas, papel, etc.,
inclusive cadernetas sanitarias), 12:000$000.
A exigencia da expedição de cadernetas sanitarias obriga
a um accrescimo de 10:000$, nesta sub-consignação.
N. 10

Verba t• -

XII -

Justioa. Militar:

N. 181 - Depois da palavra promotores, diga-se advogados e depois do 21i rlr a(fMto t/IJ 1!122. diga-se inclmivc fardamento para dous officiaes de j,ustiça e dous serventes da
Auditoria, na razão de 300$ annuaes, cada um.
Simples correcção de omissões occorridas.

--
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N. H

Verba 1' -

XVII -

•

Capitanias de Portos:

Capitania de 2" classe
Maranhão
Accrescente-se:
1 agente em Tury-Assú, gra,Lificação.. . . . . . . . .
1 agente cm Tutoya, gratificação..............

1 :368$840
i :308$840

Crcação que a administração da Marinha ,iuslifica pela
convcniencia de se fazer nas localidades citadas o arrolamento
de grande numero de pequenas embarcações existentes

N. 12
Verba i" -

XVII -

Capitanias de Portos:

N. 542, onde se diz, G:900$, diga-se 9 :300$000.
Simples emenda de correcção. O pratico da Cost~ Norte
tem honras de 1" tenente e gratificação igual aos vcncir,ncnfos
eles to posto.
N. 13

Verba 1" -

Arsennes:

Oiversns qu6Las.
N. 1211 - Redi,ia-sc: Para pagamento ele premias de seguros sobre accielentes no trabalho. (Decreto n. 13.498, de
.12 de março de 1919).
Simples correcção de redacção. O Ministerio não paga
direcf.amenlc os acciclonl.os de trabalho, mas sim premias ús
companhias onde faz sog:Ul'os sob1·e laes acciclentes.
N. 14

Verba 5" -III - Defesa

Acre~

elo j.. ittoral ela Republica:

Depois elo n. 1!JO, diga-se:
i oncat·rogado lcchnico do servico pllolographico,

A Pcfosn Aerea ,hí tom um encarregado tcclmico dq serviço pholographico qno lhe é inrlispensavcl,. pago pela vorha
rios oonlrnof.arlos q11n os !.ii o m;m•a conf emplnrlos em Iul101la
com ns respectivas grnf.ificnções por exjgencin rio Corligo de
r.nnlabilidadc. Nessa lahclla houve omissão rio phofogl'npho.
A emenda col'l'igr, n om issf\o.
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N. 15

Verba 7' -

Ensino Naval:

l:iupprima-sc a nova sub-consignaç.ão da proposir;ão da
Camara:
"Para compra de iinotypos para impressão das apostillas
dos cursos da escola, de accôrdo com o art. /14, e seguintes, do
decreto n. 16.022, de 25 de abril de 1923, 80:000$000."
Fazendo estas suppressões na verba 7", a Commissão, entretanto, por uma outra emenda á verba 1", n. 377, prevê o
caso da impressão das aposlillas dos cursos da escola, pela
propria Imprensa Naval, sem necessidade da inclusão de novos
operarias e apenas com um reforco da verba pam a compra
de linotypos.
•

N. 16
Verba 1":
N. 377 - Redija-se assim: "Para acquisição de mac,hinas
c utcnsilios para officinas, inclusive compra de linotypos para
impressão de aposlillas dos cursos da Escola Naval, de accôrdo
com o art. 44 e seguintes, do decreto n. 16.022, de 25 de
abril de 1923, 100 :000$000".

N. 17
Verba 21• -

Despeza em ouro:

Onde se diz: e as suas despezas de material, accrcsccnla-se
"e passagens".
Redija-se assim a ultima parte: "Não dá dir,eilo ao abono
de ajudas de custo, quando o navio ou divisão estiver em
commissão no estrangeiro, pelo seu transito por diversos
portos, salvo a que têm, por occnsião do inicio da commissão".

N. 18
Verbas 1", 3•, 4', 5• c 7'.
Reunir as quóLas de expedienl.e, cm nma só, no maLct'inl
de consumo de cada uma das respectivas rubricas.
Nas verbas 1', 3', 4", 5" e 7', as quólas para mn.tr.rinl de
r.xpedientr. estão subdivididas cm material permanente c material de consumo. Esta subdivisão difficultará mui! o a sua
appl icação, diz a administração, sendo por i~so conven ie1 Jill
que sejam clias reunidas cm uma só, no material de consumo.
N. 19

Verba 1• -

IV -

Estado Maior:

Sub-consignação n. 1, cm vez do ordenado 3:200$000.
gratificação 1:200$, diga-se:
Ordrnarlo 1 :733$3R3, gratificação SGG$GG7, c, cm vez de
4:800$, diga-c 2:G00$000.
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Obedece esta emenda ao Cl'ilül'io gcl'al de nfto se fazer
augmento de vcncimcnlos em lei Ol'Ç!unontal'itl poto mais ,justo
que elle patoc~Uo
N. 20

Verba i' - XIII - Hospital Central:
Sub-consignacão no 189 -. Como na proposta quanto ao
numero de prrul.icos de pharmacia, reduzidos porém os vencimentos para igualar aos que são consignados no orçamento
vigente o
Sub-consignaçõos ns o 205 e 224, reduzir os vencimentos
para igualar aos consignados no orr:amento vigente o
Obedece esta emenda ao mesmo criterio que determinou
•
o anterior o

No 21
Verba 3" -

Rubrica "Instrucção":

Mantenha-se ó que se acha consignado na proposta do
Governo, menos quanlo ú sub-consignar:ão 33, onde se deve
dizer: ordenado, 6 :000$, gl'atificação, 3:000$ 9:000$ c não
como está na proposta o
Esta emenda obedece ainda ao criterio da emenda anlerior.

N.

22

Verba 5•:
Sub-consignaçõos ns o i e 15 o Restabeleça-se para o Secretario c para os motoristas os vencimentos que lhes são
at.trib.uidos no orçamento vigente.
Ainda obedece esta emenda ao criterio da emenda anterior.

N. 23
Verba 7•:
Sub-consignacão n. 2; mantenha-se como está na proposta.
Rupprima-so, na proposição, a sub-consignaçüo nova que
r lia manda accrescentar logo após ú sub-consignacão n. 7.
Fazendo a suppl'essão desta nova sub-consignaçüo creando
mais dacl.ylogTaphos no Minisl.orio ria MnPinha, n Commissüo
tem cm vista, poto solicil.ncão do Lil.nlm• rln pnstn, apl'nscntnr
emenda regulanclo esse scrvico nns rcpat·tiçõcs, navios e esl.ahelrci menl os, pato marinheiros nacionaes prepal'arlos no
C:otopo rle Mmoin!trims pmo nm prof'essm• que alli existe conl.tonrlarlo para rssr l'im.
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N. 24

Verba 10":
Accrescenle-se na propostt~ao, rlepois de sub-consignação
nova sob n. G, 1:?1-{'ine, o seguinte: "ficando a Liga no dever
de levar a organizaçiLO sporLivu ás Colonias de l'escallot·es,
instruindo para isso os marinhcil·os nacionaes que ~e pt·cpararn para desempenhar os papeis de pt·ofessot·es PI'imat·ios
e instruclores de escotoil·us r.lu m::tt' nas rel't•J.·idas Colonias".

';,:s;.' ...:_ ..:...

'

..•

N. 25
Verba 17':
Suh-consir;naçilo n. 1. Em vel de G. 500:000$, diga-se
7. 000 :000$, e, em vez de - incl.usive 1. 500 :000$ - diga-se:
"inclusive 2. 000 :000$000".
O titular da pasta da Marinha insiste neste augmcnto do
500:000$, pura comhus.tivcl, por Ler, depois de J'eilu a proposta, augrnentado o preço elo ca1·vão cstt•tmg·eit·o e elos oleos
consumidos !lOS navios da esquadra.
N. 20

!\rL.
Ficam revigorados no vigente cxerctc!O os saldos
dos creditas abcrlos cm vil·tudc da autoriztu;ão constante do
ai' L. · 30, da lei n. !1. ü32, de ü de janei L' O de Hl23.
N. 27
1\l'l.
As rendas dos Arsenaes, Ponte, Assistencia Naval,
Gabinete de Analyses, Gabinete de Identificação c Imprt!Hsa
Naval, serilo utilizaclas em bcneJ'icio ele cada scrvi\~O ou na
sua pl'ocitlCI;ão, Jll'Cs-l.ndas contas ao ~~lwsouro Nauiunal, por
intet'Il'erJio da Direclol'ia Geral dr Conlabilidade da .Marinha.

N. 28

,,r L.
Os descontos soffridos pelos ol'l'iciaes, suh-officiv.es, praças e outros, pura inclemnização do se!'viço hospitalar, revet·LeriLO a favor ria Assistcncin Naval.
N. 29

Art.
As importancias arrecadadas como indemnizações
de passag·ens, serão all.cndidns na respectiva verba, pura quo
len ilam posleriot· appl icaçüo.
N. 30
.\ri..
Fie.u o Governo autorizado a nppl icar as dotações
m•t,l!tll11'lli.:n·ias nos sct·vil"'s lll'ganizndos, o1n yit•l.urlc di' rcfm·tnas eonsequenlcs da ~Iissão Naval Amcrieunn, fazendo os
~xlm·nos elas vcl'bas e no caso do insul'l'icioncia serão as diffcrençus a Ltendidas pela letlra C, do art. 2•.
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N. 31

ArL.
Fica o Governo autorizado a crear junto á J~scola
Naval o Corso da Marin,ha Mercante, sem augrncnto de despczu.

N. 32
.\rt. Fica o Governo autorizado, na vigencia ,jcsta lei,
a empregar as verbas votadas nas diversas tabcllas pura o
pessoal subalterno do set·vi~o de machinas (machinislas-au:xi I iat·cs, mccanicos, scrmllw ir os, cnldcit·ci t·os de eobt·c e l'et'J'O,
attxilitu·cs espcdalislas c foguistus), pelos effcctivos que
furem estabelecidos de uccôrclo com as novas clonominaçüos a
que se refere o clecrclo n. 10.213, de 28 elo novcmbt·o do
1023, ou por aquellas que melhor uttenderem ás necessidades
do serviço, não podendo, porém, em qualquer caso, oxccder o
lotai consignado pura o referido pessoal.
N. 33

Jlrl..
Fica o Governo autorizado a fazer entrega clu importaneia de 25:000$, em npolicl's, ao capitão ele mar c
gttcJ'J'a, Alvaro Nunes do Cai·valho, como premio ele sou tralmllto dos inventos entregues e adoptados nu Marinha ele
Guerra, de accôrdo com o parecer do Almirantado, n. 136, de
1023, c aviso n. 1. 5.\li, do 2 ele abril ele 1923.
N. 34
Art.
Ficam trunsl'cridos para os Serviços ela Pesca,
do Ministet·io da Marinha, os empregados ela exlincta Inspectoria de Pesca do Ministerio da Agricultura, com os mesmos
vencimentos 011 gral.íl'icacües que percebem neste ultimo Minisl.erio.
Tendo lodo o scrvico ela pesca passado elo Ministerio da
Agricultura para o da Marinha, nada juslil'ica q.ue os empregados da pesca continuem a figurar naquelle Ministerio.

N. 35

;\ri..
.li'ieu o Govemo itulorizaclo a desapropriar por
utilidade puhlica mna {n·ea de tl~t·t·eno de 50m X 20m, ncccssnria (t constl'LJC(;fio rir. uma .~scoln Pt•oJ'i~sional da Pesca o
sédo social para a Colonia fi0 Pescadores %-8, de São Chl'islovão nesta Capital, COl'J'Cildo a eonstl'lJCt:ão do edifício por
conta da rol'ericla Colonia, que se obrigar;í Lambem a manter
ali um mCl·cado ele venda directa elos procluclos das suas pescadas t\ população da cidade.
A Colonia de Pescadores Z-8, ele S. Christovão, conla
mais ele 000 homens, quasi todos chel'cs de família numerosa
c constilne um dos mais inlcre~sanlcs nucleos ele marujos da
nossa cosl.n.
Com a sua uclividadc tJ·nzem .ellcs diariamente muitos
milh:li'J~s de kilos de pescados para os merendas publicas.
Pot· falta de umu escola Jll'Ot'issionnl, que os oricnle na con-
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serva e nproveiLamenlo industrial, o de um local conveniente
onde possam guardar os J'r·uclos de suas pescadas, são uú1'iuados a lança·/' ao 1/WI' pm•l!J ·importante do que pcscaim,
A medida proposta interessa vivamente :í Jacilidade da
vida da população de bairros importantes desta Capital e ú
instrucr;ão profissional dos pescadores,
N. 36

Art.
Dentro das verbas votadas, a Directoria da Pesca
croar·:í prewios para as Colouias de l'escadores que aprescntal'~lll melhor qualidade de peixe cm conserva de delcrmillilllos lypos.
O Governo dal'ú prcJ'crcncia ao pescado nacional pal'a o
fornecimento dos navios, Estabelecimentos e Corpos da Marinha, ExcrcHo, Bombeiros, Policia c insliluicões por c!1e
manl.idns ou subvencionadas, só adquirindo pescado estrangeiro em falla daquello que dcver:í saLisJ'azer ás exigcncias
de um typo préviameute determinado pela Directoria ria
.Pesca c ::laneamcnlo cio Liltoral.
O Sr. Presidente -

A proposir.:ão passa á 3" discussão.

OllÇ.\i\li~i'õ'!'O D.\ BIWEI'I'A PArtA

'i 9211

J• discussão da proposição da Gamara dos Deputados,
n. 123, de 1923, que orca a Receita Geral da Republica para
o exerci cio de 1924,
Vêm a Mesa, são lidas, apoiadas e poslas cm discussão,
as seguintes
EMBNDAS

N.

f

Aos encarregados rlc cscripl.a c seus ajudantes, da Estrada de Ferro Central do Brasil, será applicado o disposto
nos arts. 58 e 61, respectivamente, das leis ns. 4.230, rle 31
de dezembro de 1920, c 4 .lt40, de 31 de dezembro de 1921, e
no decreto n. 4.G08, de 28 de fevereiro de '1923, relativo aos
pral.icantcs teclmicos c de machinistas, esm·ovcntcs c praticantes de cscripta na mesma repartição r serviço, classificados de accôrdo com os respectivos vencimentos. - Pedro
Laao.
lttstificçüo

A emenda visa reparar uma injustiça c, ao mesmo tempo,
pôr tormo á uma anomalia adminislraliVfl, que_ do cm· la
fót·ma tom prejudicado os serviços de cscrrpturaçuo. cm rirversus d ivis<jos dn. l~strarla de Forro Contra! rio Brnstl.
Pnrn nttender ús cxigcncias do oscripta, nos moldes instiluidos pelo Codig·o de Conlnbilidude c pelas insll'tter;üus elo
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1\linisl.rJ•io ria Pazencla, rle sel.ombro dr. HHO, o aclminist.rnção
rlaqu,•ila csi.J·ada cott,;lil.uiu, com al!,;uns dos empJ·rgados jOJ'nalfdJ·os. um qundt·o de pessoal de osct·ipla assim organizàdo:
Di ar ia

Encat•t•egnrlos do Pscripta ...................... .
Aj,urlanlns .................................... .
Esm·cvonlrs .................................. .
J'mticnn Los ................... ·· .......... ·.... .

9$000
8$000
7$000
6$000

Em l!l21, ohl.ivrram os oscrovenl.es a approvaçüo ele uma
nmonda (lr~i n. IJ .l!IJO. de 3·J de rlozombro de 1921, art. li1).
determinado que o Governo lhes mandasse cobrar o compel.enl.e sello de nomeação, passando assim os mesmos ú catego.
ria de empregados titulados:
Em 1922, conseguit·um os praticantes de escripta o mesmo favor (lei n. 4.G98, de 28 ele ,janeiro de 1923 que corrige
disposições da lei da receita.) .
Deixaram de ser contemplados apenas os encarregados ele
rscripl.a e seus ajndanl.es que, como se v{j da l.abclla supra, tinlmm diarias maiores do que os escreventes e praticantes, qno
olwdociam e obedecem ainda lÍ. sua direcção.
A anomalia administrativa consiste, pois, em haver duns
classes de empregados titulacJos subordinadas as duas nutt·as
de empt·egados ,íormileiros.
Aos primeiros repugna considerar est.es ult.imos como
seus superiores hierarchioos o dahi resulta muitas vezes
pre,iuizo para o serviço publico.
Deve-se aincla attc11der ao facto de serem exactamente esI.Ps rmp1'egadns jornnlriJ·os. - os encm·rcgnrlos rlc oscripta, que nssignam, como chefes das secções technicas, os balanços
demonstrações e mais documentos relativos ú presl.ncão de
contas de tHulados-responsaveis afiançados, como são os fieis,
almoxarifes encarregados de clepositos de materiaes.
A approvação da emenda virá, pois, acabar com essa anomalia, reparm· uma injustiça contra bons e esfot·çados auxiliares e, longe elo trazer augmrmt.o ele despeza, contribuirá para
maior arrecadação ela renda do sello, pelos emolumentos n
serem cobrados sobre os vonciment.os elos empregados de que
se trata.

N. 2
Onde convier :
Ficam isentos de impostos os materiaes importados directamente pelo Governo do Estado de Sergipe, que se destinam
ao serviço publico rlc SU..JJ.eament.o do sua capital.
Justificação

Justifica-se a emenda proposta pelos exemplos ele iguaes
concessões a oul.t•ns locnliclndes (entre ellas Parah~·ba do
Norte, no anno pJ•oximo passado) c pela necessidade, unanimomonte conhocicln, de clesetivolverem-se os nossos serviços
de saneamento.
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Os. favores aclua,neil·os concccliclos ú industria, quer clirectmnenle, pat·a a tmpot·laçã.o dr rnalct•iaes CJLWI' indit•ecl amenle1 pelo prolcccionisrno, poderão inl'luit· püra o progresso
elo pai~. Mas, para este progre,;so ma i,; inl'luel!l as eunclir;.ões ele
salubridade que, como se sabe poupam vielas e nos dão o
~~nforlo hygienico que tnnlo concot•re para ganhar-se a con1wnça dos estrangeiros que nos procmem ou Lenham interesse
nos nossos negocias.
Não se pódc sacrificar a clisculiveis lucros aduaneit·os
ilo.je, com a exl.l':Jll!'dinnt•ia .. 1en1c:i.o do,.; pt•e,,:ns rios m<üct·i:ws,
a 10I·mula realmente cconomica ;:e eslabelecer:i pela garantia
da ordem sanitaria, como fundamental para clahi resultar o
maior lucro elo paiz e o sou desenvolvimento industrial com
elementos de exiLo real e não fictício. - Pereira Lobo.

N. 3
Accrescente-se onde convier :
Art.
Para os officiaes elo Exercito, residentes obrigatoriamente na Villa Militar em virtude do serviço permanente
que lhes incumbe nessa localidade, fica clerogaclo o art. 41"
ela lei n. 4. 625, elA 31 de dezembro de 1922, na parte que lhes
pode ser applicada, continuando para ellcs em pleno vigor o
regímen especial instituído no decreto n. 13.554, de 16 ele
abril de 1919, at'ts. 26 e 40.

Jus ti{icação
Não se comprohcndc a applicação draconiana c iníqua elo
dispositivo que a emenda pretende alterar, a officiaes que,
por um lado, são obrigados, cm virtude ele imposir.,ão regulamentar vigente, á moradia permanente em uma localiclaclc
distante ele todas as commodidadcs c vantagens desta Capital
e que pela sua feição normal estabelccimenlos n habitanLcs,
deve ser consiclcracla pt'<H\a de guerra, tal qual as f01•Laler.as n
os- arscnacs; e por outt·o: são sobrecarregados r! e cxorhitanto
taxa cm seus minguados vencimentos, ao que p:u·ece
pelo cumprimento ela singular obrig·ação que tão cara
lhes sae c assjm os equi:pm·a ·:ahermtivamenLo aos cidadãos que occupanclo predios do patrimonio nacional, situados em pontos desta ciducle muito mais acccssivcis, os
obteem sem aluguel, de rnotn-P1'D1l1'ÍO e como excepcional beneficio, o quo é a antilhese do caso de que cogila a emenda cuja
approvação se pede.
Sala das sessões, 17 do dezembro de 1!!23. - Carlos Cacalcanti.

N. 4
Serão isentos de Lodos os impostos aduancit·os, das dcspezas do frete nas Estradas ele l<'crro ela União o nos navios do
Lloyd Brasileiro os animaes destinados aoR .r m·rli ns lí:oologicos que funccionem cm virl.udc do . concessão !m~nicip_nl,
estadoal ou federal. - Bcrnm·du Monten·o. -Jose J;nsebw.

-

Sarn)la·io Cur1•êa. -

F. SchnL'idt. -

Vcspuciu de A/Jrcu.
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Justi(icaçtio

A medida do que se trata já figurou muitas vezes nu lei
da receita, sem que nenhum abuso fosse contra a mesma mencionado.

N. 5
ArL. Ficam isonlos de diroilos do imporLai.,ão, pagando
apenas a Luxa do 2 °/, do expediente, os machinismos, apparelhos o .insLnuncnl.os o os respectivos porLonccs o acccssot•ios,
assim como o bolumo e asplm!Lo e oleos-i'lux, preparados para
applicar.,ão ao calcamento, que a Prefeitura elo DisLricl.o J?orlernl imporl.tu• dil·oclamcnl.e JlUI'a os serviços, por aclm inistração, de construcção de osLmdas de rodagem o oxecll!;.ão do
calçamentos nos logmdouros publicos do Districto Federal. Ber_nal'dino MonteiJ·o.
Justificação

A emenda i'acilila á Prefeitura do Districto recursos para
executar serviços e obras que não só embellozarão mais a capital co.mo Lambem serão do utilidade e do ofi'eilo economico
para o que concorrerão as estradas de rodagem a serem construídas.

N. 6
AccresconLo-so onde convier :
Fica1·ão sujeitos ao pagamento de uma Luxa addicional de
5 °/, sobre a importancia global do impostp de consumo apurado durante o mez, o qual pagamento será cffoctuado nas repartições arrecadadoras locaes, até o dia 5 do mcz subsoauentc, por meio de guia especial, os fabricantes de fumos e
seus preparados fl os das bebidas conslant.cs dos ns. V a XIII,
do § 2", do ar L /1", do llcgulamenlo n. 11.648, de 2G de
janeiro de 1921.
Os de fumos e seus pi·oparados:
Que derem a consumo:
a) Mais de 750 mil carteiras ou maços de cigarros mcnsalmeJ ,.10;
b) Mais de 450 mil charutos mensalmente;
c) Mais de 3 mil kilos de fumo mensalmente.
Os de bebidas. mencionadas nos dispositivos citados.
Que derem a consumo mais de 50 mil litros das alludidas
bebidas mensalmente.
l'Usti,ricação

Essa medida que pódc produzir uma renda superior a
40.000:000$, incide em artigos que, pela sua natm·czu o fins,
dispensam justificativa, tanto mais que pela fórum estabelecida, altingo somenle as grandes emprezas cujos capitncs
avultados llles permitem il'l'adim·-sc por lodo o pniz, dando
largo closenvolvimenl.o ú sua vusLa PI'oducr;ão, lot•ntuldo-so assim suave esse onus.
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· Não atLingc a pequena industria de capiLal modesto e
producção limitada, que cumpre proteger, e por isso justifica-se plenamente a sua acceitução.
Ao demais, amparar as pequenas industrias e mesmo incentivai-as, é dever de previdencia para evitar a formanão
elos "trusts" pelns grandes cmprezas, para cujo terreno cmÍiinhamos, cm prejuízo dos consumidores, que lerão de pagar o
proclucto pelo preço que lhes impuzercm os dominadores
quando senhores elo mercado, como tambcm do ag·ricultor que,
pela falla de concurr•encia, lhes ted de cntrcgat· a mutcl'ia
prima pelo prcco que quizct·crn pagar.
Verificando o resultado nestes dous producLos, dever-sc-ha
estender aos demais artigos de producção nacional, porque,
ao passo que as rendas da Alfandega decrescem em razão do
exaggero das tarifas proteccionistas, os industriaes accumulam
fortuna vertiginosamente com sam·ificio do povo, que é obrigado a acceitar o preoo que lhe é imposto pela auscncia ela
conclirrencía do producto estrangeiro, e lesão para o Governo que, não obtendo a renda da importação, tambem não
recebe a de lucros commerciaes em relação compensadora.
Sala elas sessões, 20 de clezemhro do 1023. - Miyucl "tlr.:
Carvalho.

N. 7
Art.
Fica isento do impo~.o de importação o material
indispensavel á industria extr~cLiva de madeiras, tanto para
o córte das maltas, como para o aproveitamento c beneficiamento do producto, taes como apparelhos e engenhos para
serrarias, usinas de distillação, de J'abdcacão de pastas e installanões hydro-eleol.ricas, caminhões, trill1os, mnchinns e
vagões systema Decauville, correntes, guindastes c ou l.ros instrumentos, quando imporlaclos pelos indusLriaes, que Jll'ovnrão o devido emprego do material importado, - Justo
Chermont.

Justi[icaçlio
A emenda tem por ob,ioctivo auxiliar o aproveilamcnl.o
das madeira~ nacionaes, facilitando a montagem do serra!'Ías
para preparal-l.IS para moveis, construcções, etc., a montagem
de usinas para trans~ormal-as em pasta para papel, ele.

N. 8
Que seja assim redigido o n. 233 da actual 'farifa das Alfandegas :
. .
E.xtractos fluidos e líquidos de qualquer quahdade Unidade kilo, direito 6$, razão 50 %.

Justificação
O dispositivo da presente emenda é o constante do pt•o,iecto elaborado pela oommissão C!"!Ca~regadq da , revisi10 da
actual Tartfa, que proc~t·~u_. com .Justtca ba1xm· um pouco o
imposto realmente prohtbttrvo QL:e pesa sobre os oxLL·actos

fluidos importados.
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Com o imposto actual de 10$, dos quacs GO o;;, em om:o,
o importador Lcm que pag·ar ele facto, pelo cambio vigente,
mais de ~0$ por kilo I
E' um clesproposilo, só admissivel em se !.ratando ele artigo ele luxo I
Dahi o elcct·escimo, sinfi.o a annullação completa da entrada que aqui não r.oclcrn Ler similares.
Os extractos l'luidos vendidos no nosso merllUclo são em
sua grande maioria os obtidos ele plantas existentes entre nós
e são todos elles produzidos pela industria brasileira. Só og
preparados com vegel.aes que aqui não podem set• cultivaclos,
que o Brasil não produz, nem produzirá, e que, pot·tanto, não
podem aqui ser fabricados, são o~ importados. Assim sendo,
não pode havee para os indusLriaes brasileit·os prejuízo algum com a adopção da medida consignada nu presente emenda.
O que ella pede é apenas uma l'erhtcc.fio rlo exltol'bitani.P
imposto actual, para limites um pouco mais moderado.
Com o imposto de ü$ por kilo, o importador ficará ainda
su,ieil.o ao pagamento de cerca de 24$, moeda-papel, por kilo,
o que não deixa de ser ainda um tributo muito elevado para ·
um artigo que não. póde ter similar nacional.
Sala das sessões, 20 do dezembro de '1023, - Fclippr:
Schmidt.

N. 9
.No regulamento para a cobranr1a e, fiscalização do SP.llo
sanitario, a que se refere o decreto "n. 14.713, de 8 de marco
de 1921, faça-se a seguinte alteração:
Art. 4'. - 2'. Para as especialidades pharmaceuticas indicadas no n. IV do art. i •, as taxas serão:
Productos do. preço até 5$ a rlnzin, cada unidade ....
Idem de mais de 5$ a duzia, até 10$, cada unidade ..
Idem de mais de 10$ a duzia, até 1M. oada unidade ..
Idem de mais do 15$ a duzia, até 25$, cada unidade ..
Idem de mais de 25$ a duzia, até ·15$, cada unidade ..
Idem de mais de 45$ a duzia, até 90$, cada unidade ..
Idem de mais de 90$ a duzia, até 120$, cada unidade ..
Idem de mais de 120$ a duzia, cada unidade ......... .

$020
$040
$O li O

$080
$100

$200
$500

1$000

Jttsli(icaçlio

As especialidades pharmaceuticas, cujo uso, por varias
motivos, tende a generalizar-se cada vez mais, são consumidas indislinctnmcnle pot· pobres c ricos c, principalmente, nK
de custo médio, em escala incomparavelmente maior pelos
pobres. O crescimento progr~sivo e desproporcionad'o da carestia geral, com o consequente embaraço da expansão. de
.todas as nclividadcs, l.em acarretado :í inr!IISI.t•ia ela:; cgptlcinlidades phm·macculicus as m.aiores difi'iculdad~s . e a necqss!dade forr,ada da reslricc,ão nos seus lucros. S1 a essas rhfflculdades ·se accrescentám novas com impostos multiplos o
e:xaggerada majoranão de l.axns, como a do scllo sanitario
que, pelo regulamento cm vigor, incide sobr·c as cspecialidadns
de PI'OI\OK val'ianrlo enl.rc1 fiOf~ o 120$ a dnzia, conl.ribuo-ôe evidcnlcmcnlc pat•a asphyxiar assa industria, aliás tão digna do
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protccoão como as demais. industrias nacionaes. Ha exemplos
de ,já terem industriaes hJ·asilciros desse ramo de ncgoci~
nbandonado o Brasil c installaclo cm paiz estrangeiro suas fa~
!Jricas, por não poderem supporlm· aqui os pesados onus quo
usphyxiuvum sua industria. Se viram assim esses patrícios
na dulr.n·o,;a conl.ing;encia de J'll1Íg'l'ili'CJII d.u Brasil c irem
desenvolver no estrangeiro sua actividade industrial, co1u
evidente prej uizo para nosso paiz. Não lm paiz onde se cobrem taxas tão elevadas. Nos Estados Unidos as especialidades pharmaceuLicas não eslão su,ieilas a taxas espcciucs;
nu Argentina pagam ellas uma taxa equivalente ás menores
taxas brasileiras. Entre nós, o preparado pharmaceutico, fabricado com superior materia prima, não . deixa lucro que
possa ·supportar, além de outros impostos, a elevada taxa de
ü$ por duzia, como a que in~de sobre as especialidades de
prc~os entre 60$ c 120$ n duz1a. Dahi os esforJ,os que nnlu~
ralmente teem de fazct· os industrines paJ.'a se inanterem nos
limites da taxa immedinta.mente inferior, quer emprcgnnclo
muteriu prima de custo mais baixo e, portanto, inferiOl', quer
diminuindo a quantidade de remedia em qqalquer dos casoti
ha prejuízo para o consumidor c ainda maior pura o fisco.
· l'elo citl)do regulamento os preparados pl!armaccuticos
acondicionados em ampolas pagnm no maximo a taxa do $200,
a que estão sujeitos os de preços de mais ele 60$ at duzia. Assim, emquanto as ampülas pagam $200 por cada unidade, as
especialidades pharmacoulicas, que, cm boa. logica, devem ser
equiparadas ás ampôlas, pagam a luxa de if;500 pOL' unidade l
E' uma disp;Jridade que não se compJ•ehendc c deve ser corrigida. A Laxa de $500 ora cobrada é exorbitante. · ·
A presente emenda redu l-a Lambem a jut>Los limites.
Sala das sessões, 20 ele dezembro de 1!J23. - FclilJPIJ
Sckutidt.
N. 10

.'

Onde convier:
Ar!. Ao,; l'orcit•os de terreno;; ele marinhus cm al.razo
por mais do ·Lres annos, para os el'J'oitos da revalidação dos
contractos ele cmphyleuse, será JWL'lllitlido o pagumenlo dos
J'úros cm alrazo, aL1l 31 de marco dn proximo ar;no, sujeitos,
pot•ém, ti multa de 12 °/,, sobre os fóros de cada anuo.
At•l.
O pagamento, nns concli~•õcs do artig;o anleriot•
será todavia recusado si não ubrangcr a lotalidadc elos fúros
aLruzudos.
Sala das sessões, 30 de novembro de 1923. - Jcronyuw
Monteiro.
ht8li{ica(.·tw

E' elas mais ac,wlaclas a medida contida nesta omenda.
'I'odos podemos fucilmenle calcu)m• a ~nor~ne cift·a do fór~?s
não pagos nos let·re!10~ de m;\L,"Jlll~t. Co~IL~nunnd~ 1~essa Sltuucão. os l'm·eiros rcm1ssos sol lrcrao preJutzos alLJsstmos e o
!'isco t.üo cedo não poderá hnvet• pssas summns, que no presento
muilo favorecet•áo com uma providencia do equidade como a
que cncert•a t~ cmencla, bencl'iciu~se o cofre publico, que rcs. - Vol. XI
28

'
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coberú o que lhe ú devido c mai~ doze po1· cento em cada
anno vencido e se favorece o parLicular, dando-lhe ensejo de
não perder um terreno, conseguindo ú~ v.ezes, com ~acl'i.ficios
extremos.
Sala das sessões, 30 de novembro de 1923. - Je·ronymo

Monteiro.

N. H

Onde convier :
· Art.
Fica isento do pagamento de direitos aduaneil•os
e quaesquer taxas, o material importado pelo Estado do Maranhão para conslruccões dos esgotos e abastecimento .de agua
e installações publicas e domiciliarias de sua capital, restituindo-se ao Estado o que porventura já foi pago durante o
exercício de 1923.

Justificação
Destinando-se, como acontece, aos serviços estaduaes de
grande utilidade publica, nada mais natural do que · isentar
esse material do pagamento de impostos. - José. Eusebio.
N. 12

Modil'ique-se pela fórum seguinte a Tarifa das Alfandegas .
.
nas classes 111", art. lt24, e '17", art. 547:
Cordoalha - C!.· 14", art. 424:
De qualquer qualidade :
Em capas - Bruto:
Em peças ou em retalhos, kilo ......... .
Em obras, kilo .......................... .

$600
$700

50 o/o
50 o/D

1$300
'i$700

60 o/o

1$100

60 o/o

1$300

60

Em banicas ou caixas, 20 o/D :
Barbante, merlim, fio de vela, porrete o
qualquer outro, kilo ................ .
Idem de côr ou fantasia, kilo ........... .
Cordoal•ha -

GO

o/o

C!. 17•, art. 547:

Em fardos, capas, pacotes, caixas ou
caixinhas de papelão ou envoltorios semelhantes, bruto:
Amarras, cabos, estaes e outras, peças ou
retalhos, kilo. . . . . . . . . . . .. . . . •. .. . . . . . .
Cordas, simples· ou alcatroadas, em obras,
kilo... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o/o

Sala das scstiücs, 21 de dezembro de 1!l23. -Pedro Lago.

Justi{ieação
lTim 2" discussã11 a honrada Comrnissfío de Finun~ns enlcndeu que a ornenda não devia ~er approvada 'porque a in-

sm;s.\u ~>M
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dubll'Ía e111 lJUé::ilftu .. J'ui J'ullllaua e viveu ent cunui~üe::; L'alltbiaes yuc Jlw eram lllUilu IIWilOS J'avura\'ei~ du LJUc as
aduacs".

Estas con~idcra~tõcs seriam de lodo o ponto procedentes
se não J'osscm as condições espccialissimas em que actualmente se acha a industria de cordoalha, deante da concurrencia que lhe é feita pelo similar estrangeiro, adquirido
cm grandes quantidades pelos paizes que tomaram parle na
g·runde guerra e actualmente vendido a preços de liquidacão.
Não (ôra a siLuacão cambial a que allude o parecer sobre
a emenda oi'ferecida em 2" discussão, e a industria da cordoalha já estaria anniquillada pela impossibilidade de com-.
petir com productos vendidos a precos de liquidação.
A emenda visa defender o capital nacional ameaçado por
esta circumslancia c o faz augmcnlando apenas de $100 a
taxação actual.
De modo algum ag·grava a situação do consumidor, porque
não dá margem a nenhuma sensivel elevação de prcco, de
outro modo impossivcl, porque viria permittir de novo o
dumpinu de artigos estrangeiros.
Deante destes esclarecimentos e dado o ponto de vi~ta
invariavelmente su~tentado, o illusLre Relator certamente r·e ..
considerará o parecer cmitLido em 2" discussão.
N. 13

Ao art. 22!l (classe II) da Tarifa das Alfandegas, accresccnte-se, depois das palavras "encerados, oleados e LafeLás
pharrnaceuticos", as seguintes: "e cataplasmas de algodão,
lypo owataplasma de Langleberl, e semelbanLes". - Pi1'es
Rebello.

.Ius l i{icaçüo

A alteracão que a emenda suggcre visa apenas sanat•
uma falha do arl. 220, onde não está especificado o owalaplasma de Langlcbcrt.
O resultado dessa omissão traz como consequcncin um
regimen excepcional pm·a esse producto pharmaceutico, que,
não sendo classificado, paga direitos inferiores a qualquer
outro emplastro.
Ligeira demonstração dará melhor idéa do assumpl.o:

EmplasLI'OS em massa, kilo ...................... .
vesicatorios, ele qualquer outra qunlidaclr, kilo .................................. .
Emplasf.ros estendidos on espm·adrapos, kilo ..... .
Emplastro~

3·~000

4$000 .
S$000

O owataplnsmn de Langlcberl. paga apenas 2lll J)OI' kilo,
quando s11 l.i·af.a Jlnsilivamenf.c ele um emplastro csl.onrli<io,
cujos rlircil.os vão a 8$000.
·
Pt·ovurla. Hssim, essa drsiA'Llnlrlado l.arifm·ia, pnr·rce que
a modil'ica~lãu se impõe, Lendo toda a procedonciu.
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N. 14

Onde convier:
Fica extensiva aos clJUpéos de qualquer especie, a me~
dida adoptada quanto aos tecidos e seus artefactos, pelo § 1•
do arL. 72, elo actual Hegulamenlo do Imposto de Consumo,
Llecrdos m. H. üiJS, de 2ü Je janeiro e H. üU:J, de 25 de fevm·ciro, ambos de 1!J21.
Sala lias sessões, 20 de dezembro de 1023. - Euscbio de
A·ndratle .
.1 tts ti{icação
Como é sabido, a medida citada do § 1" do urt. 72 do
tlecrelo n. H.ü48, assim redigida:
"Nos tcc idos e seus al'lcfuctos de qualquer espccie,
essas exigencias poderão ser substituídas pela decla~
ração apenas de hulttslt•ia Bmsile'i'l'a, cm caracteres
bem visíveis, que tenham, pelo menos, 0"',01 de ciJm~
primenlo";
,
dispensando, consequentemente, todos os dizeres e marcas,
que o at•L. ,72 reuniu no seu dispositivo, pat·a identificar a
ut·ig'elll do pruducto, leve, pot· intuito cconomico e financeiro,
a n1ais lat·ga circulac;ão dos produclos das fabricas de tecidos
e ~cus arlefnclo~. realizada na maior intensidade do cornmcrcio, que a omi~são daquelles dizeres assim determinava.
O intuito economico provém da maior producciio, e o fi~
nanceiro, da maior somma de imposto de consumo, que advém
da multiplicação dos l\ ')gocios. Os atacadistas de tecidos, não
tendo no producto a marca da fabrica; c apeuas o rotulo Inilustria Brasileira - para significar a nacionalidade, col~
locam naquelles, ao Indo desse rotulo- Industria Brasileiraum outro ela marca de comnwt·cio. E para que esta marca de
commcrcio tcniJa a mai~ larg'a divulgac;ão, lol'l!e-se conhecida
cm lodos os mct·cudos ele comumn, nesta coHcm·rencia que
existe sem[H'e, entre todos aquellcs que t!Xet·ccm o com~
mel'cio; para que a sua mm·carJoria sobrepuje em venda, a de
todos os outros commet·eiantcs empregam os maiores esforços,
com o objectivo de vencer nesta lula, naturalmente esLabelo~
cida entre ellcs. E para que a t'reguezia não lenha nenhuma
1·elncão com o~ fabricantes, e só dit·ectamente com elles, Jll)lJessÍdade havia de que a origem da fabricação se tornasse dc)s~
conhecida, para que o nome do atacadista sómenle estivesse
deJ'J·onte da JlC~sua elo comprador. Por Hua vez, as fabricas de
tecidos, que não leem o apparelhamento elas casas por atacado ,desse commercin, não possuindo c nem querendo ter
nsse numero n fio ]wqucno de vendedores, esse trabalho consi~
dcravel da venda dit·ccta, ás casas varejistas intet·mediarias
para o ,consum,iclor, abriram mão da idenlil'icacilo imme•
rliala do se11 pt•oclucl.o, caprichando na qualidade; linra que
nlle seja prc!'eJ•iclo. Em compcnsa~,fio da ig,not•anc 1u cm que
J'ilJa o consumido!', lia pt·ocec.lcneia do a1•tigo, o fnbrlcanlr.,
lon1 no atacadista, u sou compt•adm• .pot' grosso da merca~
Lioria JH'odur.ida, pu1· c.•ncnmmenc:las vultosas, que rio antemão,
lhe gar~mle a pt·ev,isão. dos meios, com lJI!C deve contar' pura
o custe to da, sua, fabl'lca e lucros u realizar.
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De modo qnc, as Jalll'icas rir tecidos prodnr.cm para um
determinado numero ele atacaclislas, havendo entre esles, como
por exemplo, urna casa que, clla sôzinha, compt·a quu;;i a !ll"Oclucção inteira ria uma rabeicu.
Deanle desle resullurlo, rleanto da ver.rla prr.visla c ela
certeza rio llllnwrario cum que a rahrica conta paea a sua
manule.Ill;iio, que imp01·La que o seu nome ou a sua fir·mu
não fig·nre no IH·ocluclo, quando os llenericios da omi~são siiu
1.fto valiosos? Eis alli a consequcncin economica, que o legislndot· pôde muito bem rlescorlinne quando na lei orcamentueia,
mandou incluir o dispositivo, que se conveetcu depois, no
referido ~ 1" do ar L. 72.
As fabricas com cllc se mun te cm cm mn is segurança; o
commcrcio de tecidos, por clle intensifica o giro rias suas l'Claçõcs, mulliplica as vr.r:clns c u imposto de consumo ncllas ~o
ma,jom.
Ora, os nwsmos motivos que existem pm·a os t.ccirlos, a
influencia CJLW u citarlo ~ 1" do nrl,. 72 exerce, como clcnwnt.o
de maior expansão commcrcinl, ·militam em favor rias J'ahricas rlc chapéos, para avolumar na concurrencia, entre os
al.acarlisl.ns desse prnrluclu, a multiplicn(:ão dos sr.11S nrg·ocios.
l~. JlOI'fli.HJ cxlensiYa no commel'Cio de clinpéos, a nwsm:1 L'rgr·a
dcsso ~ ·1", nüo J•cstlll.u, nhsolutamcnte, nrnhLllll prr•.inizn :'1;;
l'Cnt:las pnblicas; ao conl.rnrio, ellns l.er·ão na l'onle, mais onl.1·os
Ycios que as tornc•rn mais volumosas, na cmula~fLO que vrm
ct•rm· o cl is]Jositivo, ent1·e os nlacaclistas ele chapéos, para lançai-os com mais vig·or, na lnl.a rJa concurrcncin; pensa o
abaixo assig·nnrJn que cslá plcilcando emenda, que cm ~i
contém, sem rluvida nenhuma, os principio:: da economia
J)Olilica c da sciencia das finanças, .iá postos cm relevo nesta
.iustificacão.
Sala das sessões, 20 de dezembro de 1023. - Euseúio de
A.nd1·ade.
·
N. 15

•

Onde convim•:
MI..
O Tnstituto rle PI·ol.ccção e Assistrncin :'t lnfancia
rlo Ttio rl11 .Taneir·o IHlrlrr·;í, rle acctwrlo com a concrssicmm·ia das
Loterias Frrlrrar;;, fazer· rxlrahir· r•m 'IH2•1, a lolrl'ia qnr lhr
:l'oi cnncerlida pelo art.. 22 ria !roi n. 3.230, rle 3·1 dr rlezrmhl'l'
ele 1920. Si a refer·idn concessionaria se incumhit• ria emissão
c da extracção dcss·a lotcl'ia. sem nenhuma parlicipaoã·!l nos
lucros respectivos, o montante das vendas nüo se computar:\
para o effeilo das lellras b o ll, do arl.. 2" do regulamento qnr.
haixou com o decreto n. ·15. 775, dr fi de nov'embro rlc ·1022.
hpprovado pelo nrl. 161 ela lei n. lt.632, do ü. rlc janeiro rle
1922.
.
Pm•agrapho 11llico. A lolcr·in a que sr. rcfrl'e o nl'l.. 22 ria
ln i n. lc.230, de 3·1 de rlczcmbl'o de 1!120, poclel'á ser rtcsclnlll'acla cm quatro para serem exlrah idas uma pol' nnno;

Justi{icaçao
A lei n. !t.230, de 31 de dezembro de '1020, conrrl'in 1í

Cruz 'Vermelha Brnsileil'a c ao Instituto de Protrccflo r As-

sist.oncin iÍ. Infnncin rio Rio de Janeiro, I'esperlivnmrnlc, o rlircito rio oxtrnhir uma. lotcrin.
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A primeira dessas instituicões fez a extracção de um sorteio e posteriormente obteve do Poder Executivo autorizncão
para extrahir mais trcs sorteios, o que se está realizando.
O Instituto de Protecção e Assistencia á Infancia do Rio
de .Taneiro, por cil'cumstancias de momento alheias completamente á humaniLarin obra, P.ão pôde efl'ectuar siquer um
sorteio.
Desejando regularmente obter por equidade e extensão
do direito que teve a Crur. Vermelha visto ser o mesmo o
dispositivo legal que tanto a uma como n outra instituir,.ão
consagrou a concessão par a a exf.raccão das suas loterias, o
Instituto de Protecção e Assistencia á Infancin do Rio de ,Taneiro, tendo, para melhOJ' exilo do certamen, obtido agora o
patrocinio e o accôrdo da Companhia de Loterias Federaes,
deseja, o que é .iusfüsimo lhe :issegure o Congresso Nacional
o direif.o de realizar a extracção de seuR sorteios.
O quantum. acaso se .in aparado com essa loteria terá integra applicação ás obrns do edificio social do Instituto, 1\
rua Moncorvo Filho n. 90, nlnm rle outros, á installa(;ão e ampliação dos seus serviços.
Em sua trajectoria rle beMmerancia o Instituto de Protecção e Assistencin á Infnncin do Rio de Janeiro, que .ill possue 17 fíliaes nos differente~ Estados do Brnsil, .iá pódP ter·
a iniciativa da creação dr. 15 dispensarias, nove créches, seis
hospitnes infantis (dos quacR t.reR funccionnnrlo e t.res em
construcção), trcs maternidades, tres serviços de c'=amcs rlns
amas de leite, dous serviço~ de nssistcncia ao parto em domicilio (no todo 48 instnllnçõe~) c ,iá amparou cerca de 450 mil
'individuas com soccoJ•ros cm nvaliar,ão minimn, cotados cm
cerca de vinte mil contos.
·
A. rnpicln enumeração, rm resumo ora feita, de tão eJe ..
vados beneficias á pohrczn do Brasil pelo Inst.it.uçfio ele PJ•otecção e Assi~tencin á Infancin rio Rio dr. .Taneir·n, prestados, de
sobrá rlemonsf.J•a n m?.ão rlP sAr rln ·emenda o!'n apresentada e
que enceJ•rnnrlo rm si o mais pl!ilnnf.J•opico e Racial desideratu.m. não ncnnct.n, 11-nr ontr.·n Indo, o menor onus no Est.nclo.
Sa ln rlns sessõr.s. 21 dr rlrr.emlwo de 1923. - FelippP
Schmidt.

N. i6

Onrle convier:
Fica prorogarlo ai.ll 31 rlc riewmhJ•o de 1924 o prazo rir>
fJlW f.ratn o n. 11 do n1>t.. 2' na lei n. 3.070 A, ele :!1 rlr rlewmht•o do Hl15, puJ•n o J'ecr.himr>nl.o do srllo do pnf.rmf.es rln Gnnrrln
Nnoionnl pela nct.nnl t.nbclla.
As patentes .iá cxpcclidnR nnt.cR rln crenção da 2' Linho.
etl.inR poRses foram offcctundns fórn fiO prn7.o legal n nR qne
não for.nm npresent.nrlns nnJ'II sm•cm relucionndns ,no Ministrrio da Gnm·ra ~eriio lngnl iznrlnR mr.rliant.r pngnmrnt~n dr novo
sollo r](1 nccllrrlo com n tnholln ncl.unl. ,..
Sn ln ria R ReRsõos, ~O rio rlcr.r.mhrn rlCl 1923. - ()le(lm•in
Pinto.

I
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Ju.sti(icaçílo

O art. 2", n. XI, que a emenda manda revigorm·, dispõe
o seguinte:

,

··o receber, durante o exercício e de· accórdo com
a actual tabella, o seno das patentes du Guarda Nacional, de nomeação que incorreram em perempção por
falta de pagamento do sello em tempo habil, desde que
os decretos respectivos não tenham sido expressamente
revogados pelo Pode~ Executivo."
Como se evidencia, a emenda manda revigorar uma disposição que, além de concOJ'l'er para o accrescimo das rendas
·publicas, procura reparar· a ih,iuslica que sofl'rem officiaes da
antiga Guarda Nacional, que, nomeados pura essa C(n•poração,
não puderam pau:ar em tempo devido o sello das respectivas
patentes.

N. 17
Onde convier:
Art.
Todas as concessões de loterias, constantes desta
lei, tornar-se-hão el'fectivas mediante termo que se lavrar:\
na lll'ocuJ•adol'ia Geral da Fazenda Publica, uma v,;z cp1e vnrifique o Governo não importarem as mesmas em violação rte
cont1·actos anteriorme.nf.e celeb1·ados com o Poder Publico.
Sala das sessões, 19 de dezembro de 1923. - M. Bo1·ba.
Justi{ica(:ílo

A emenda visa evitar ao Thesom·o Nacional pedidos de indemnização por passiveis offensas a direitos adquiridos.
Sala das sessões, 19 ele dezembro de 1923. - ltl. Bo1·ba.
N.18

Accrescent.e-se onde convier:
Art.
Fica .o Governo autorizado a arrendar, pelo
prazo que julgar conveniente, os l!m·onos de mar•inha damurcarlos e já explorados, (L emprezn que, por meio do mnchinas
magneto olectricns, ou nutro processo nper:feic·ondo, beneficiar as areias monazit.icns c montm· no pniz, dentro do prazo
de 18 mezes, n contar dn assignnt.nra do respoct.ivo contl'nctQ.
uma usina de t.rat.nmonto rias terras rnrns da monazit.n, só
podendo exportar a areia bonnficiadn do acclirdn com as conrlicõcs o. prer,Qs que o Governo fixar.
·• § 1,'• O~ contractanto bonrfil'inrá as areias nas Jl1'0PJ'ias
.inzidas, paganrln. como preeo dr arrendament.n, por f.hnrlnrln
de nl'ria henofícinda, uma impnrf.nncia cor!'csponrlr.nln no dobro da média rins taxas pagas. pnrn rxport.ncão ria nroin hrnf.a,
pelos nat.urnes cont.rnctnnl.cs. nos rlons nltimos nnnos.
~ 2." Ficam rcsalvndos os lerrrnos rlc marh1ha ,ití cnncedidos por cont.T·nntns, r.n,io~ t.rmos não pmlm·ii.n sr1· alt.erndos·.
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Ao aJ•L. 1', n. ü1:
SupJ'illl:lln-~o a~ paluiTHS ilcsdt! "ln n. :l.ll!ol" al.o\ final.
ctova.JlCI·o-sc a respcdiva I'Cl'im a 2ii0 :000$000. - Jlarcilio de
Lflccrtla.

J 11 s li{ ir:açlio

O proces~o alo) hoje empregado no nprovcit.amnnl.n rias
n.rcias monaziticns de f!l'Opriedade da União poucos resultados tem dado para .o m·m·io publico.
A exportar;ão só permitle a exploração das areias ricas,
deixaJÍr!o-sc a!Jandonaua~ a~ jazidas quando ·a pm·centagem
dos minerae~ que emiquecem turs ::u·eias desce n .cert.n proporção.
No entretanto, essas jazidas. abandonadas por já ler sido
dellas retiracla toda a aJ·eia ric.1, são susceptíveis de apJ•oveit.nmento e pódcm pm·mil.tit· u crear.,ão de uma indusl.rin nova
entr.c nós.
A autoriznr,.ão contida nn primeira parl.e da emenda torna
passivei a cxploJ•ação dessas jazidas abandonadas, obrigando,
ao mesmo tempo, o li'nl.amenlo da areia rm nosso paiz.
O preço fixado pura· o arrendamento (> o mesmo que o
oronmcnlo OJ'a vig-ente estnllelece para o a!'t'erlamento rins
,jazidas ricas com o l'im ele exportnr as nt•eias, preço reprorltlzirlo no n. 61 do nrl.. 1" do JWO,jccl.o em rliscmsão.
E' indispensnvel, comt.udo, pa1·a permillii' a CJ'enção dn
industria ria mnnazil a entre lltl~. nma vrz que um cont.ract.o
existe, antn1·iza, JlOJ• long·o prnzo. a expoJ•tnc-iio da areia hrut.a,
imperlil' n nll.I'J'ação rias eondiçõcs desse contJ•ncto, que modificado nos f.rrnws rio rrfrrirlo n. lH, viria contiluil' il·removivel obslaculo ao npparecimcnlo ele ln! industria, com graves
prejuízos para o paiz.
A parte finnl rln emenda manda, pois, supprimir tal clisposicão do n. GJ do at·t. 1•, elevn·ndo a respectiva rcnrla, augmenlo que a cxplm•ar,:ão das jnzidas ho,ic abandonadas virá
det.erm inar

N. 19
Substitua-se na Tarifa das Atrandegas:
"Pilhas eleclricas scccns dr. qualqneJ'. qualidade, $350,
J•nzão 15 %", por
"As pilhas olr.cf.J·ieas sccca~. rir qualquer qualidaclc, que1•
venham em bnl.eJ•ins, podrnrlo RN' rst.ns cnlllJlost.as de pilhas
collocarlns pnrnllelamrnt.n rom nm sol rnvolucJ•o ou follperposlaR dcni.J·o de um tubo, png·:u·ão por um clrmcnlo (ou pilha).
350". - Mm•cilio di! Lacerda.

Justificat;tio
O m~rlo por quo csl;í redigida n tm·ira actual tom dndo
lognr c nhw;os por pn!'f.e dos importadOJ'I)S, que se sorvem rln
concisão rln lei l)Ul'll impOI'f.nJ•rJn haterin~ inl.eiJ•ns, Mnsl.il.nirlas rlc val'ias pilhas. e pngnrcm npenns o imposf.o t'Ol'l'Mpondenlc uma drsf.ns. W .inslnmcnle iss~ qur. n lll'r~rnlc rmrnrln
Pl'ocura evitar cm beneficio do fisco.

SF.RRÃO F.l\1 2'1· llR f)J~ZF.Mllf\0

nr. ·I 02~

441

N. 20
Onde convier:
Arl.
Fica aecJ•escido de 1 o/o, o imposto estnbelecido
no nrt. 5", da lei n. 4.440, de 31 <le dezembro rio 1921, nfio
sendo processadas para o efl'eito de l.t·aml'm·enci:t nas respectivas repartições fiscaes da União, as verhns ele immoveiH
effect.uadas em opposição elo citado art. 5", quando judicialmente autorizadas. - Marcilio de Lace!'da.
Justi{ica(:ão

A lei n. 4. 440, de 31 de dezembro rle 1921, no art.. [i•,
nst.ahelccc o imposto rlc renda de I O o/o, lançado !llll.lrc a percentagem rlos porl.eiros dos auditorias nas vendas el'fectnadas até 50 contos de réis, nada mais percebendo esses scrvcntnarios, qunnclo n venda rxcedct' de 50 contos ele réis, cabendo
entretanto, ao Estado, afóra os 1O %, .iá mencionados,
2 1/2 %, do producto que passar daquelln importn~lCia, ati\
a de 100:000$000.
Entretanto, os dispositivos do art. 5" da lei n. 4. 440, do
31 do dezembro -rio ·J 921, não toem sido respeitados pelo Judiciaria, vendo-se diariamente pomposos annuncios de leilões autorizados por alvat·:ís .iurliciaes, vendas essas effectunrlas por agentes de leilões, quando essa altribuicão fi de privativa incumbencia dos porteiros dos auclitol'ios.
.
Essa praxe abusiva adoptada, traz pal'U o Estado avultado
prejuizo da renda que deveria ser arrecadada na conformidade do que estabelece n lei n. /1,-140, do art. 5".
Assim a emenda visa evil.ar o abuso injuslificavel da
praxe adoptada, estabelecendo uma segura fiscalização em
beneficio da receitfl do Estado.
N. 21

Art.
A taxa. do imp{)sto sobre vendas mercantis á
vista e a prazo de que trata o regulamento annoxo ao decreto n. 16.041, de 22 de maio rle 1923, scr:í a mrsma q1w
a do imposto sobro vendas a prazo, ficando cxtinclo o imposto sobre lucros líquidos ria induslt•ia fabril r rio commercio.
Paragrapho unico. Fica lambem extinclo o im]losto S·Ohre os dividenrlos das sociedades anonymas n em comrnanrlita pm• acções e das socieclarles por quol.ns r!e resp·~nsahi
lirlade limitaria, e cooperativas de prodnccão que estiverem
sujeitas no imposto sobre vendas merc·antis ;í vista e n prazo.
Sala das sessões, dezembro de 1923. - Mm•cilio r/P. Lncm·da.
Justi(icnçõn

O imposto snbre ns vendas mercnnt.is fni snggrwirlo, prln
cnmmot•cio o industria do pa iz. cxclnsivnmrnle pm•n snbstituir o imnosto sobre ns Mus lucros liqnirlM, poJ•qnr, comn
muil.o hcii1 n cnnhecr o i!lnsi.I'~ Helntor rln Cnmmissiio rle
Finanr.ns da CmnaJ'il, nn sua rxposiçiin ~nlll'r as rmcnrlns da-

442

ANNAEB PO SENADO

quolla Casa, a Beceitn para o exercício de .1924, quando se
refere no imposto sobre lucros, liquidas, que os protestos do
contribuinte não visara.m. o 'irnposto em si, tendo objectivado
quasi exclusivamente os processos inquisiloriaes pm•a a ttr?·e-

cadação, notadamente a invesliuação da escripta con~mercíal
A autorização dada ao Presidente da Republica pelo numetiO X do art. 2• da lei da Receita do exercício corrente,
referiu-se á applicnção no todo ou em parte das disposicõeA
rlo projecto adoptado no Primeiro Congresso dus Associnêões
Commerciaes do Brasil cm 1922, cujo fim unico era. a arrecadação do imposto sobre lucros por meio do sello proporcional sobre as vendas mercantis. E a mesma autori7.ação
i'acnllava ao Pl'esidente ria Republica a su.spendm· o ·hnpos!o
sobr11 lu.cro.~ na. data em que o pa(mmento do ·i.mposto sob1·e
venda,, entras.~e em vi(Jor, o que prova que o proprio Congresso Nacional reconhecia que um imposto era Cl'eado com o
fim expresso de substituir o outro.
·
A pt•oposta na elevação da taxa sobre as vendas á vista,
além de ser equitatíva, visto que nlio havia nenhum motivo para que fosse menor do que a taxa sobre as vendas a
prazo, sujeitas á bóa ou m:l cobranf)a, augmentará .consideravelmente a sommo total do imposto ~obre as vendas, que
irá a cerca de oitenta mil contos de réis, quando n imposto
sobro n renda em geral produziu em 1922 apenas vinte e tres
mil contos, o que mostra a conveniencia da substituição de
um imposto de difficil e incerta arrecadacão, pelo on1.l'O, em
cuja cobrança o proprio contribuinte tem todo o· interesse.
A extinccão rio imposto sobre os dividendos das sociedades anonymas e em commanditn por acções, e das sociedades
por quotas de responsabilidade limitada está por si ,justificada, visto que incidindo o imposto sobre as vendas forçosamente sobre o lucro liquido de taes emprezas, expresso
pelo dividendo distribuído. seria tributar duplamente a renda
dessas emprezas m•iunda de uma mesma e unica :fonte.
(Repete-se esta emenda em visto do parecer que lhe foi
dado em 2' diseussão. )
N. 22

Art.
Sejam incluídas nas tarifas ·alfandegarias as
seguintes mercadorias: - Tetryl. nluminio-pyro. cordão detonante. nitrato dr. celluloso, acr.tnf.o de cellnloso e tetrallte.
Tnxn. qunrent.n rÃis por kilo, Rnzi'ío, nuro, nO %, - JlfarciUo
d11 Lacerda.

Nenhum desses prorluct.os se rncnnf.rn :1 vnndn no mercado, ~orno de fnhricncão nncionnl. Varias indnstrins dellcs
necessitam, como mat.~rins primas impt•oscindiveis no sr.n
desenvolvimento; nssn,q inrlnsf.l'ias poderão fructifiont• rlesrlc
que não AA,ia prohibif.ivn a ncqnisioão dos mntorinns cm quest.!io. Por outro lado, nrmhu.rn rlP..~.I r..~ m.aterineR r.strí conRi(Jnado na.~ Tarifn.v Arltl.a'ltP.ira.v, lnr.ltnn rwe a. P.mrmdn t•isn cnr~
r•ioir, salvaguardando os interesses do erario publico;
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N. 23

Onde convi cr :
Os officiaes da antiga Guarda Nacional que, tendo pago
suas patentes, não as legalizaram dentro do respectivo praw,
poderão fazei-o, mediante o pagamento de 50$, a LH.ulo de
dispensa ele lapso ele tempo e requerimento ao Ministro da
Guerra, que exigirá do requerente provas de hôa conductn,
de nacionalidade brasileira r. rle saber ler e escrever·. - Abd'ir1s
Net1es.
Ju.sti{'icação
Existem por lodo o paiz muitos milhares de officiaes da
antiga Guarda Nacional que pagaram suas patentes e que,
por motivos varias, não as legalizaram, tomando posse nos
respectivos commandos. Nfw acarretando a posse de taes
pal.entrs nenllUrn damno moral 011 material ao paiz 1! justo
que aos referidos officines seja permitlido legalizar essas patentes que elles apenas guardarão como uma honraria que
lhes concedeu o Governo. Al6rn disso a permissão constante
ela emenda acima trará um nugmenlo de receita talvez de
mais de '1.000:000$, o que aconselha, portanto, a sua approvação. - Abdias Neves.
N. 211

Ao ar!.. 12.
Accrescente-se, entre as sociedades enumeradas no tet·ceiro período do artigo; a seguinte: "Circulo de Imprensa".
- Abdias Neves.
.lu.sti{icrr.çlin
· 'l'endo a Camara doR Deputados consignado entre os beneficiados pPlas "quotas" de loteria a Assoeia•.:.üo dos ChPonistas Desportivos. justo será que o Senado estenda o mesmo
favor ao Circulo de Imprensa sociedade que abt'iga em seu
seio mai·or numet•o do jornalistas profissionaes dada n exelnsividado daquella como o seu proprio titulo indica. - .4.1Hlias
Neves.
·
N. 25
Onrlc convier:
Art.
Continua cm vigor o dispositivo do nrl.. OR da
lei n. 2.356, de 31 ele dezemllJ'O do 19·10. expedindo-se aos
nctunes ohJ•eiros e ohreiras ria Tmprerrsa Nacional o titulo de
opcrm·ios .i orna loiros e cohJ'ando-sr.-lhe o rlevi,cl·~ srllo rle noml\açlio.
.Tu..lti(icaçlin
Em vir ludo do m•t.. 98 ria lei n. 2. 356. dr :H rir rlrzomlll'o rlo Hl10, i'OJ'Um consirlornrlos pum torlos os rffr.iiM
operarias Jornaleiros os obreiros c obreiras que tivessem
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mais de um armo rl1~ srr·Yiço nas of'ficinns rJe encarlcrnacüo,
Ju·ocirur·as, eomposic;ão c oulr·as da fOJpr·ensa Nacional, a
contar ria ri ata t•m qtw enlr·:mtnr pnr·a a~ rel'nr·idas omcinas ..
O Porler· Executivo, por·<\rn, r.Jeixou rln dar <!Xecu~.ão a
esse clisposilivo, o que trouxe gmnrJe pr·u,iuir.u u modestos
sorventunr•ios publicos,
Sala das sessões, 20 rio dezembro de Hl23. - lrilwn JllacJwrlo.

N. 2G
Accr·~scen I e-sc,

onde conviei':
Ar·L. O Governo cohr·ar•:í os emolumentos r expeclil'á os
r•cspeel.ivos l.il.nlos dr !lOIIWU<)ãn aos nctuacs oncar·r·ognrlos o
ajurlantrs do cscr·ipta I'· rlc ar•mazcm ria ]~slr•arla rlll .T!'Prr·o
l:enli·al rio Br•asil.
.111 sli /'i cação

A .prrsrmle cmünrla visa apenas repm•nr· uma incnnn es.lnlH•icr.irla por· t/IJHI iriPrrl.ica appr·oy:Hia no or·çanwnl.o riP l!l2I
e n cnnseqi/P!lll! inciuidn no de Hl22 quo i.il.lllilt'am, l'flSill'f'l.ivnnwnle, os eserevenl.cs e pralicn.nl.cs de escr•ipl.a.
Como SI'!J'Ú l'acil ycrifical', o cargo de prn!.icnntc elo cscripta foi ct·cuclo após a conces~ão do I il.ulo rir nonwnção aos
nscr·cvcntrs, SI!JHin, pois, nquelles PXnctammll.r os Pscr·evnnte;;
cxl.rnnumet·arios admii.Urios para auxiliat·es elos encarregados
c ajudantes de oscl'ipla quando oJ•ganizaclo o quadro de Contabilidade nas divcJ•sas divisões da Central do Brasil.
Realça ainda mais o mel'ito da presente !!meneia o facto
de çstarem incluídos entre os cncarr·egaclos e a,i,udantes de
cscr·1pta alguns cscrevcnies que contam mais de dez annos de
ser·vieo c que prlas suas apt.idõcs c conhecimentos cspcci:ws
dos trabalhos de contahilidacle, . foram apt•ovcilados para os
cargos de que se iral.a, como 11m pt•incipio de I'!St.imulo, mesmo
pnrn premiar o esforco rlaquelles qnc outra cousa. j(rmais
pcnsnva•m aicancar· :llúm rln eategoria rle escrevente de 1'.
classe. ·
'
:
Assim. pnm :tl.tenriPI' us nrce~sirlnrlcs rio sm·viço publlcn,
esses ser·virlores do l~stado, iwje veem us ~eus antigos col-.
legas alcnnçat· nwlhoriu rmquanto cllcs que nccril.nr•nm os
cargos snl.isfazenrlo liío ~1\nwnle n~ convenioncius rio serviço,
!'11'11 Vf)I]Jll-~n PI'P,iurJicnrJo~. sr!!ll um incrmti,·n :í drdicação qno
sempre l.ii'I!J'am pelo i.r·abulho honesto.
Além do mais, a pl'esente emenda, uma vc~ npprovarln,
consubstanciarll .um nclo de pr•rsl.igio ao elemr.nto fiscal rios
hens, pertencentes 1í União, confiados (t s·Uarrla de rliver•sos
rlrposilarios.
A niio approvac:io se!':í a condomnnção elo rsforr,o fiscal
• r incenl.ivnr(r n ncs·ligencin, pois scr:'t a demonsl.r·ncão positiva rla falia dB sog·m·mu.:a 11m que se encontra o r.letncnl.o rio
J'iscnliznciio n appiicnciio rins maiorias pcrtr.nccntcs no Pntrimonio Nacional..
Snln elas scss<ios. 20 de rle~embro de Hl23. - f1•incu Jlfnf'lt ar/o.
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N. 27

Onde convier:
Arl.

l.erirw~.

Ficam considerados cunduclores de 4' classe, in-

o> netuae~ lll'al.icanleti de cunduclm·, ui.Lingidos pelos
J'aVOl'Cti do arl.. 1:37, da lei n. ~.451, de ü ele ,ianeit·o ele 'l!H8,

que ainda não lenhan1 sido prolnoviduti, se1u aug:rneulo du
vencinwnlus, cobrando-se o ~ellu respectivo, alé que seja1n
efl'ecLivados nos alluelidos cargos, por cl'fcilo de vagas no respectivo quadt·o.

Justificação
O cspil•i I u do l<!gislaelor ao approvat• a emenda G:l do Ormnwnlo da Viação, para 1!!18, foi usscgumt· o dircilo de
Ítccesso aos praticantes jtí existente:; cm 1911, na conformidade das vanlag·ens mantidas pelo urt. 121 do uecreto nunwro 8.ü10, de março rJaqucllc anno.
No ernlantu, pot· um principio de proteccionismo inconcnllil'ci, ouli'UH emp1•eg·ados mais modernos voem sendo. proIIIOVidos, em detJ·imenl.o daquelles. :\ emenda visa, pois, us:;egut·at· a :;iluação elos praticanle:; em ca11sa, de modo que nãu
:;e \'1'/'i /'iql/1'111 mais prelori~ÕUS dessa llUtllt'eZU, lesiva:; U lfirei[o,; udr{uiridus.
A douta Couuuissão dirtí de sua .iusli<;a.
Em 8 de dezembro de 1!!23. - Irincu .lluc/wdu.
N. 28

Onde convier:
Art.
Ficam as praças de prol. das corpo1·a•:tie~ armuda.,s
(Excrcilu, Ar•rnarJa, Corpo de BomlJeiros c Policia l\Iililar do
J>istl·icto Federal), isenlas du imposto de 5 %, sobt•e vcncimenl.os, ele que trata a lei n. 4. ü25, de 31 de dezembro diJ
1!)22, devendo sct·-Ihcs J•cslituidas as impol'lancias que por~
venLm·a alguma dcllas liuja soi'frido ·tlesconto em seus venci~
mcnlos. .
.
:\1'1.
O;; accrcscimos de 10 % e 15 % a que, solJI·e os
rt•speclivo:; vencimentos e Clll vil'l.udc de lei l.ccm direito as
pnt~as de Jll'd do ·.Exercito e ela :\l'marla, que corllau1 10 e Hi
nnnus ele ~et'l'i(~o. ::wr·ão calculados lendo por.• base a actual labcllu de vencimentos.
Sala das sessões, 8 de dezembro de 1V23. - i1•inctt Maclwdo.
.Tu sti j'ica(:ílo

E' Uflla clanHll'll~a in,ju~li~a o que :;e e:;lü pnssando com
as pt·u~as d<! prl't do Ext!l'eii.rl, l'<!lalivunwntr! an imposlo de
5 '/r, a IJll<! P.<l:io ~11,jcilos o~1 funccionat·ius pul1licos civis e
uJilílnre,; da üui:iu, vislo como, sü elles soi'J'i•en1 desconta·cm
oeus vcucimentos para pagamento do mesmo imposto..

ANNA8S 00 SENADO
j_,; pracas da Policia u \lu Corpo de Bombeiros ulío des~uulam aquelle irnposlo, assNu como, us du Armadu, c pat'll
~Ul!IJll'UVat' o que J'icou dilo com referencia ús pra1:as da Ar-

ruada, basta citar o seguinte aviso do Miui,;le!'iu da .Marinha,
n, i. 7::18, de 11, publicado no JJiario O{ficial de 12, ludo do
junho do corrente anuo:
"Sr. Ministro da .l!'azenda - Solicito vossas ordens,
afim ele sm· suspensa a cobrança do imposto de 5 o/o de
que Lrala o decreto n. :15.944, de 21-1-923, sobre os
;encimenlos dos sub-ol'J'iciacs, inferiores e praças ch1
Armada, por isso que, como praç;as de pret que slío
Lodos, eslão isentos de semelhante onus."

O Congresso Nacional precisa esclarecer· o lermo "Militar" aos proprios militares, Precisa com sua sapiencia dizer
a que' especie de individuo se póde dar esle predicado; pareco
mesmo tornar-se necessario dizer si tem direílo a esse termo:
o marechal, o general de divisão e o de brigada, o coronel, c
assim successivamente até o simples soldado, porque é uma.
necessidade. E' de extrema vantagem para a Patria, hal'llwnizar-se os interesses publicos com os particulares.
A supra citada lei que mandou cobrar o imposto de 5 '1o
sobre v~ncimcntos, diz que a esse impos Lo estão sujeitos os
funccionarios publicos civis e militares da União.
O decreto n. :11!. 663, de 1 de fevereiro de :1921, que regula as licenças a serem concedidas aos funcciouarios publicos da União, em seu arl. 211, tornou e.x:tensi vas as suas disposicões aos militares de terra c mar.
Os militares de mar (officiaes e praças) têm gosado e
continuam gosando dos favores do referido decreto, ao passo
que as autoridades do Exercito, têm negado systcmalicamente
esses favores ás praças de pret, al!egando nos despachos de
petições que: "Praca de pret não é funccionario )Jublico."
Ora, no caso presente não se t.ratu ae funccionario e sim
de militar, pois, o citado art. 24, rcfere-s.e exclusivamente a
militares só se justil'icaria si a lei tivesse sido feita para
runccionarios publicas civis c torniiJda extensiva a {unccionarios publicos militares, e, tanto é injusto aquelle modo de
proceder que, si a praca de pret não tem direito de gosar dos
favores daquelle decreto, pelo simples facto de ser praca de
prel, tambem ao of!'icial deveria ser descontado o tempo que
passou como praç;a para poder gosar dos ditos favores, o que
não acontece; ademais, um servente, a quem se tem concedido
os referidos favores, não é c nem póde ser cm hypothese
alguma, superior a uma praca de pret do Exercito por menos
graduada que ella seja.
Do exp-osto, resallam duas interrogações que certamente
ficarão sem uma resposta satisfatoria:
- A praça de pret não é milHar, por isso que, não gosa
das vantagens do decreto n. 14.663, citado; porque motivo
então, ella sot'fre desconto em seus vencimentos para pagamento de um imposto que foi determinado para os militares?
- Ou ent.iio, a pmr;.a do pr·et. 1.\ mililar· porque cRtá pagando aquolle imposto c cm tnes condições qual o mot.ivo de
não se l.hos conceder as vantagens do citado decreto 11. :14.663?

A ntú l'unlude put•a cu1n as !JI.'U:·us Llc fH'ut nu Exct·cilu ú
manifesta.
·
O PI'Opriu Ministerio da Gucrr.u em aviso n. 6, du 4-1-!H5,
isentou as prtwas de prol, do imposto sobre vencimentos, Ll'ib.utado pela lei n. 2. !J1!J, de 31-12-DH, no Governo Wenccsláo.
E' lamcnlavel adoptar-se um critcrio como esse, que redunda em prejuízo para os pequenos, tão servidores da Patria
como os grandes.

Os augmenlos de que gosam os militares em seus vencimentos, foram concedidos pelo decreto n. 4. 555, de 10 de
agosto de 1922, em .caracter permanente e nestas condioões
foram incorporados aos respectivos vencimentos. E' pois de
j.ustiça que os accrescimos de 10 % e 15 %, a que teem direito as praças que contam 10 e 15 annos de serv1ço, seJam·
calculados lendo por base os actuaes vencimentos, assim acorescidos pelos referidos augmenlos, os quaes teem, com j.usLic.a, servido. de base a todas ús alteJ'ações de descontos, como
seJam- baixa ao Hospital, licença, etc., e que, com a mesma
just.iça devem lambem servir de base aos alludidos accrescirnos.
Sala das sessões, 20 de dezembro de 19,23. - b·ineu Ma-

citado.

.

N. 29
Art.
Fica isento de quaesqucr direitos e taxas aduaneiras o material importado pela Prefeitura· de Bello · Hori·
zonte pam a installação na capital do Estado de Minas Geraes.
de um regulador publico electrico c seus accessorios, de accôrdo com· a factura consular do Consulado Brasileiro do
Havre, de 26 de julho de 1923.
Sala ·das sessões, 21 de dezembro de 1923. -Bernardo
Monteiro.
Justificação

A Prefeitura de Bello Horizonte adquiriu dos Ateliers
Brillíer Fréres, de Paris, um regulador publico, a ser instailado na torre de edifício do Conselho Deliberativo, com ramificações internas neste edifício, c para o da Prefeitura, na
avenida João Pinheiro.
.
A tarifa da Alfandega, sendo muito elevada, por não ter
olassificaciio propri.a o material, impõe um pagamento de direitos, em quantia superior no respectivo custo e, lratnndo-so
de um serviço de real e evidente utilidade publica, é justa a
concessão da isenção de direitos e taxas.
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N. 30
Onde convier:
Arl.
Pica o Governo autorizado a conceder iscncão do
taxa lule;,wapllica au:; orgãos ul'l'iciaes do; .l~sludos, que puhlicaJ'Ulll, g·t·aluilanwnle. o I!Xpedienle da; t•epat·li~úc~ fedcracs
exi;l entes uus mesntu; :I!::; lados.
Sala rlus'Úouunissúcs, :!1 de det.cmbro de 1023. - Euseúiu
de ;lndrade.

Jus Li{icaçáo

.Os orgãos ol'l'iciaes elos Esi'nrlos publicam, cm geral, o
experliPnle da~ t·eparli~;ões J',•rJeJ.•ttes g·t·atuil.atnenll!.
Np,;la::; eondi1;ões, ,; de .iusl.i\'·11 q1w se lhos dê uma coJU.JH!IIStll;iío, que equivalha, mais ou menos, aos relcvâutes servi~us que pt·eslanl.
N. 31

Accresecnle-se, onde co11vier:
Arl. Ficam redur.iclos ele 50 % os direitos de importacão qo olco de J'ig·ado ele bacalhúo.
J usti{icação
A emenda a[iresen'tada se impõe como medida de allo interesse publico c que vem benel'iciar sobretudo as classes
pobr1ls, sem prejuízo para o fisco, porquanto, facilitando a en-.
l.mda elo oleo de fígado de bacalháo no paiz, a rcducção elo
direito ficar;\ compensada com maior quantidade do produclo
importado.
.
Comparando-se as l.ari ras brasileiras com as dos outros
paizes, verifica-se que ellas são as mais elevadas de todas,
representando direitos na proporr;ão de 272 o/o sobre o custo
respectivo.
As nossas cslalislicas o!Jiluarias demonstram que a tuberculose ceifa I)Jn gJ•ande proporcão, siniio como factor maximo, · vielas preciosas ú connnunhão nacional.
O oleo ele fígado de bacalhúo é universahncnle conhecido
como um elos melhores fortificantes para as constituições deheis c si não tí um l'Cmcclio para curar a tuberculose cm gráo
acleantado rí um produclo de primeira ordem para estabelecer
ou estagnar n marcha dessa l.crrivcl molcstia, muitas ,vezes
permitl.indo, com a l'ot•lil'ieacão do inrlivichto, o seu completo
reslnbelccimenlo, quando se acha apenas nu phaso de eni'raquecitncn to.
O oleo de fígado dt• hucài.IJúu é 11111 prorlucln norucg·uez,
rccomnwndado cu1 Iodas as pal'Le~ do mundo civilisado, ha ·
mais Lle lrcscnlos unnos, como um . Llos melhores cspecil'icos
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para _o lralurnonlo da tuberculose; para qu~lquor ai'feoção dos
pulrnoes e em geral como um poderoso Lomco para as constiLuiçõos dobei~ ..
Ainda agora, nu ultima guerra, Lodos os corpos medicas,
quer dos exercitas gormanico:;, quer dos alliados, recommendat·am o oleo do fígado de bacall!áo pal'a manter os soldados
cm JJuas condi~õcs physieus.
·
B' consideravol a propor~ão da popuJ.ução do Brasil que
soJ'fre de LulJerculosc, affecções pulmonares, anemia e geral
debilidade. Taxar olevadamonte o oleo de i'igado de bacalháo
é concorrer para fel'ir os interesses de grande parte da popuJa~iio do pa1z e especialmente das classes necessitadas que
constituem a sua grande maioria.
O oleo de fígado de bacalháo não 6 produzido no Brasil
e •tt eliminação ou a diminuição dos dire1Los não ·arrectaria
qualquer industria nacional. Ao contrario, entrando na composiuão de numerosos productos aqui fabricados, concorreria
pa1·a desenvolver a industria brasileira.
Para mostrar como é reconhecida a efficiencia desse produeto nos diversos paizes, basta ciLar o exemplo dos Estados
Unidos da America do Norte que, na recente revisão das tarifas, collocou o oleo de figado de bacalháo na lista dos px·oductos de entrada livre. Figura não só na ":l!"ree list", como
lambem na "Essential list", significando esta ultima collocação que tem prefcrcmcia nos embarques, em tempo de grevo
ou de guerra.
Foi dito acima que os direitos da importação do oleo de
fi gado de bacalháo representam 272 o/o do seu custo e . isso
pódc ser demonstrado com a lista de uma recente importação,
como se vê abaixo :
·
Preço do kilo cif Rio, baseando no cambio de 8$000
Direito de 1$ por kilo, 45 o/o, papel. ............. .
55 o/o, ouro, a 4$620 .....•........•.•..••.••.
Direi l.o sobre o continente, por kilo .....•.....•••
Direitos alfandegarias MCidentaes .........•....••

t:~:g
2$540

$450
$050

.---..
4$740

Pela relação das tarifas sobre o oleo de figado de bacalháo,
fornecida pela Secretaria do Commercio dos Estados Unidos
da America cio Norte, repartição do districto de New York,
verifica-se que são as seguintes as tarifas cobradas pela Argentina, Chile, Mexico e Canadá: ·
.
·
Argentina:
Tarifa -

·

Valorização, pesos por. kilp le!;1al da valor1zacao

2.787. Olco de fígado de haculMo de

toda qualidade ............ .

4.788. Olco do figudo do hacalh:ío, cm

emulsão, barricas ou latas: .

Sobre taxa do 7 o/o da valorização.

S.- Vol. XI

~a:x:à

por cento

o. 2·1

25 o/o

O.GO

25 o/o
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Chile:
Taxa, pesos por kilo bruto
1.213. Oloo de fígado do bacalháo............
1. 214. Oloo de fig-ado de bacalhúo, combinado

com outras substancias.... . . . . . . . . .

0.30
O. 90

iMoxico:
Taxa, pesos por kilo legal
ex 22. O! oos mcdicinaos sem outra especificação

u.

f:lobre' taxa, 12 % da taxa.
Canadá:
Taxa por cento, ad vlorem
ex 265. Oleo de fígado de baca:búo .......... .
~

22 lh %

Sobro taxa 6 o/o, ad valo1·em em embarques a varejo ou

3f!t o/o, ad ·valor em cm embarques por atacado.

Fica, assim, plenamente justificada a acceitação da
emenda supra, como medida do interesse publico.
Sala das s.ossões, 20 de dezembro de 1923. -·. A(fon~o Camaryo.

N. 32

·Ônde convim•:
: Et conoodida. isenção. do. todos OR direiLos de importação,
inclusive tacxus de expediente o addicionaes, para todo o material· importado pelo governo do Estado do Ceará e destinado
a'Os· serviços de esgoto e abast.ccimonto dagua, óra em execucão na capital do mesmo Estado.
. Sala das sessões, 21 de dezembro de 1923. -João Thomé •.
..,.. José Accioly,

·

Ju• ti{icaçdo
Tratando-se de serviço p·ublico, é justo que seja concedida a isenção a que se refere a emenda, tanto mais quanto
c?nce~sões identicas téem sido feitas pelo Congresso Nacional.,
N. 33

Onde j]Onvior:
Em observnncia no. que precoitúll a 2• parte do art. 187
da lei n. 3.454, de 6 de ,ianeiro de 1918, que consti.luiu a
classe dos praticantes a primeira catefforia do pessoal titulado
da Ef!.rada de Ferro Central do Bras1l, ed:-vi do art. 106, do
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decreto n. 13.940, de 25 de dezembro de Hl19, que regulou o
assumpto, o Governo cobrará os emolumentos relativos aos
titulas, dos praticantes extranumerarios de conferente o de
conduelor de irem, cl'J'eclivando-os para todos os effeilas a
contar da data cm que foram approvados em concurso.
Justificação

O art. :137. da lei n. 3.111511, de 6 de janeiro de 19:18, con~
stituiu a classe dos praticantes a 1" categoria do pessoal ti~
tulado. O art. 106 do decreto n. 13.940, de dezembro de
:19:19, regulando o assumpto, estabeleceu a priori, na conformidt~dc do urt. 6:1 do decreto n. 8.G10, do março de 1911, o
concurso para admissão. ao cargo. Submctlidos que foram a
osso concurso e devidamente approvados, esses funccionarios
.já deviam ter sido titulados, attendendo ao que dispõe a lei
n. 4. 032, de ü llo janeiro de 1923, dispondo sobro os venci. mentos dos mesmos. Esses empregados assignam o ponto
diariamente, trabalham concomitantemente com os demais c
recebem vencimentos equivalentes. Não ha, pois, augmento
de um real no areamento da despeza, mas sim no da receita.
O art. :lOG do decreto n. :13.940, de 25 de dezembro do
111,:19, que regulou o caso, diz o seguinte: "A admissão na pri:meira categoria do qualquer classe do pessoal titulado precederá sempre concurso, com liberdade de inscripção, respeitadas as disposicões da lei, devendo Ler proferencia na no~
menção os jornaleiros da Estrada que tenham sido classificados".
Sala das sessões, 21 de dezembro de 1923 . .,.-- Irine.u
Machado.

N. 3·i
Aecrescel'lte-sc :
Art.
Os j,ornalistas profissionnes, orn effectivo exorcicio, que exhibirem carteiras de identidade passadas pela Associação Brasileira de Imprensa, ou pelo Circulo de Imprensa
gosarão do abatimento do 50 % nas passagens simples ou de
ida e vo!La, cm todas as ferrovias federaes c navios do Lloyd.
Sala das sessões, 21 de dezembro de :1923. - Irineu
.
'Machaclo.

Jus tifica.ção

A emenda reproduz o art. 47 da lei vigente.
N. 35.
Onde convier:
·•os officiaos da Guarda: Nacionnl com serviços do guér•rti
prestados á Republica o cujas patent·es foram julgadas irrc.gularcs pela oxtincta. Commissão do' Organização das Forcas
·do 2• Linha, por l!avore.m prestado os. respectivos. compro-
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missas i'ót'a dos prazos lcgaes ou lenham mesmo deixado rlu
prestai-os, poderlio legaliz~ll:-as dentro do prazo de ~m anno,
mediante requerimento dirigido, t~o l\Ilmstro da Guerra e
pagando o sello correspondente a dispensa do lapso do tempo
decorrido". - M arcilio de Lacerda.

Esta emenda vem regularizar a situação de muitos officiaes, além do concorrer para o augmenlo da receita federal.
N. 3G

Continúa em vigor o art. G2 da lei n. 4. 625, de 31 de
clezcml.lro rlc 1U22 lPagamcnlo de taxa addicional para os
alumnos poderem fazer exame em 2' época) .
Sala das sessões, 20 de dezembro de 1923. - J eron1f1nO
Montci1·o.
Justificação

A presente emenda dispensa qualquer justificar.ão, bastam
os termos em que eslá redigida.
•

N. 37
Pagarão, além das taxas comm.uns, a taxa de 20$000
(vinte mil réis) cm estampilhas de sello adhesivo, os alumnos
lias escolas superiores da Republica que fizerem, em segunda
l:poca, o exame da cadeira de que são dependentes e os exames
do anno do que são ouvintes.
Sala das sessões, 21 de dezembro de 1923. - lrineu
Machado.
Justi('icação

Esta emenda não perturba a vida das faculdades, porque

os exames realizar-se-ão na mesma época; e, ·sobretudo, ó .

uma medida de equidade, por não ser justo que o estudante
depende de uma só cadeira perca o anno, se tiver sido reprovado em primeira époc~, ou si por qualquer motivo niio
tiver se submetlido a exame. Além disso, os alumnos ouvintes
frequentam ns nulas e tomam parte nos trabalhos praticas
como os matriculados.
·
NoTA - A emenda acima é a reproduccão do art. G2 da
Lei da 1-leceita do corrente anno, estando, porém, redigida do
maneira mais clara. para niw haver outra interpretação como
se. deu este anno, tendo sido prc,:iso para o sou cumprimento
uma ordem de habcas-corpus. .
Sala das sessões, 21 do dezembro de 1923. - l!'incu
Machado.
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N. 38

Accresccntc-se onde convier:
Art Fica estabelecido o imposto de 5 o/o (cinco por
cento) sobre as ímportuncías que forem recebidas pelo presidente e o director da Secretaria da Junta Commerciul e decorrentes dos emolumentos constantes da tabella annexa • ao
decreto n. 0.210, de 15 de dezembro de 1\JH, os quaes ficam
augmentados de 50 o/o (cincoenla por cento) .
Sala das sessões, em 21 de dezembro de 1!l23. - Alvaro
de Carvalho.
Justificação

A emenda visa augmentar a receita do Thesouro Nacional,
creando um imposto, sendo justa, de ou lro ludo, a elevação
das importancias a que ee refere a tabella annexa ao decreto
citado.

N. 39
Onde convier:
... c os machinismos e os respectivos pertences c accessorios para o descaroçamento, prensagem c reprensagem do
algodão.
·Sala das sessões, em 21 de dezembro de :!923. - Alvaro

da CaJ'lJalho. ·

.fusti{ícaç<ío

A emenda mandando incluir nas isenções os machinismos.
destinados ao beneficiamento do algodão, visa concorrer 11ara
que esse nosso proclucto tenha um auxílio de que lanlo necessita para o desenvolvimento ela sua produc~ão.
N. 40

Onde convict•:
· Art.
Cont.inúa em vigor a lei n. 4.440, art. 5", de 3'1 de
dezembro de 1921 ..
Sala das Commissões, 11 de dezembro de 1!l23. - Bernardino Monteiro.

.
Justificação

Lei n. 4. 440, de 3:! de dezembro de 1921 :
Art. 5', Nas vendas de bens judicialmente autorizadas, a
que se refel'e o nrt. 1' do decreto n. 3. !JG7, do 27 de dezembro
(\e 1919, caberá, sempre, á União, como imposto de renda, a
decimà parle da percentagem dos porteiros dos auditm·io~, rt
qual passa rt sor, em cada lote apregoado, de 5 °/, até o mnx1mo
do 50 :000$, cqbrada apenas dos compradores.
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§ 1". Quando o producto da venda exceder de cincoenta
contos de réis (50 :000$), os referidos serventuarios da justiça nada mais perceberão, cabendo entretanto ao Estado, afóra
· os 1O o/o já mencionados, 2 % o/o do producto que passar daquella importancia até á de cem contos de réis (100 :000$000).
§ 2". Os conhecimentos da Recebedoria, em ambos os casos, devem ser juntos aos autos, logo que seja recolhido o imposto mediante guia do escrivão do feito, tornando~se isso
indispensavel para se tornar .. a venda definitiva.
Sala das Commissões, 11 de dezembro de 1923. - Ber~
nardino Monteiro.

N. U
Onde convier :
duas

São concedidas á Liga Brasileira contra a Tuberculose
loteria~ para serem exploradas durante o anno de 1924.
Justificação

Nenhuma instituição de assistencia é mais uti! c mais
necessaria ao paiz do que a Liga Br.asiJejra contra a Tuberculose.
·
A sua accão perseverante no combate ao flagello da tub!'lr:..
culoso tem sido obra meritoria, digna dos melhores encomws.
As· loterias que lhe são concedidas, si prol1uzirem! como
é licito esperar, os resultados produzidos pelas loterms da
Cruz Vermelha, irão augmentar-~lhe largamente o~ recur~os,
permittindo a creação de novos dispensarias nesta Capital.
Sala das sessões, em 21 de dezembro de 1923. -

lrineu

Jlfachado.

N. 42
()nd e convwr :
Fica revigorada a autorizaciio contida .na alínea vm do
nrt. 2" 'da lei n. -1.625, de '31 de dezembro de 1922 (Orcamonto dn neccit.a para 1923).
l ustificaçáo

Em vista dos bons resultados ·obtidos pelo Governo nn
revisão ele varios conl.rnctos, com evidente melhoria das clnu~
Aulas rolnf.ivns n onus c interesses do Thcsouro Nncional, é de
toda convenicncin que se renovo parn o proximo exercício n
nutorizaciio conferida pelo orcamonto em vigor.
Snla rins sessões, em 21 de dezembro de 1923, - Eusabio

lie Andrade,

.

SESSÃO E~

21

DE DEZEMBRO DE

1923

"

N. 43
, ---..

.·.·;.;.I

Onde convier :
Ao Asylo de S~o Luiz da Velhice Desamparada e ao Hos. pita! da Pro-Matre do Rio de Janeiro são concedidas duas
loterias, a cada um, com as mesmas isenções outoriadas á so. ciedade da Cruz Vermelha.
Essas loterias deverão ser extrahidas dentro de dous annos, contados da publicação desta lei.
Sala das sessões, dezembro de 1923. - Eusebio de An. drade.
Justificação

As instituições contempladas mereceriam, si outra fosse
a situação do erario publico, que lhes concedesse o Congresso
. Nacional uma subvenção directa, em moeda, para, augmentados os respectivos patrimonios, poderem uma . e outra ampliar o circulo de sua acção bemfazeja e patriotica.
·
O Asylo de São Luiz, fundado por um concessionaria de
loterias, o visconde Ferreira de Almeida, abriga neste momento 2'):0 velhinhos de ambos os sexos, que vivem ahi o ui. timo quartel da existencia, rodeados de conforto e carinho.
O Hospital da Pro-Matre do Rio de Janeiro, de fundação
recente, tem ganho, graças á intelligencia e á tenacidade de
seus directores, um impulso prodigioso, dispondo já de ap. parelhamento modelar para receber 80 gestantes.
O resultado dessas loterias terá, pois, destino perfeita. mente justo e louvavel.

N. 44
Ao art. 13, accrescente-se entre as instituições de caridade e assistencia beneficiadas pelas quotas das loterias fe~
· deraes a Maternidade de Maceió, mantida pela Sociedade São
Vicente de Paula, 10 :000$; Asylo de Orphãos Desvalidos da
Maceió, 1O: 000$ e Orphanato São Domingo!!, fundado em Maceió, 1O: 000$000.
Sala das sessões, dezembro de 1923. drade.

.

<.JJJ

Eusebio de An-

JusU{icaçl1.o

Qualquer das instituições acima indicadas presta os mais
relevantes serviços, sendo mantidas pelo auxilio da populaoiio
e com o que lhes póde proporcionar o governo do Estado. Não
obstante, todas estas instituicões lutam neste momento com as
maiores difficuldades, .em virtude da crise que se faz sentir
na vida nacional.
A inclusão dellas entro as demais que já são beneficiadas
·com a8 quotas loterioas é acto de justiça.
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N.

fl5

Supprimam-se na expressão: SubsLituam-sc os artigos GBS
· c 710. . . as palavras art. üSS, ficando, cm consequcncia, eliminada toda materia a clle referente e que vue até ás palavras

para quaesquer usos.

Sala das sessões, dezembro de 1923. -

drade.

Eusebio de An-

Justificação
Si a emenda acima não fór npprovada uma nova industria
nacional sofl'rerá um golpe tão forte que talvez seja anniquillada. Elia consulta os interesses do paiz e vem corrigir uma
iniquidade.
N. 46

Ao art. 1•, n. 1 - Impostos de importaoão para consumo.
Na classe 10, u. 173, das Tarifas das Alfandegas (tintas
sem resina parn, pintura de casas), onde se diz: $100, razão
. 50 %, diga-se: $200, razão 50 %.
Sala das sessões, 20 de dezembro de 1923. - · J eronymo

Monteiro.

Justiticacão
Como ninguem ignora, a tinta para pintura de casas, navios e uso§ semelhantes, codificada nas Tarifas das Alfandegas, sob o n. 173, é preparada com tinta em pó ou materia
corante c oleo de linhaça, entrando este na proporção de mais
ou menos 70 %.
Ora, pagando o oleo de linhaça impuro ou corado (raw)
$200, o a tinta preparada a oleo $100, segue-se que a matcria
prima está sujeita a uma tributacão maior do que o producto
manufacturado.
.
. A emenda, estabelecendo para a tinta a mesma taxa do
oleo, remove essa anomalia.

N. 47
Direito de importação para consumo:
Na tarifa de Alfandega, classe 31 •, artigo 8-14, accrescente-se: Larnpadas para radiotelephonia, ldlo, 1$500, razão
10

o/o.

Sala das sessões, 21 de dezembro de 1023. -

Lace1•da.

.

Marcilio de

Justificação

4 emencltt visa classificar as lampndas pura uso da t.clcphoma sem fio, para as quaes nilo existe ainda classil'icnoilo
nu tarifa, por srr um nl'tit;o novo, quo só agom começa á sct•
inlt•or!uzirlo no Rl'asil, anele n imporLnrtto desta cspecie ele lampaclns é muito limitada.
"
·

•
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Para desenvolver a radiotelephonia cm nosso paiz do

t~o gran~e extensão o cujas difficuldades de communi.cação

sao notorms, devem ser concedidas todas as facilidades sendo
plenamente justificavel a reduccão de onus fiscaes que aclualmcnt~ .estão impedindo a importação . destas lampadas, sem
bene.fJCIO para o ~hesouro,. que fica privado de uma parte da
receita que poderia produzir alguma renda, si fosse mais modica a taxa aduaneira que sobre este artigo incide.
Deve ponderar-se ainda que a falta de classificaoão exacta
tambem contribue para difficultar a importação destas lampadas, que umas vezes são classificadas como apparelhos physicos e outras como lampadas communs, conforme o crilerio
dos funccionarios fiscaes, arbítrio que é conveniente acabar.
A taxa de 1$500 poderá parecer muito reduzida em rela()ãO á que incide sobre a importaoão da lampada commum,
mas,· de facto, é ainda bastante pesada, visto que a lampada
para radiotelephonia é dez vezes mais pesada do que a lampada electrica.
·

N. 48
Direito de importação para consumo:
Na tarifa das Alfandegas, classe 21", art. 665.
Vidro importado em fórma de ampolas e tubos destinado
:.\. fabricação de lampadas electricas, kilo, 100 réis, razão de
10 o/o •

.Sala das sessões, 20 de dezembro de 1923. -

Jeronyrno

Monteiro.
Justificação

A emenda visa o desenvolvimento e a generalisação da
industria de fabricl:' de tampadas elcctricas, que já se acha
implantada no paiz.

N. 49
Art. Nos conhecimentos c guias para pagar:.1cnto de impostos serão arredondadas para cem réis as fracoões dessa
qumtia.
.
_
Pelas repartições federacs, serão desprezadas as fracçoes
menores de cem réis, não figurando nos cheques de pagamento
fracções dessa quantia.
Art. Nos calculos para pagamentos a serem effectuados
J.usti{icação

Não é preciso demonstrar as vantagens que e.ss~;s dous
dispositivos veem trazer ás repartições em seus serviços do
contabilidade.
Süo duns columnas que desapparecem no trabalho das
sommas com elevado numero de purcellus.
Além da grande economia de tempo traz ainda vantogem
pnrn u renda dn União os dous nrLigos acima.
Senado Fcclcl'n!, sala das sessões, 21 de outubro do
1923. -

Manocl Borba.
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N. 50
'

Onde convier:

; l,·l.

·
Fica a Associação Central Brasileira de Cirurgiões Dentistas isenta do pagamento de todos os impostos de importa. ção para o material cirurgico dentaria ,destinado á installacão da Assistencia Dentaria Infantil, CUJO edificio está sendo
construido na esplanada do extincto morro do Senado.
Sala das sessões, 7 de dezembro de 1923. - José Accio~y.
Justificação

Como é do domínio publico, a Associação Central Brasileira de Cirurgiões Dentistas resolveu, por iniciativa ·parti. cular, .crear nesta Capital uma Assistencia Dentaria Infantil
Modelo, para a tratamento dos dentes de creanças pobres. Esta
idéa recebeu logo o applauso de toda a imprensa e o apoio
moral e material da populaçção desta cidade, tendo aquella associação dentro de espaço de tempo relativamente pequeno
adquirido por subscripção publica a quantia necessaria para
a construccão de um grande edifício, já iniciado, e pretende
agora encommendar nos Estados Unidos, o material cirurgicodentar io indispensavel e essa installacão. Devido, porém, a
baixa da cambio e consequente alta do doJlar, não poderá realizar essa encommenda se não obtiver isenção de impostos a:lfandegarios, que para estes artigos são elevadíssimos, pagando cada cadeira de operações, como demonstrou o presidente
.da commissão organizadora, só de direitos 5:700$000. Como
se trata de uma obra de indispensavel beneficio publico, e que
não se realizará se o Congresso n.ão vier cm seu auxilio, fica
perfeitamente justificada a presente emendã. - José Accioly.
i.\:

N. 51
Onde convier :
Ficam isentos de impostos de importaçção e expodienl.c
todo o mechanismo e material destinados a estradas de ferro
construídas ou a construir pelos Estado ou emprezas particulares que com olle tenham conlraêto.

A medida proposta na presente emenda tem em vista facilitar a eonstrucção de estradas de ferro sob a responsabilidade dos E~tados, foit.as por ellcs proprios ou por terceiros,
em virtude rlc contrncl.os 011 conccssüe.q,
. Por outro lado procura inCJ'Cmentar a ,acquisioão do material para o trafego de estradas de ferro ,iá existentes, que
veem lnctando com a crise de Lrarisport.o, oriunda do granel~
augmento da Pl'Oducç.ão nncionnl o encarecimento do material ferro-viario.
·
Demais, i\ justo que se conceda nos Estados os mesmos
favores que tem a União pal'a a conslrucçüo o trafego das suas
estradas de ferro, quanqo é sabido que os Estados para au-
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g!l?e.ntarem a sua rêde ferro-viaria luctam com ·muito mais
diffJCuldades quo a União, prestando, no emtanto · a esta o
'
grande auxilio no intercambio commercial. ·
. E si é verdade que a União vem ha muito tempo auxilian~
do ,os Estados nas construccões de estradas de rodagem com
maior razão deve auxiliai-os na construcção do estradas de
ferro e desenvolvimento das já existentes.
A, i.senção de impostos para a .importação e expediente de
II!a~h1msmo e material vem, para Isso, concorrer de modo de.CISIVO..
Sala das sessões, em 21 de dezembro de 1923. - Carlos
Cavalcanti. - Affonso de CarnaraO. - A. Azeredo. -. Luiz
Adolpho. - Muniz · Sodré. - Generoso Marques.

O Sr. A. Azeredo (•) - Sr. Presidente, não sei si faço
bem occupando a tribuna neste momento para justificar a
emenda que .pretendo submetter á consideração do Senado.
'Sou, .entretanto, a isso forçado,. porquanto, em aparte que dei
ao meu eminente amigo, Senador, pelo Districto Federal,
·quando discutia este Qrçamento, prometti apresentar uma
·emenda a respeito do Banco Emissor do Brasil.
·
Ha muito tempo já que não discuto os orçamentos e assim venho procedendo porque tenho plena confiança na honrada Commi&são de Finanças do Senado ...
0 SR. BUENO DE PAIVA - Agradecido em nome da Commissão.
O SR. A. AzEREDO - ... a qual, com o maior zelo, e grande
·patriotismo, emprega toda a sua intelligencia, toda a sua actividade ...
0 SR. PAULO DE FRONTIN- Muito bem.
O SR. A. AzEREDO - ... no exame dos orçamentos, habilitando-Roa, mercê de seus pareceres, a dar votos segUl'os e
conscienciosos.
.
Accresce ainda que, si alguma deficiencia pudesse haver,
esta seria resolvida de modo satisfactorio, graças ás luzes de
um sub-relator de todos os orçamentos ...
0 SR. PAULO DE FRONTIN -Apenas examino.
O SR. A. AzEREDO - ... que se entrega de corpo c alma
no exame dessas questões com o maximo interesse ...
O SR. Lmz Aoor,PHo - E' um verdadeiro fiscal.
O SR. A. AzEREPO - ... com grande intelligencia o rara
actividade, esclarecendo incontestavelmente o Se~ado pelo. es·tudo que faz, não só das verbas como dos servioos pubhcos.
O SR. JERONYMO MoNTEIRO - Prestando excellente collaboração á Commissão de Finanoas. (A.poiado.~ ucracs.)
O SR. A. AzEnEoo - E' o que nffirmnva, realmente.
Nn verdade, Sr. Presidente, em uma situação co!Do n
·actual o que se ouve por toda a parte é o prot.esto _ma1s vchomenLc contra o de(ic'it, como !i corri elle J{t nao devessomos estar habituados.
. .
Hn um sceulo que v.ivcmos sob o regímen rlos d•)f/.ctt.~.
.
O SR. PAULo DE' FnoNTIN - Houve algumas excepções.
(•) Não foi revisto pelo orador.
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O Sn, A. AzEnEDo - Foram tão raras que, sem nenhum
oxnggero, se póde dizer que temos sempre vivido sob esse regímen. E a prova é que, quando o Partido Liberal estava no
ostracismo, por intermedio de seus orgãos legítimos, pregava:
"Reforma ou revolução". Desejavam seus membros esmagar
o deficit que envergonhava o paiz. Quando o caso se invertia,
o Partido Conservador, que praticava os ideaes do Liberal,
executando-os, bradava tambem contra o deficit, pregando a
necessidade de deixar o Partido Liberal o ,J?Oder, para que os
conservadores pudessem estabelecer defimtivamente o equi·
librio orcamentario.
Tambem nós, Sr. Presidente, que jámais nos cansámos em
dizer que "o imperio era o deficit", feita a Republica não procuramos outra trilha, tanto assim que, logo no fim do segundo
quadriennio presidencial, solicitamos moratoria l
Veiu depois o terceiro quadriennio, o Governo Campos
Salles, de quem posso dizer bem, porque nesse período me
mantive em franca opposicão, qu'e conseguiu dar urn poucli
de ordem ás finanças nacionaes.
Devo relembrar á Casa que, embora opposicão ao seu Governo, jámais lhe neguei as medidas administrativas que solicitou ao Congresso.
Sempre lhe recusei o meu voto politico, porque o seu
Governo tinha intervindo no meu Estado. Isto, porém, jámais
impediu que affirmasse sempre que honrava sobremodo a
politica republicana brasileira, porque aquelle grande estadista, se tracou uma linha a seguir no sentido da economia e da
elevação de impostos e a executou firmemente, cortando nas
despesas e ampliando o imposto de consumo, que é o que realmente mais produz no Brasil.
O SR. Lmz ADoLPHO - Ampliando, porque ellc já estava
crendo.
O SR. A. AzEREDo - Levando essa ampliação á alfandega
pfira que fizesse. a cobrança de parte desse imposto ein ouro.
Foi essa providencia um dos maiores servioos prestados por
aquellc Governo.
A energia inquebrantavel de seu Ministro da Fazenda,
pondo em execução o plano de Gov.erno Campos Salles, ningucm a póde contestar. Vimos as economias feitas, a arrecadação apurada, transformaram-se em realidade os fundos de
resgate c o de garantia, assistimos á queima do papel. Não
fossem essas providencias, Sr. Presidente, não teríamos a
folga necessaria com· que pôde contar o Governo que o suecedeu para construcção de vortos, abertu.ra de avenidas, em~·im, embel!ezando a Cidade do Rio de Janeiro, saneando-a completamente, extinguindo a febre amarelln, melhoramentos esses que, gracas tambem aos seus prestimosos auxiliares, como
Passos, Oswnldo Cruz, Lauro Müller e Frontin, gravaram para
sempre na historia brasileira o nome do Sr. Rodrigues AlvoR.
Veiu depois o quadriennio dos Srs. Affonso Penna e Nilo
Pecanha.
O Sr. Affonso Penna procurou· fazer estradas, construir
linhas tclegrapllicas. E o meu Estado lhe deve esse grande
servico, que não podemos esquecer, nesta hora em que pronuncio o seu nome. Foi no seu Governo que tiveram inicio
as obras da Noroeste do Bmsil, tcrminaclas no Governo rlo
Sr. Marechal Hermes da Fonseca.
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O Sr. Nilo Peçanha, durante o curto periodo em que
governou a Nação, teve que sustentar tantas luctas, que certamente não se podem reclamar para o honrado Senador pelo
Estado do Rio de Janeiro as honras a que teria direito, pela
sua intelligencia, pela sua actividade e pelo seu interesse em
bem servir o paiz.
·
O seu successor, que foi o Sr. Marechal Hermes da Fonseca, apesar da guerra que soffreu por parte dos adeptos da
campanha civilista, prestou relevantes servioos á Nação. Gastou muito dinheiro, mas construiu estradas do ferro na extensão de cerca de mil ldlometros, fez a duplicação da Estrada de Ferro Central do Brasil, serviço esse indispensavel,
construiu casas para operarias e concluiu a Villa Militar.
V.eiu em seguida o Governo do Sr. Wenceslau Draz. Infelizmente, para esse illustre estadista, elle fez o seu quatriennio com a grande guerra, de sorte que não tinha o tempo
necessario para cuidar de outros assumptos, deante das difficuldades que lhe advinham do estudo de qu()stões que mais
interessavam ao estrangeiro que a nós mesmos. Gastou tanto
quanto o Marechal Hermes.
Por morte do Sr. Conselheiro Rodrigues Alves,. assume o
governo do paiz o Dr. Delfim Moreira. O que foi a curta gestão desse pranteado mineiro attestam o muito que fez du~
!'ante sua permanencia no governo.
Para preencher a vaga aberta com o fallecimento do
Sr. Rodrigues Alves, foi eleito o Sr. Dr. Epitacio Pessôa.
De accõrdo com sua primeira mensagem, o Sr. Dr. Epjtacio Pessôa parecia que vinha fazer um governo de economia. Infelizmente, S. Ex. não se poude deter nesse programma.
· Não sei, Sr. Presidente, si é bem empregado o adverbio
" infelizmente ", porque o Sr. Dr. Ep-tacio Pessôa procurou
servir, embora fazendo grandes despesas, a uma parte importimte. do territorio nacional. Procedeu a trabalhos de barragem e de irrigação do nordeste do Brasil, que, fóra de duvida, era c é um ~erviço de alta relevancia. (Apoiado.)
Infelizmente, o honrado ex-Presidente da Republica não
tinha feito os estudos anterior~s. i:ndispensaveis pura que esses serviços pudessem ser convenientemente aproveitados, para
que as despesas fossem de ordem a ter a compensacão que em
toda parte do mundo tem produzido.
•
Foram as barragens, assim como as irrigações, que fi~
zeram o engrandecimento do Egypto, o engrandecimento das
Indias e são as barragens que fazem nos Estados Unidos a
grandeza dos territorios que não t.eem a fertilidade que se
encontra na zona sul do nosso paiz.
Ainda hoje, Sr. P~esiden.te, se procura fazer, em Nevada,
um serviço que é mmto ma1s caro do que a somma despendida na secca e infelizmente não foi aproveitado.
Agora mesmo na Republica Argentina, apezar da fertilidade do seu solo, vemos que o Governo daquelle grande paiz
se preoccupa com ii)I.er~sse pelas questões de barrage~1 o irrigação de seus tcrr!lor!Os, tendo contractado este serv1ço por
uma somma grande.
.
.
.
.
O ex-Presidente da Rcpubhcn, mdub1f.nvclmante, pro
curou servir ao seu paiz promovendo as obras do Nordeste,
isto é, da zona em que nasceu, exactamente aquella que de
prcfe~encia tinha mais necessidade.
..
.
4
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Não tendo, infelizmente, feito os estudos preliminares
e querendo iniciar as obras que representavam a sua aspiracão de governo, mandou que estas fosem atacadas immediatamente, resultando, não um desastre, mas pouco aproveitamento do dinheiro em:Qregado em uma obra que não
estava estudada Mm arcada. E o poior é que, tendo para. esse
fim, realizado um emprestimo de 50 milhões de dollars, no
mez de maio de 1921, em fins de 1922, como vimos pelo relataria do Sr. Ministro da Fazenda, essa quantia estava completamente esgotada, como esgotado tambem se achava o emprestimo de 25 milhões de dollars para a electrificação da
Central.
·
Mas não ficaram ahi os dispendios com o nordeste do
Brasil. A divida, hoje reconhecida, se eleva a cerca de 60 mil
contos, a qual é dever do Governo fazer os maiores sacrifícios
para pagar, sem suspender de todo as obras, porque, então,
o material, no valor de mais de 100 mil contos, será inteiramente arl'uínado sem terem o devido aproveitamento em
obras de tanta magnitude.
Mas, Sr. Presidente, esse deficit é o que vem de todos os
governos e de que não podia escapar o ultimo, o do Sr. Epitacio Pessoa que, incontestavelmente, gastou mais durante· o
seu governo do que os seus antecessores, porque nenhum attingiu á somma enorme dispendida pelo ex-Presidente da
·
·
Republica.
Não quero dizer com isso que as suas intenções não fossem as melhores possíveis; mas tambem nlio posso deixar de
recordar neste momento que S. Ex., que tanto dispendeu, õeixasse de sanccionar a resolução do Congresso Nacional sobre.
o orçamento da despeza para o anno de 1922, sob o pretexto
de que grandes eram as despezas nella contidas I
.
FAlizmente, Sr. Presidente, fui um dos poucos que se
manisfestaram contra esse acto do honrado ex-Presidente da
Republica. E, si o não fiz desta tribuna ou daquella cadeira
·(indicando a da presidencial, quando foi aberto o Congresso
Nacional para tomar conhecimento do véto de S. Ex. opposto
a esse orçamento, foi porque amigos meus, do Senado, entenderam g:u.e eu não me devia externar na maneira por que o
fazia em discurso que havia preparado para pronunciar nesta
Casa do Congresso Nacional. Eu o disse, entretanto, de viva
voz, ao honrado ex-Presidente da Republica, porque não po.dia,. absolutamente, acceitar o modo por que S. Ex. se extornara sobre o Congresso Nacional, collocando-o perante ll
opinião publica do paiz como uma representação, não parti~
áaria, mas criminosa pelo excesso das despezas que pretendia
praticar.
S. Ex. se esquecera daquil!o que havia feito e lançava
sobre o Congresso Nacional a responsabilidade do orçamento
votado para o anno passado, constante da proposta feita por
.S. Ex., na qual b Congresso Nacional não fez as alteracõeg
que devia ter feito, como pretendia fazer, revendo as despesas.
.
Felizmente, Sr. Presidente, o meu protesto de viva voz foi
feito perante o ex-Presidente da Republica .
. Em· uma reunião ·realizada om Petropo!is, estando presentes o Sr. Antonio Carlos, eminente Relator da Receita na
'Camara dos Deputados, o il!ustre leader dessa Casa do .Congresso Nacional, o seu Presidente e eu, fui o unico que im··
pugnou .o :IDOdo por que o. ex~Presidente da Republica vetara

I
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a resolução do Congresso sobre os orçamentos, fazendo as
maiores accusa~ões ao Congresso Nacional, que não podiam
passar sem reparos, em virtude de ser eu o seu Presidente.
Nessa occasião pude dizer ao Sr. ex-Presidente da Republica,
cujos talentos todos nós admiramos, cuja capacidade é reconhecida por todo o paiz, que S. Ex. não tinha procedido bem,
quando em documento remettido ao Congresso Nacional, discutira com um dos membros desta Casa, cujo nome posso declinar, porque naquella occasião foi declinado, o Sr. Moniz
Sodré.
Chamando a attenção do honrado ex-Presidente da Republica, eu lhe affirmava que S. Ex. não podia discutir com
um Senador, por isso que elle era o Chefe da Nação e o Senador usava do direito de aggredi!-o ou não de sua cadeira,
ao passo que ao Presidente da Republica não podia fazer em
mensagem que dirigisse ao Congresso.
O Sr. Epitacio PessOa, com a franqueza que lhe é peculiar, declarou-me então que, não tendo outro meio de responder ao Sr. Moniz Sodré, aproveitava-se daquclle e o tinha
feito com a convicção e a certeza de, daquelle modo, cumprir
o seu dever.
Mas, Sr. Presidente, os deficits, repito, veem de ha um
século. Não estamos deante de nenhum caso novo. O que não
é ·razoavel é que seja o Senado a victima dos conceitos da imprensa que ainda agora affirma que somos nós os que ausmentam as despesas.
Ainda outro dia um jornal asseverava que tal verba estava augmentada; que tal orçamento estava consideravelmente ·
elevado. já se sabe por quem: pelo Senado.
Querer que o Senado não augmente quando tem o dever
de examinar as despesas e as necessidades do paiz, votando
de accOrdc com o que nos parece justo e razoavel, não é possível.
Agora mesmo, o Sr. Ministro da Viação veiu ao Senado
solicitar uma verba de 50. DOO :DOO$ para compra do material
rodante para as estradas de ferro do Brasil. Pergunto: tem ·
o· Senado o direito de recusar o seu voto a essa providencia, .
quando sabe que os armazena e as estações das estradas de
ferro estilo abarrotadas de mercadorias, que apodrecem á falta
de transporte? .
Votar por Qssa medida equivale não a augmentar a despesa, mas a attender a uma necessidade, que não podemos
deixar de attender.
·
0 SR. BARBOSA LIMAMuito
bem.
.
.
·O Sa. A. AzEREDo - Isso não é despesa, é antes, re-.
ceita, porque nlio podemos progredir sem o augmento das ·
nossas produccões.
Para produzir temos tres meios : credito, braços e t~ans- :
porte. O credito devi amos ter aproveitado melhor depois da
creacão do Banco Emissor, mas com elle não pOde contar o
lavrador, porque todos sabem que o c9miD:issario é q~em r~
cebe as mercadorias e lhe fornece o dmhe1ro necessar10. Nao
tendo o dinheiro necessario para fornecer a todos qs seus
clientes, recorre ao Banco Emissor. Para isso é preciso que
.os banco~ pontem o.o~ esse Banco.
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Mas, como o Banco Emissor do Brasil pódo prestar set·vicos á lavoura, á industria c ao commcrcio, se acaba do declamr que a taxa para o seu desconto é do 11 %'!
Qual será então a taxa dos outros bancos para que possam descontar as letras dos lavradores, dos industriaes o dos
commcrciantes, afim de auferirem a vantagem do redesconto'!
Certamente, si o Banco de Hedosconto, que é o grande
Banco. Emissor do Brasil, dá o seu dinheiro a 11 %, os outros
não o podem dar· a monos de 14 ou 15 o/o, Luxa que Jorl;osamontc irá recnhir sobre a produccão, sobre o lavrador que
vae pagar.
Para que, então, serve esta instituição de credito que nós
creamos, embora contra o meu voto '?
·
Em rel~:~cão a bracos, V. Ex., Sr. Prosidenlr.. sabe, como
todo o mundo, quanto está sendo prejudicada a emigra11ão
para o Brasil, pelo trabalho perspicaz da intriga, da dil'Í'amacão, pela propaganda contraria aos nossos interesses, o que
está a exigir que o Governo da União e de certos Estados tomem providencias, para que o immigrante fique convencido
que no Brasil é recebido como brasileiro .. Nem de outra maneira podemos considerai-o, porquanto, a nossa Constituição
é muit.o ampla; todas as liberdades são aqui garantidas, todos
os direitos são iguaes, podendo o immigrante votar e ser votado, aspirar a um Jogar na Camara dos Deputados ou no Senado, s·6 havendo excepção para o cargo de Presidente da Republica.
Além disso, Sr. Presi~_ente, si nós examinarmos bem o
Estado de São J>aulo que é, incontestavelmente, o mais prospero da União, veremos que as maiores fortunas naquella purte
da Federação brasileira pertence a estrangeiros.
Os italianos são os homens mais ricos de São Paulo. Mas,
apezar disso, ainda não conseguimos que á ltalia, á Allemanha,
á Hespanha e mesmo á Republica Portugueza, esta que é, incontestavelmente, o unico paiz que manda seus immigrantes
para aqu1, sem condições, chegue a noticia de que os colonos
progridem no Brasil e, especialmente, no Estado de São Paulo,
c que, 'portanto, elles podem procurar o nosso paiz, con.
.
tando com todas as nossas sympathias.
Era preciso que o Governo da União ou dos Estados mandasse dizer aos povos do outro continente co~o nós recebemos
aqui os immigrantes e o que por elles fazemos. Era da maior
conveniencia que o Chefe da Nação italiana, que tem a responsabilidade pelo Governo da Italia, e é, innegavelmentc,
um homem extraordinario, que merece toda a. nossa admiração, tivesse conhecimento exacto do que se passa no Brasil
em relação aos estrangeiros e, principalmente, em relação á
colonizacão italiana.
Mas, Sr. Presidente, o meu fim, occupando a tribuna, é
justificar, cm primeiro lagar, a emenda a que me referi sobre
o l:ln nco :Emissor.
Não pretendia occupar a tribuna, pelo que, procurei ,iustifical-a por escripto. Assim, vou ler a emenda com a ,ius·tificação quti eu pretendia àprescntar perante a Commissão de
Finanças.
Quando, no anno pnssado, ao apagar elas luzes, foi apresentado o pro,iflcl.o sollrc o Banco EmisROJ', sem que tivessemos tempo siqucr material para e::aminal-o e discutil-o, declarei que impugnaria u sua J)assagem, combatendo-o, apcznr
<la brilhanlissima jusl.ifica~.i\o do meu eminente amigo, Sena-
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dor pelo DisLl'icl.o Federal, Sr. Sampaio Cut·rua, si u Governo

não considerasse essa medida i!r.'pl'cscindivel ú. sua administrar~ão.
··
' Prestando ao Governo o meu apoio, que não é incondi':ional c que nada vale lambem! ...
Os SRS. HERMENEGILDO DE MaMES E !1AMOS CAIADO- Não
apoiado.
O SR. A. AzEREDO- ... mas que é sincm·amente leal e
desinteressado, não quiz, no primeiro momento, dissentir da
fúrma mais positiva dessa providencia governamental c que
fazia parle da plataforma do eminente brasileiro que preside
os de.slinos da Nação;
Nunca fui financista, c si algumas. vezes disculi assumplos dessa ordem pela imprensa, é ,Porque os ,jornalistas icem
sempre uma l.inlura de l.ndo, tratando de certas questões
pela rama c de accõrdo com o seu bom scn$0, sendo que os
especialistas nesta matcriu, como em outras, são muito raros
entre nós, collocando-se por· essa mesma razão cm evidencia
os estudiosos, pelo menos aquellcs que escrevem c que discutem com cm• Lo brilho c elevação.
A especialização no Brasil não é commum, de modo que
os menos f.imidos ousam se envolver nessas discus:;ões em
que deviam tomar parlo sómenle os doutores na mataria.
O SR. PAur.o DE FnON'J'IN - '\'. Ex. é doutor de borla c
l'.UJlCllo, (Riso.)
O SR. A. AZERllDO - Muilo agradecido á bencvolencia
de V. Ex.
Queiram, porl.anto, Sr. Presidente. V. Ex. o o Senado
perdoar-me si venho roubar alguns momentos de sua preciosa ai.Lenção,. com a .iust.il'icação das emendas que vou submeller ú. consH:leração desta Casa.
Nos termos da clausula 23' do contracto de 24 de abril
do corrente anuo. o Governo reconheceu-se devedor ao Banco
do Brasil da quant.ia de 832.723:156$350, devendo ser esse
debito, de accõrdo com a clausula 24' do mesmo contracto,
liquidado pela fórma seguinte:
al lransferencia do Thesouro ao Banco de 10.000.000
de libras, ouro, pela quantia de 300.000:000$000;
b) acceite de uma promissoria no valor de 500,000:000$
com os juros de 7 o/o ao anno;
.
c) pagamenlto do restante, na
imporlaneia de réis
32.723:456$350, no dia i de maio de 192-i com o juro de
7 o/o ao anuo.
Mas, donde proveio esse avultado dehilo ? Quem o contraiu o quem o autorizou ?
Af.ó hoje nin~uem o sabe. O certo é, porém, que elle
existe, o tanto assim que foi officialmente reconhecido.
Além de ser um debito, até certo ponto, envolvido em
mysterio pelo desconhecimento rle sua applicação, a liquidação ajustada foi indiscut.ivelmcnlc favoraycl ao Banco e prejudicial aos interesses do Thcsonro.
Em pagamcnt.o da qnnntin de 300.000:000$ o Thesouro
entregou an Banco, rolirndos elo funrlo riA garantia c do resgate do papel-moeda, 10.000.000 de libras, omn., qur ao
tempo do accôrdo Yalinm cerca ele 500;. 000:000$ c que hojo
S. - Vol. XI
30
1•
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valem mui~ de f1GO. 000 :000~, Jicundo asoi111 o 'J.'!Jesuut·o !c~
1.ado urn ma i:; de ~50. 000: OOü$000.
E não se allegne que os dez milliüc~ oslcJ·Jinoo, adqui~
r i dos ag·ot·a Jlül.' li.'ilHenl.u:; mil eon Los, no 1'11 Luro valot•ii.o ,,·,~
mcnl.u duzentos mil, quando u cam!Jio csl.iVUJ' 11 1:!, 11ypo~
Uw~c não realj:oavel nm nocl~os dia:i, assim culllu a convcrofLD do ]mpcl~nJOe[Ja quo l'iea tlcpen:J.mr.lo IU'll vontad~ tio
.IJtuiCO,

Além li i~so, a Iiqui da1;fio eo:r,,!Ji nad1t 1.1'011 x c pum u 'eh o·IOtJru enoat•guH m:IJ•aol'l.linat·ios poJa uiH'ig·;u,,iio .uSSIJillida do .
pug·ar '7 o/o ao anuo de .iut'Dil :;o!)!'e o clJlliilo do .r(ds
fJ32.o\2:3:·l5üfr350, isl.o é, mais de :n.ooo:OOO$ annuulmenlo!
Ao mesmo l.r.mpo cm qLJc u dubiLo do TlicsrHJI'O cru as-

sim liquidado, o Governo, pela clruusula i!J• dn éonl.['aclo,
deixava om pudet• do Banco I\ sem ,im·os a qnantia de rc!is
IJOO.OOO:OOO~ pnlo [ll't\ZD do seis rnozes. J~s.1c vrazo csl.á fln~
do som quo o Jlanco l.ivcsso resl.iluido ao 'l'hcsouro a somma cm seu podei'.
O Banco nfLD resl.il.uiu nom J'Col.iLui.rit, pOI'fJLJC não
d ispüo clu recursos lweessaJ•ius Jl!ll.'ll osso fim. ]i! bastaria um
lig'Oiro exame no Bou ultimo halanr,1o publicado JlUI'Il fieur
bem pul.onl.c ossa al'fiJ·mal.ivu, poJ•quanlo não dispúo nu sua
caixa malt•íz nem nas suas ng·oncias da moi ado da som ma
devida.
O Sn. PAuw Dll FilON'I'IN - Nem pótlc pagar porque,
quem lllo deve - o Thcsol!l'o - não paga.
O Sn. A. Az1m1mo - lvl11s o Thcsouro sujeitou-se ao pagamento de 7 o/o c o Banco não se sujeitou a um pagamento
iguut
O SR. PAur.o Dll FRON'riN- Esse ó que foi o mal.
O SR. A. AzlmEoo - Para qnc a reciproca soja verda~
doira. ó preciso quo o Bnnco c o Thcsouro rcconhe\:am os ju~
l'OS de 7 o/ol.
,
0 Slt, LUIZ ADOI.i'!IO - 0 '.l'hCSOlll'O ,iú csltí habituado
a i'azor essas lrausao~.ücs.
O Sn. ,\. AzEnEIJO - Prjncipalmonlo com o Banco do
Brasil.
Ora. si tí CIJI'Io que o Banco csl.á impossihilil.ado de cum~
pJ•ir a sua obrigação de rrsl.il.u i1• uo Thcsonro a som ma cmif.~
tida para a sua Cat•l.eira de llcdcsconlos. c si l.ambom 1\ cort.o
que o Thesouro, por sua vez, não dispõe ele meios para pagar as promissorias na importancia de 532 ..\23 :<i5G$350, parece que a melhor soln~flo, 011 antes, o meio que deve ser
aconsolhndo é o encontro de contas cnLt•c o T'iJeiWUI'O c o
Bunco, pondG-sc lamb~1m lcl'mo ;í. silt1a 1~ão anor111al do Thesouro qtw, como dcvoclor, pa~·a 7 % ao annn, ou cerca rlo 37
mil conlo~ ele réis, c como r.roclm• nada 1'r.collc tlc .iuros por
uma somma quasi igual n do RCU rlcbi!.o.
Pela solução pt•oposla. o Banco ficar:\ dispansndo ele rcslil.u i1· ao '!'hcsotn•o a quantia rm seu podl'i', cmillida para
a Carleira de ltcrlcscnnlos, seurlo essa qnanf.ia levada n rr~
dilo rio Thcsouro, como deducr.üo rl'u divida conslanlc dns
referidas promissoria.~.
•

....
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Feil.a u liq~tiC:ar;.uo por essa fúrrna, h:wer(t pat·a o 'rlw:;ouro uma cr:.onomia de cerca de 28 ·mil contos, que, aliás,
com os -10 mil contos a que SH rcfct·iu, o honrado Scn:tdor
pelo Disl.ricto Fccleral, seriam :Js mil contos a reduziria dessa
~rJmma, que não é pequena, o deficit constant~ do orçamento
da llcceiLa.
O SH. 1',\Uto DE FltON'l'IN - Nol.e-so que nilo 1m verba
pam issu. O orr;amento da dcspcza nüo cogita de juros.
O Sn. A. AzmtJWO- E' exacto. Como dizia, haverá uma
ecnnumia de cerca de 28.000 contos, por anuo, do juros quo
deixa de pagar, a sua divida flt:ctuanl.e ser:í reduzida de 400
rníl conto<> c, por sua voz, o Ham:o ficará em situação folgada c li.vrr! uu obr'igar;li.o de rosl.il.uir tilo avultada somma.
A f.ransucção p'roposta em nada influirú na situação:
cam!Jial porq:w não haverá nova cmi•ssão, c sim, apenas applicar.~ão divers<J. de uma emissão j(t ha muito l~mpo cm cii'cular,ão.
O Sn. Lu1z AOOLPHO - E que já produziu o mal que
devia produzir.
O Sn. P.•.1;<1.0 JJJc l!'RON'rtN - Perfeitamente.
O s::. ;\. Azlllmoo - O l)ltrr.nlum de papel-moeda cm giro
não será augmentado IHJm úc um real, ficando como alé aqui
a mesma, a responsabilidade do Estado.
A questão, com gr·andc provei lo para o Thesouro e par·a
o Banco. t•esolvc-sc por meio de simples lançamento na Contabilidade do 'l'hesouro e do Banco.
Do exposto, resulta a providencia da seguinte emenda
qur. submcll.o (t con;;irleraçfto do Senado:
ArL. Fica o Govemo aul.orizadOI a aJ]úllicar desde .i'ú
no pag·:unci:to. antecipado das notas pr~missorias devidas pelo
T·hcsouro Nacwnal ao Banco do BrasJI, o saldo da Carteira
<Je Jledescontos na imporLancia de 3!l!l.255:5ü7$ c em poder
do mesmo Banco.
Paragrapho unico. O Governo conl.ractarú com o Banco;
do Brasil novos prazos c ,íllros modicos para o pagamento do
restante do dnbíto a que se rcfci'C o disposto nesta artigo .
. Jl~rece-me 9ue esta soln(~fi:u. resolve um assumpto da.
maiOr tmporl.anCJa com a economia de 28.000 contos para o
Thcsouro c com o allivio do Banco elo Brasil desta responsabilidade para com o ·.rhosourn. Assim, fícarú sómcnt.c o Thesouro a dever 132.000 contos ao Banco, podendo combinm··
uma taxa mais modica, afim do q::e o Banco Emissor do Brasil, que está habituado a receber grandes c cxtraordinarios
favores do Thcsouro, Lambem possa fazer ulgumn compensação ao Thesouro, nfio elevando os juros a mais do que os jul'OS das apolices elo ~·~tado.
Desse modo, o Banco não podcrt\ contm· com estes juros
elevados ou com estas grandes sommas que representam vanl.ag·cns extraordinarias para os seus accionistas c pam os
sc::s felí~cs r_!i_~·eclor~~· po!·qu.e .nma pcrccnt~gcm de meio por
ccnlo para o hanco .10: r~tl.mglrla uma qunnlla bastante consideravr.l para clistrílmi~ão elos lncros a cada director.
Sei, comn o Senado sabe lambem que o Banco elo Brasil
foi sempre uma succmsal elo Thesour•o, contou sempre com
grandes favores do Thesouro o nós vimos ainda ha pouco,
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com.a discussão huvil.la enl!'L: o ex-l'r·~~id•~nle ·da llcpuiJ!ica, o
Jol'nal du Couunerciu c u Sr. Miuislru da Fa~enua, que c
Banco do Brasil lc\"e outras vantagens como a relativa aos quatro milhões eslcl"iiuos, porquanto, tomada a 1,11C9iu do moz_ cm
que se el'fccluou a opet·a~:ão diJS quaL.:·o .milhoes cstorlm~s,
Jllcdiu confessada pelO eminente cx-Pt•csJdcnle da llepubltca,
i:ir. Bpilacio Pessoa, como sendo de 7 li~. mas que depois
S. Ex., corrigindo u cng·ano, disse ser de tl 3i.\, nós vimos ua
primeira hvpothcsc que o Banco do Brasil linlta lucrado cerca
de 28.000 contos, de accordu COlll a taxa daquelle tempo, C, llU
segunda hypothcse, que o Banco teve u lucro de 22.000 contos.
Isso quer dizer que são van4ag·ens inconleslavclmenle
grandes e si uão trato de ou Lras, neste momento, é porque
está dependente da Cumam, como dependente da approvacão
do Senado, o contracto entre o 1'hesouro e o Banco Emissor do
Brasil.
lia ainda oulm emenda que qLwro submcttee á consideração do Senado: a que se refct•e ao feno g'll~a laminado.
Si pretendemos fazer proteccionismo é para reternios o
ouro. no pai~ ou para crearmos uma industria que intet•csse ú
defesa nacional. Procurar servir todas as industrias, com o
prcjui~o do consumidor, sem vantag·cns para o '.l.'hc::;ouro, não
é Ja~or prolccciunismo, mas simplesmente favores aos industriaes.
Assim, Sr. Presidente, a indust1·ia do ferro c a industria
dos moinhos no Rio de Janeiro são bem singulares em rclaf;[io
aos interesses que toem os induslriacs, com prcjui~o do conimmidor.
Vou fazer uma exemplificação com o trig-o, que ú edificante. O trig-o cm g-rão custa 870 r•lis o kilo c pag·a 30 ré is de
imposto (10 réis, mais GO•i• ouro); o seu custo é, pois, do
900 réis. O moinho compra-o por esse preço; gasta 15 réis
para moel-a e vende a farinha aos padeiros por 1$ o kilo,
graças a um imposto protector, que grava a farinha estrangeira na razão de 85 róis por kilo. Si houvesse liberdade na
unportação da farinha, ella entraria com vantagem, sem que
a dii'fercncn do cambio 1'avorecessc apenas o industrial, que
della ·se servo cm suas usinas, transformando o g·rão cm farinha.
Do maneira que o consumidor pag·a um excesso de 85 réis
para que l'iqLtcm no paiz 15 r•íis (sendo esses moinhos de propriedade cslrang·eiral ; mas mesmo admittido que aqui fique
a 15 réis, isso não justifica o imposto de 85 réis, que l'Oprcsontam um excesso de pcrlo de üOO •i• sobt·e a vantagem quo
~ paiz
· .
. - tem.,
....
.
Ainda rnn is:
Como u Senado sabe, us moinl:us não vcl'lencem a uacionaes.
O Sn. PAuLo DE .FnoNTIN- Hn o pessoal, que é nacional.
O Sn. A. AzllnEoo - Estou de inteiro accurdo com V. Ex.
o. justamente por isso dcs~outo 15 •i• pU:ra o trabalho naCIOnal.
"
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Si esse imposto de 85 r<'-is fosso Janr;arlo sobre o grão c
não sobro a furinlla é possivnl que deixasscmos rlc importar o
LI·igo, c que a tolalidaclc do preço de l $ ficasse no Brasil, pela
plantação c cultivo dcslc precioso c impt·escinclivcl rlcmcnlo
de vida cm torlo o mundo.
Si cm nossú paiz fosse impossível prorluzit• o trigo, então
poderíamos abandonar essa irlt'•a, continuanrlo a importar o
grito rl a farinha, sem cspcranr:a de conseguirmos, pelos nossos esforços, aqnillo que JH'ecisamos Jlara vivPr; mas as nossas
tcnns fertilissimas pt•orluzcm Lndo dcsdr que o homem queira
trabalhar, c a prova é que o Hio Grande do Sul já produz o trigo,
carecendo apr•nas qun o seu rlPsrnvolvimrnlo se faça como se
torna nccessaria. ]!;stc anno, SPgunrlo inforrnação que tive rio
honrado Senador pelo Rio Gt'Uillle rio Sul, esse Bstarlo produziu
,it'L o trigo Pm grande abnndancia. A colheita foi cxtraordinaria como até hoje não foi verificado.
Bssu industria não foi c jámais scr(t nacional. Para nacionalizai-a sert't preciso que os qne se entregam a essa inrlustria promovam a inct·crnentação elo plantio do trigo no
Brasil.
SPrvir·-so apenas para os srns inlrl'rssrs da rliffcrenea da
taxa cambial da fm·inha de tl'ig·o, rl JWestar mn serviço aos
indusfriacs c um dcsf>erviço ao paiz c no consni11idor.
O pão angmenta dr. prcr;o na ruziLO mesmo de seu, tamanho, ele modo que a população do Rio rlc .lnncil'o ncnhtlll1il
vantag·em tom com a reducção elas tari l'as a favor do trigo.
Podíamos· importar a farinha com mnilo maior proveito
para o 'fhcsouro c para os proprios consumidm·es.
Muilo melhor seria que clcvasscmos o preço rio trigo elo
modo a facilitar a cnLt·acla da farinha, rst.abclcccndo uma concurrcncia, que não póde haver, uma vez que a rJifJ'erenca ela
taxa é muito gl'ande em beneficio rlus companhias que moem.
E' um absurdo fazer pagar ao povo o pão quotidiano por
preço mais elevado para que no % elo seu valor continue a
~:c r
exportar! o.
O mesmo sr. dá com o ferro.
Importar o lingote de ferro para ser laminado aqui é incorporm· a esse I ing'Olr. apenas o trahalho nacional, igual a
cinco, 10 ou mesmo 15 % elo valor rio omo, que se exporta para
adquiri l-o. Isso não justifica o proteccionismo.
O Legislativo deve proteger uma industria, cujo produeto represente pelo menos 70 u 80 % dos valaras a despender
no paiz.
Convem, pois, proteger a cu! tu r a elo trigo e a producçüo elo
ferro, e não sómente a moagem e a laminaoão. O imposto
aduaneiro deve ser estrictamcnte proporcional á quanticlad"'
ele trabalho brasileiro, incorpomdo ao similar nacional. O ,quo
se faz actualmente é exactamente o inverso.
O lingo!ro ele forro pu.drllndo png·n apenas 20 rLiis por kilo e
o ferro laminado 120!
Para ser justo c pura que a industria sidcrurgica possa
smgir no Brasil; o lingote de feri'Cl Jlltddlado, deveria. pagar 100
réis o o laminado 120.
Calculados os impostos cm papel-moeda, e levando-se em
conta os GO %, om•o, v~-sc qur, nclunlment.e n indusl.l'ia dõ laminar;fio, que com}H'a o Jing·otr> tnlwz JlOJ' 300$, gnsl.n no pniz
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20$ ou 30$ pura laminai-o e tem um imposto ·protector do
400$, isto é, 400$, para proteger 20$000! Emquantu que u

producLor do lingote que o produ~ no paiz, diga!IJO'H vot· 200~;,
t.em apenas um imposto protector de G0$000
Assim, Sr. Prcsiclontc, enviarei á mesa as emendas que
julguei necessario submeller á consideração da Casa. Não careço mais fatigar o. Senado. (Ntío apoiados.) Creio Ler cumprido o meu dever em relação ás emendas que apresentei.
Aguardo o estudo que ·sobre ellas fará a Commissão do
Finanças, na certeza de que pretendi, neste momento, presLm·
um servir}O ao Governo, favorecendo o 'l'hesouro c domonsLranrlu
que o Estado não póde pagar 7 o/o de juros ao Banco do Brasil,
por uma somma que lhe deve, quando o Banco nada paga du
.i uros sobre a somma que deve ao Thesouro.
Não sei si fui bem ou mal.
E' passivei que esteja em erro; mas isso decidirá o Senado dando ou negando ás minhas emendas, seu vaLo consciencioso.
Tenho concluido. (i!ht'ilo bern; muito bem.)
Voem á mesa, são lidas, apoiadas e postas cm d1scussão us
seguintes
·
EMENDAS

N. 52

Ficam alterados os direitos alfandegarias sobre as mercadorias abaixo, que passarão a pagar:
Por kilo
Ferro fundido ou guza em linguados .............. .
$030
A0o ou ferro puddlado em linguados .............. ,
$0GO
Chapa·s, barras e ferro laminado de qualquer cspccie
para trilhos .......... , ........ .
$120
. com excepção
. T r1go em grua .................................. .
$025
Por litro
Oleo combustivel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gazolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$012
$015

N. 53

· Art.
Fica o Governo autorizado a npplicar desde .i:i
no pagamento antecipado das notas promissorias devidas pelo
'l'hesouro Nacional ao Banco do Brasil o saldo ria Carteira de
Redescontas, na imporlnncia de 3!10.225 :5G78 c r.m poder rio
mesmo Banco.
Parngrnpho unico. O Governo conlrntnrá com o' Banco- elo
Brasil novos pt•azos e .iuros rnodicos lllll'lt o pagamento rlo rrsi.nnle do r!ebito a que so refere o rlisposLo nesLe artigo. - A.

A:e1•edo.
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O Sr. Presid.ente Frontin.

'J.'om a palavra o Sr. Paulo

do

O Sr. Paulo do Frontin (') -Sr. ProsidenLo, o orcnmonto
da lleceitu necessita, da parLe do Senado, especialmente da
Commissão de Finanças o do seu illusLre Helator, um estudo
meticuloso para que possam ser devidamente fixadas as varias verbas estimadas da receita e que ellas correspondam,
na pratica, áquillo que for votado pelo Congresso Nacional.
Infelizmente, nem sempre isto .acontece.
Na segunda discus·süo, já tive a opportunidade de mostt·ar como certas verbas deixaram de attender ú estimativa
feita pelo Congresso Nacional, para o exercício corrente. E',
pois, indispensavcl, si não se póde tomar por ponto de parLida a média dos triennios que me Lenho referido, pelo menos
!.amar os elementos da receita do exercício pas·sado e do primeiro semestre deste anno, afim de que não tenhamos que
deplorar que as estimativas não correspondam á realidade.
O illusLre Vice-PresidenLo, desta Casa acaba de examinar,· perfeitamente, a situação existente entre o 'fhesouro
e o Banco do Bru·sil na liquidação de suas contas; e a soluIJÜO que S. Ex. apresenta não póde, me parece, deixar de ser
adoptado pelo· Senado, porquanto ella vem alliviar o Thesouro
de um pagamento de Juros muito avultado, cerca de 30 mil
contos, para o qual não ha verba votada no m·çamento da
despeza e que, incontestavelmente, contribuirá pura majorar

o deficit.

As considerações que S. Ex. fez sobre o contracto, são
tanto mais justas, quanto S. Ex. ainda podia se referir a
um outro facto que não me parece que devesse pas·snr sem
reparo.
Além elos oitocentos c trinta mil contos que S. Ex. se
referiu, ha uma clausula do contracto com o Banco do Brasil,
que permittia liquidar esssn conta, que jtí. devia estar liquidada, nu conta corrente geral relativas as entradas das
acções.
O Sn. A. · AzEREDO - V. El:. tem razão; mas eu disse;
exactamente, que esperava a discussÇLo por parte do Senado.
O Sn. PAuw DE FrWNTIN - Perfeitamente.
A clausula 22', do contracto declara:
"Pura realizar as entradas de accões subscriptas
para o augmento do capital do Banco na importanciu
de 33.538 contos, o 'l'hesouro Nacional, dentro elo um
anno, por esta praça, lho transfirirá os titulas lll'asileiros, ouro, que tem cm deposito em Lonrlrüs, no
valor nominal de f: 1.251.400, titulas que o Banco levnr:í a seu fundo capital, ouro."
Quer dizer que ha f: 1.415.000 em titulos do fnndir.a os
quaes representam 80 % elo valor nominal, no mcrcnclo, que
Riio tt'Unsferidos por 33 mil contos de réis, ou a menos do
30$ a libra estOJ•Iina, papel, que actnnlmentc pórlc dar \5$ :1
(*) Nilo foi revisto pelo orador.
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46$. O que acontece ú que Jm ahi uma imporLnncin muiLo elevada em beneficio da litJUidn~iio de contu·s do Banco, quanuo
esta Jiquidncfto devia ter ~ido i'eiLa pela conLa co!'l'ente.
(.1po·iados.)
ku... · Como o conLrucLo ainda não e-sttt nprn·ovado será talvez

opporLuno modificar-se esta clausula, i'icanclo o Govct·no
com 5:: 1 /i15.000 de tiLulos que JlOdcrüo servir ús amorLizucües annuncs ou serem vendidas (apoiados) e ao mesmo tempo
para que o Banco uccresccnte a sua divida em conta co~·
renLe na imporLancia de 33 mil contos de réis que nunca devm
ter sabido dessa conLa corrente, Lran3acçfto feita em mús condirües pura o 'l'hesouro. (.1poiados.)
• Feitas estas ligeiras considel'Uções quanto ú parte de
que tmLou o illustre Sr. \'ice-Presidente do Senado, com a
qual estou de pleno e perfeito accôrdo, vou entrar na justií'icação de algumas emendas que julgo necessarins ao orçamento da Receita.
. Pediria a attenção do illustre Relator, o eminente Senador por Santa Cuthurinn, cujo nome peço venin para declinar, Sr. Laura Müller.
A primeira emenda estabelece o que de outra fórmn jú
propuzerum outros collegas, não só no orçamento da Fazenda,
como no do Exterior. Deixei de apresentar nos demais
orçamentos, porque no parecer sobre a emenda ao orçamento
da Fazenda, o respectivo Relator declarou que a Commissão·
de Financus erenria nus verbas ou titulas da receita, o titulo,
"differenc;as de cambio", que poderiam ser avaliadas approximadamente, sem receio, em 5 % da receita total, o que dá
cerca de 4.900 contos, ouro. Apresento a emenda para que
se accrescente á receita extraordinuria, sob o n. 111 - Differença de cambio - tomando a quantia redonda de cinco
mil contos de réis, porque quando se trata de estimativas, não
é conveniente tomar-se urn numero fraccionaria.
A segunda emenda é relativa a que·stão .iá muito discutida, como são as despezus de ordem patrimonial feitas
cm varias orçamentos, no da Agricultura, da Viação, ela Marinha, da Guerra. Parece-me que podemos, sem inconveniente
algum estabelecer o que existia nos orçamentos anteriores,
inclusive no areamento vigente - o titulo "recursos".
Este titulo abranje no areamento para o corrente exercicio duu·s parcellus. A primeira sob o n. 121, - Prestação
de 10 mil contos do contracto de emprcstimo ao Banco, cm
1915 e de cinco mil contos do contracto do emprestimo de
1917, no total de 15 mil contos de réis.

(Deixa a cadeira da. Presidençia n S1·. Estncin Coimbra,
sendo s!tbstituido pelo Sr . .illcndonça Martins, i" Secretario.)
Sob o numero 125, uma segunda parcella: emissão de
titulas de divida interna para estrada·s de ferro, com o mesmo
valor de 15 mil contos. De modo que os recursos representam
30 mil contos.
Apresentei uma emenda exactamente' no mr.Rmo sentido,
pura que, sob o titulo "Recursos", o na receita, se accresccn-
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te, sob o n. 113: emissão de titulas de divida interna para
material rodante, despesas patrimoniaes, 30 mil
contos.
A 3" emenda é relativa á emissão de moedas mclallicas
subsidiarias. Em 2' discussão apenas coni o objectivo de
doutrina, formulei umu emenda fixando em 13 mil contos
a importuncia que se podcl'ia obter com essa nova renda. Um
estudo mais demorado, adoptada a doutrina não só pelo digno
l'elator, como pela Commissão e em plenario pelo Senado,
passei n fazer um .estudo detalhado sobre o ussumpto e verifiquei que us reclamações sobre trocos é de tal generalicude, que em muitos pontos estão sendo emilLidos vales de
pequeno valor pura substituirem us moedas de prata, que des:lppurecerum, as de nickcl, que se encontram com di!'ficuldade no itlterior, e ao mesmo tempo as moedas de 1. 000 e
2.000 mil róis, que não tcem ainda uma circulação intensa
no paiz.
Ora, a moeda subsidiaria metallica é preferivel ás notas
de 1 e 2 mil réis, que não toem o inconveniente de, pr.la
grande circulação, estragarem-se, ficando cm pouco tempo
quasi que imprcstaveis.
Nestas condições, parece-me que, lendo sido calculadas
em 150 mil contos, pelo Sr. Ministro da Fazenda, a quantia
necessaria u ser introduzida em l.odo o paiz, para attender
convenientemente uos trocos, fixando-se este anno essa
quantia cm 25 mil contos, isto é, na sexta parte, não pódo
ser considerada cxaggcrada. E desde o momento que se faça
a cunhagem, no pai~ ou no estrangeiro, c não se exija a incineração do resgate do pupel-moeda dado em troco dessa
moeda subsid.iaria, poderemos ter ahi uma fonLo de rendas,
além elo satisfazermos ás reclamações que nos chegam do
todo o interior do paiz contra a escassez de moedas de pequeno valor. Essa providencia daria uo orçamento umu irnportunciu liquida superior a 20 mil contos, porquanto, ao
cambio do anno passado, de 7$500 o dollar, o custo da moeda de aluminio e cobre, feitas pum o Ccntenario era ele cerca de 9 'Yo do seu valor real, isto é, custavam 90 réis as
moedas ele mil réis, c na mesma proporção as ele 500 réis.
De modo que, si fizermos a emissão, devido á depreciação da
nossa moeda, clla custará um pouco mais, porém, não será
superior a 135 ou 140 réis, ou sejam 15 o/o; Prefiro calcular em 20 o/o e só considerar como liquida a quantia de 20
mil contos nesta verba du receita.
A outra emenda refere-se áquellu cuja retirada tive
opportunidade de solicitar, a conselho do illustre relator da
Commissão de Finanças. '!'rutn-sc da renda global e não
preciso renovar as considerações que já cmitti quanto á
impossibilidade de se applicar no cxercicio de 1924 essa renda global. Para crcar a renda global, para estudar o modo do
sct• ella conseguida por ccdulas, é necessario uma regulamcntacüo longa e me parece indispensavel que as bases dessa
rcgulumentacão sejam objecto de discussão no Congresso
Nacional, onde todos os interessados possam acompanhai-a o
no mesmo tempo enviar todas as observações ou reclamações que possam ter a. ~·espei to. Sem isso, ncís não tm•ernos
absolutamente n possibJllrlarlo rlo nma cobrança effecl.iva no
exrJ•cicio rinnncriro elo 102'<.
vias-~crreas,
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nenovo, portanto, u emenda purn que seja supprimido
o numero ~7 - llendu globul, !lO. 000:000$ o substitua-se pelos numcros 11 sobre rlividenr.los c Juros de dc!Jenturcs 12. 000:000$, n. ~2, sobro emprosLi mos hypol.hocnrios 2.100:000$, n. hG sobre lueros da industria !'abril - réiR
7.200 :OOO~; c n. HJ, sobro vencimrmLos - 10.000:000$000
do urtigo 1" da lei n. h.625, de 31 de dezembro de 1922, receita gorai para o exercício coJ•t·cnle.
Devo dizer que rut segunda discussüo cu Linha tambem
mantido a parle relativa ú renda dus profissões liberaos;
mos, como os inLerdiclos prohibil.orios toem sido concedidos
a esse respeito, não aconselho quo se mantenha .iú esl.e ponto, deixando para quando se ll'ULnr dn renda global. A parto
relativa tl renda das JH'Ol'issües libcraes é um ULulo dn Uecoita deste anno cs/.imnrlo cm 1.000 contos de réis o..cu penso
que incluil-o ou não é a mesma cansa. Entendo que este
assumpto deve ser estudado com cuidado, com a noccssuriu
demora, ouvindo-se as rcclumaçúcs de todos os interessado;;,
tol'llando nssim pratica n sua execução. Até lá continuemos
com nquillo que Já conseguimos. São rondas rle facil cobran(;a, rendas .i:'L consig·naclas cm cxcrcicios anteriores o não
queiramos apanhar a pnllo do m•so e i'icannos na posição
dc~ngraclavcl de não termos nem ronda global, nem as que
.iá tinhamos. Antes um passnro na iniio do que dous voando.
Sobro as vendas me1•cantis, os dados já calculados demonstram que sondo elevado o imr1osto elas vendas á vista,
c tornando-o igual nos das vendas a prazo pódo-se calcular,
nn opinião elas Associações Commcrciaes, cm 160.000 contos o rwoducto deste imposto. Não creio que se possa attingir n este valor ...
0 SR. LAUHO MULLilll - Foi um equivoco. Hoje ellus
não calculam mais assim.
O SH. PAuLo m~ FnoN'I'IN - . . . mas pelo que parece,
pelos estudos .iú feitos, poder-se-ha talvez chegar a 120.000
contos.
A emenda que apresento é nesse sentido e é uma fórma
de cornpcnsm• a fnltn rln ·estimativa ela renda global, cstim'ativa que não passará do papel, e que niio ter:í realidade.
Mas é ncccssm•io accrescenLar ao numero .16 ela proposição da Cnmara rio~ Dcpntaclos, no fim, as seguintes palavras
"devendo a duplicata da conta ser as;;ignuda pelo comprador."
Isto é o que existia na regulamentação primitiva ll .5
o que. convém quo seja mantido, porque é uma fórma indirecta de compcn~al' os inconvcniont.cs que resultaram para
o commercio o as dcspeza~ que dcCOl'l'Oram dessa imposto .
•Tá mo referi n isto om ;;cgunrla discussão; mosLmndo quo
para os I ivros qnc sfio n:dg-idns, para o trabalho rlc extrncciio
de contns em duplicata, que Lambem é exigido, ha um nugmnnlo de pessoal cm todo~ os cstahelecimcnt.o commercincs,
clotcrminando, portanto, um augmcnto de despeza que deve ser
compensado. Assin1. cnlcndo que se rlevo manter a disposicão
qno esLava no regulamento: a garantiu da nssignutura da d•Jp! icntn pelo compradol'.
I:Ia uma disposição ainda para a qnal chamo a attcnçüo
não só do illnstro rei atol' mns de todo .Senado. No n. 103,
"l.axa do consumo d'agun". appnrecn poJa primeira voz, soln·cpLiein,mcnte, uma medida qno é nbsolutamenl.c contra-
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producente c que nfto p6dc Ror adoptada. Declara-se no
fim: " cobt·an<lo elo pt•opt·ietario a insLallaçiio elo 8ervioo de
aguas, como lo das as dcspczas clccorrcnles."
Ora, não ha serviço de agua algum que passe do ponlo
onde se colloca a pena ou hyrlromctro. •rodo o scrvi1;o interno
da casa, l.ocla a dif'Lribuil;üo interior )JerLence ao proprietario.
Ora, querer cobrar sobre um encanamento, do ponto omi<)
se installa a pena de agua ou onde se colloca o hydrometro,
não é nacla mzoavel. Em uma situaçfto como a actual cm qun
lutamos com a fa\La ele casas, impor novo onus, como seria
este, é contraproducente c alta mente nocivo. Não nos manteremos indefinidamente sob a regcncia ele uma lei ele cmcl'gcncia como a elo inquilinato.
O Sn. LAuno Muu.En - E' como se paga nos esgptos.
0 SR. PAULO DE FRONTIN- Perdoe-me V. Ex., mas nos
esgotos, n installação é paga, porque funccionn e não é feita
pelos parLic.ularcs, ao passo que nns penas ele agua, termina a
ncr,ão do Governo no ponto cm que se colloca o hydrometro ou
a pena de agua. Vao simplesmente ali i. O mesmo se clá. com a
illurninaçüo. A accüo rln companhia, no caso da i\luminaoão
particular, que é o que está em npt'eM, vnc até ao ponto oncle
colloca o rclogio. O mesmo a'i:ont.ece" com o gaz. As installacões internas, cm todos csscA casos, competem ao propric-

tn.rio.

Uma dispo~ioão como esta. nunca existiu e é altamente
nociva· aos interesses do DisLricto Federal. Como seu representante, sou obrigado a protestar contra essa intromissão em
assumpto que cousa alguma tem que ver com a qncstão. O
Governo não se pó de in tràmettor no que se i'nz no interior da
casa: tem só mente de co\Jocnr o seu hydrometro ou o seu
ri isco de pena de agua á entrar] a do prcd io. Da h i para dentro,
compete ao prop1·lctnrio fazer o que CJtlizcr. Si olle tiver agua
nasccnlo de sua propricrlarJn, JlUga a pena do agua o si quizer
não fará insLnllnr;ão. E' um direito que tem. Si na rua de
S. Clemente pot• exemplo, ou cm outros pontos dn cidade onde
ba abundantes nascentes de agua, o proprietario que· não quizer servir-se dos rmcanamcntos rio Governo, poderá pagar a
pena o nada mais fazer.
·
Nn parto relativa ao n. GG ha uma roducoilo relativa a
taxas tclegraphicas, qno 1! verdadeiramente incomprchensiv<'l.
Acredito que houve como objectivo um augmonta de taxa.
O SR. LAURO 1\fur.LER - Exactamente.
0 SR. PAULO DE FRONTIN- Mas não h a absolutamente
possibilidade ele se entender o q11e eshí escripto. Lõ-sc:
"As taxas tolcgoraph icas para Nictberoy, Petropolis. Frillmgo c 'rhcrczonolis, serão ele 50 réis até 20
palavras, além ela tnxa fixa ele 500 róis ... "
Rflo 50 réis por palavra on 50 róis por 20 palavras ? Na
sognnda hypothesc, é posslvcl quo nem mesmo póclo ser pago,
pnrqno nem temos moeda do 50 ré is.
O Sn. Lurz ADoLPuo - Mas existem essas moedas.
0 Rrt. PAULO DE FRON~'IN - Süo nominaos.
O Sn. LU!?: Anor.Pno - Mns nxistem cssaR mordas.
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O Sn. PAUW DE FnoNTIN - Si existem, nunca se tem para
troco.
O Sn. A. AzEnEoo - E' o mesmo que não existir.
O Sn. PAUW DE FnoN1'1N-Pcrfcil.nmnntc ... Continua o

cli~posilivo:

". . . c a l.axa tr:lrgraph ica urbana passnr:'t a ser
de iíO r1!is J10l' palavra.
Ora, si for nm l.n!Pgmmma rlc l.r·rs palavras, so t.rr:í rlc
pngnr 150 réis. Não !': passivo! que um snr·vico, como o telegmphieo, qrrn d:í de(ieil. l.rmlm uma rr.rlrrcçflo rlr.str. vu!Lo.
Assim, parrcn-mn qur. snria prnl'nr·ivnl, mrsmo com o
nh,jPnl.i\'0 dr angrnrnt:n· a renda, rsLalwloccr.• o seguinte:
"As Lnxas l.r.lcgraplr icas l!l'hnnas, para NicLhcroy,
Jlnl.r;ripol is, Fr·ihm·go r. Thel'esopolis, serão de 1$ altl
20 palavr·ns o do 50 ré is ]101' 11alnvra excedente."
Esta formula angmenl.nrít a renda te!cgrnphica, sendo
,iusl.o qne os i.olrg·rammas pagnem mais que as carias expressas. Si r:stns pagam sel.cconl.os 1'1\is, porque mol.ivo nas conrliçüm; acl.naes rir rlr•prnciaçflo ria nossa moeria o havendo rlc('ictt
nn sr•r•vir,o l.rlrgr:rphico, nfio p1írlc um l.rlegr•nmma nehano, pag:n• mil r•cli~. fl\11' (• pouco m:ris on menos o ·quo se pnga por
mna t'a!'f.a expr·essn?
l:la 11m engnno na proposiçftn ria Camm·a rios Oeput.arlns
J1tll'a o ·qual chumri rspreinhnrnl.c a all.cnçiio rio ilhJsl.r•n nclat.m·. No :11'1.. 32 sr diz:
"Ficam exl.incl.os l.orlos os frmrlos r r.aixas esprcincs, ·exciijHuados os rio rasg·nl.c r da g·nranLia rio papelmoeda, amorl.iznção rios ·emprcstimos inl.rrnos c resgate dns apoliccs de csl.rndas de ferro ... "
No arl.ig·o rnconlra-sr o srguinte: ".Frmrlo rir resgate:
fundo rir. p;amnl.ins P fundo rir rrsgatr. das apolices das esJr•arJns rle :rrrro", mas fa!La o fnnrlo riP amortização dos c>mpresl.imos rxl.r.rnos.
Parrco qno ha mnn incong·rtrencia entro as rluns rlisposiçües. Por isso aprrson Lo uma emenda pum que ú renda com
·applicaeão c>spccial se accrescent.a:
"N. " - Fundo do amortizac.ão dos emprastimos
intc>ruos, deposito, salvo o excesso entre os recebimcnl,os c n~ !'cstiluiç.(íes, 10.000$000, papel, que é o modo
pelo qual figu'm no areamento da Recoit.u para o exercicio corrente."
Esf.nmos rm uma situação financeira mais grave do que
n rir 1O15: isf.o 1\, nos Ol'c;mnrn Ios conscr.nl.ivos a rsse pcriorlo
rsl.ahelc>ccu-so uma rlispnsiçiio. pela qual quer o fundo de
resgato, qnrl' o de gnr•antias, deixavam rio trr npplicação osprcinl e enl.rnvn.m na reeeil.a geral para as <lrspC'zns m•çamcnl.nr•ins tll'rlinarins.
Nrslas conrliçürs apr•rsrnl.o a sC'gni11to !'monda:
"No cxrrr-irio finnnepit•o clr 102.\ fica snspcnsa a
npplici11:~o rln r•pnrla r~11t'cinl para o fnnrlo rln rrsgato
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de DUJlCl-moeda e para o fundo de g·ut·anLias de papelmoeda, ficando as verba~ re~pcetivas incOJ'!Jot'adas t\
desvcza geral, nus lermos da lei n. ::;, 070 A, de :H de
dezembro de '1015,"
Não nos devemos preoccupar com o fundu ele rcsgalc nem
com o de gm·antias, quando lemos, cm primeiro logar, de
pagar as r.lcspczas urdin:ll'ias do or1.'amenlu e ele tratar do
seu cquil ibt'io.
A oult·a emenda refere-se :t uma questão clitninar.la dentn' os nume·ros ou sub-consignação da Hcccitu. Não sei qual
a razão. Acrcelito que haja alguma, fundaria, que desconheço ..
O illustrc Relator da Hcccita tct•t\ oppot·tunidado do examinar
a questão, quando unalysar a emenda, que é a seguinte:
"A renda do servi~:o de patcnlcs de invcn1;ão r.! e
30:000$, que figura sob o n. 1:!0 ua lei da Ileceilu pat•a

u cot·renle anno, restabeleça-se."

Não vejo raziio )Jat•a que so elimino uma das vel'bas ,Ia
R_cceita do ot'\)amcnlo vigente, pelo que )JC\!O o seu restabelecunento.
Jg·ualmentc l.cnlto de solicitat· do illustrc Ilclalor a renovação de algumas disvosi1;õe~ cunlidas na lei ela Receita JlUl.'a
o J'ul.ut·o cxcrc icio.
Assim, crn primeiro logm·, pc~o CJIIo continuem cm vig·or
o nrt. 50 c seu paragrapho nnico do decreto n. L G25, de 31
de dezembro de 1022. Essa medida é relativa ú isenção de impostos para os machinismos destinados ás companhias, que
extrahcm carvão nacional e exploram o ouro,
!Ta toda a convcnicncia, não só cm pcrmillir que essas
companhias se desenvolvam, como que augmcntem as proctucÇõcs das minas de ouro,,
., , ,
O SR. LUJz AooLPIIo - As de mineraçiw já lecm esses
favores,
O Sn. PAur.o DE Fno1NTIN - Sim, mas só !.cm 2 %, Esse·
favor completo só o possuem o carvão nacional e o mincrlo
de ouro,
Peoo porlanlo, que seja manlida a disposição do artigo 50
c seu paragrapho unico, c na outra. emenda que fique extensivo esse favO!' ús outras con~panhias, de olco combustível, e
scbisto betuminoso, nois já existem varias cmprezas cm cs1.udos, na Bahia, cm Alagoas, nn Paraná c no Estado dn Rio,
perto de Macahé perto da esl.ar;ãn, entre ~lacahé c Campos,
quero dizer·, nas pt·oximidades -procura-se por sonrlagem, bem
como cm oulrns estudos gcolngicos, determinar a existencia
entre nós ele pelrolco br·ul.o ou olco combuslivcl.
Ha toda a convenicncia cm proteger·, igualmcntr., esta industria mineira, tanto mais quanto, cm sehislo bclumino>a
nós j:í temos em 'J'aubalé, rm Ala~;oas, cm out.r·os pontos do
paiz, como nu Bahia, cm Ser·gipc cslur.los .fcilos dr. -i·icas jaz idas.
Para ohlcr o •ll.en bruto é necr.ssario dcstilln.r o schistn
betuminoso. Os appnrclhos lcem r! e ser importados. Parece,
porlant.o, que ba gTamlc convenicncia de estender ostcs favores ás companhias que v1i.n explorar on -o potroloo se tivermos a fclicic!uc!e ele cnconlrul-o, ou u distillucão do schisLo
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!Jduminoso que, j:l eslú. verii'icando possuirmos em largas caculas e, un1 al;;uus casos cuJr:, um LefH' elovaclr•, do mais de
~o

'Yo.

Além di::;lo, pela liislallavãu, !JÚLlc J'Csolvcr-se a oblencão
ua r;uwlilm u oulros sub-producLos, com sensível vantagem
puru u nossa balança commercial.
.l!'ol'lnului un1 urligu, autorizando o üuvorno a purrrnLLH'
que as companhias de seguros nacionaes c estrangeiras quo
fUill\CÍIJIIUlfl 110 J.Jaiz, ).JUSSUlll C]OVai' a (jQ o/o O lirnile de <ÍÜ o/o
pol' lJtlll J'oi cslc UllJ dos pontos sobre os quaes não pude dar
meu voto ao brilhrmte parecer do mninónlo ltelat.or daquellc
orçamento, relativos a queslão das companhias de seguros.
As comrJanhins de seguros nacionaes e estrangeiras autorizauus a J'unccionai' no paiz, si) podem segurar aLé -íO o/o do
cu pilai. De modo que, lemos unm reslricçlio. Esta reslriccão
poré1 11, pó do ser modificada para o café da valorização e rc~pccl.iva m·mazcnugcm, passando de 110 a 60 %, sem, portanto,
deixar· do haver o recurRo que foi a base allcgada pelo illustt·o Relator da l!'azcnda de não ficar o Governo sujcilo a laxus excessivamcnle exaggcradas. Podemos facilitar a capaciuade do ::wguro .pclu muaificac;ão eonstnnte desta emenda. Emenda lambem o art. 29, que diz: «Ao artigo 29: revogado o arligo 131J. da lei 1!.555, de 10 de agosto de 19.\!z.)
Esta lei é relativa a apprehensão de mercadorias por conl.rabando e a~ mu!La~:; correspondente~.
Essa disposição foi adoptada sob proposta governamental,
como sendo da maxima convenicncia o revigorada no qrca-'
menlo vigente.
Não vejo, portanto, motivo para que seja supprimida, o,
ao contrario, nfio só proponho, quo olla continuo em vigor,
como accrcscente: .tConLinúa em vigor o art. 13/l da loi 1!,555,
de 10 dfl agoslo de 1!l22, revigorados pelo art. 32 da .lei q,625,
de 1022, que ó u lei da receita do exercício vigente».
Na l11i ela rcceif.t\ dn nnno passado na cauda que a proposição da Camaru dos Deputados, apezar de todos os !!CUS
desejos, deixou cumprida, em!Jora não tanto como de costume,
mas sufficicntemento cumprida ha certas disposições que
parece niio ha conveniencin serem repetidas no orçamento da
receita que discutimos. Assim apresento com emenda:
«Onde convier:
A1•tigo. Continlia cm vigor os artigos 2•. ns. VII e
V.UI: artigos 13, 17, 19, 23, 26, 34, 36, 40, 41, 46, 47,
52, 53, 61, ü2, 0!1, GG tl t17, da lei n. 4.625, do 31 do
dezembro de 1922.:.
Todas estas disposições eonstantos do orçamento da receita para o corrente oxorcicio são uteis, todas satisfazem a
necessidades .iá reconhecidas Ptllo Congresso.
Parece, portanto, de toda a c·onvõniencia sua reproduccuo.
Outro ponto para qun utmilcm súu obrigado a chamar a
altoncão do illusLro Relator é pura o fundo especial destinado
á Prophylnxia Rum!. E~so 1'1mrto Unha uma receita determinada por varias leis, algumas orcamentarilis o oulras não.
'l'endo sido snpprimido osso funuo especial, a Camara incluiu
no art. 1•, n. 40 - sello sanitario, 3 mil contos de réis d_~
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receita. Mas não se rofcriu a todas as disposicões conlidas U'l
medida, como no exercício vigente, sob o titulo- Fundo EsIJCciul da Prophylaxia.
Proponho, portanto, qun a roJdacção do art. liú seja subsl.il.nida pela seguinte: sello so.nitaric•, leis 3.087, de 2 do juJtoiro; 4..230, do 31 de dezcmbl'o do 1920, art. 1", n, iG, lei
n. 4.110, de 31 elo dezembro de 1921, decreto 15.M2, de 1:3
t.lo allril de Hl22, arl. 2' c lei u. L025, de 31 uc dezembro
t.lc 1D22. :IJ;sLa ultima lei estabeleceu novas medidas orcamcnLul'iaH, novos elementos de receita que não são reproduzidos
nn n. 40 sob o tiLulo - Scllo Sanitario. Não vejo razão pal'a
que seja supprirr.ida essa fonte de receita, principalmente
em uma quadra como a actual em que essa suppressão trará
sensível diminuição da rocei. ta, Em lagar•, porém, de estimar
cm lres mil contos do réis como está, proponho o restabeleciIIJC•nln da csf.imnt.iva do c.ini!O mil contos.
lia outra qucstfto .que se liga directame.nle a esta e que
crmsliLuc artigo especial que formulei na emenda que diz:
~Especialidades pliarmaceuticas e medicamentos vcterinarios
,iú premiados pelo jury, da Exposição do Centenario da Indopcndencia, são considerados como se tivessClm si·do appro•vaclos pelo J)r..partamenlci Nacional de Saude Publica.,
Não vejo razão para que depois do jury da Exposição ter
premiado cs·scs prorluct.os não !JOSsam elles ·ser vendidO·S ou
applicados independentemente de novo exame do Depo.rtamento Nacional ·de Saude Publica. O faolo de Lerllm .sido premiados implica no reconhecimento da su•a bôa qualidade.
Creio ter just.ificado as e.mer.das que vou ter a honra de
enviar á Mesa c para a:s quaes soliciLo toda a attenção do ·
illustre relator.
Antes d!.'. terminar, porém, sou ainda obrigado a chamar
a at.tenção de S. Ex. para algmt'ii pont,os sobre os quaes não
me j'oi po;rsivr..l fol'mular emendas mas que-o illustre relator
devidamente informado, poderá esclarecer, no tocante á diffcrença enLrc a estimativa ·::mtcrior e a actual.
Assim o ponto principal r•ara que c'hamo a sua alte.nção ·
é o seguinte :
·
A taxa de viaÇão tinha/ ,sid(l avaliad~ na importancia de 18 mil contos •C no or~amento actual, sob o numero
44, eslá reduzida a !) mil contos.
10 Sn. A. AzEnEoo - A' metade!
•O Sn. PAur.o DE !FnoN'lHN - Exactame::üe. Não compre~
hcnrlo a razão, Si fosse a taxa de. sorteado5 ainda poderia
comprehcnder, por se tratar de uma taxa nova, cuja estima~
tiva facilmente estaria longe di! realidade.
A estimativa da ~axa ele vià~il.o ~ feito. sobre. a qua·ntida~
do elos productos a tro.nsportar e os nossos productos não teem
àiminu•ido. A crise do transportes ahi está.
O execcllcntissimo Ministro da Viação já declarou que ha
mercadorias qu!.'. abarrotam as estações, sem poderem ser
transpm'tllcclas. Não voj o. portanto, como •Se possa reduzir de
18 para O mil contos, porque essa differe:::e:~ do estimativa
tem muita importancia.
Outro fact.o, que lambem se refere. ao n. 51, sobre lote~
,ria·s cstadoaes ou e~peciacs ele unpital de mais de 15 mil co.n-
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tu~ du eoncé~:;:io fedural. J!islam fixada a ÍIIIJlOI'lanciu cor~
l'C.spondcntu; o lo•Lal constaul,e nn .n:.1rncru iil era de 800 ·contos, no orc;amcnl.o vigente passuú a ser upena:; .Uo üO contos
de ré is!
Não qnero chamar a ar.Lencão para n:b pequena~ dif!'eren0as do estimativas, que são naturalmente muito communs;
mas, pum passar de suo contos para üO, é preciso que haja
uma ·cxplicaç.ão .qualquer . .N-ão podemos estimar, vutando ha
dons annos consc·cul.ivos, sem ,iustifwação, c;u-anl.ias que são
cumpletament·e. diversa::; umas da'S oni.1·as. E' este ponto para
o qual chamo a attcncão -elo illusl1'e J•clator.
Desde o morn.ento que f0r adoptada a dispo~i~ão dc,;lc
anrw, da applicação especial do fundo de garantia, não hav.erá absolutarncnl·e dmi·da e.m não inclu·ir essa parceJI.a na
renda com applicação especial. 1\r·as cu prefiro, em V·C~ do que
se fez, ter a inclicac;ão da impot•l.ancia c dcpoi:s a sua applicação 11as dcBpe.zas orclinarias.
Portanto, sornmada a r·ece1ta c.rdint.ri:t J c renda das applicat;ücs e.spcciacs da:s Juas consignações, fundo de rcsgal.u
c fundo de g·arantia elo papel moeda, mantida apenas a applicação espc·cial, o i'undo de arnorli~acfi:o dos cmprcstimos
internos e o fundo de amor-li~ac;ão dos tilulos emiltidos para
o resgate ele estradas de i'nrro, devem continuar com a sua
upplicnção especial.
Não sei porque, não tendo havid.o ·e;ssa m·edicla, em todo
o caso acha-se na tabella com uma linha ·do pontos.
Na verba correspond·cnLc -a 5 •[• ouro, do fundo ele garan. tia, a paginas 43, sob o n. 2, - fundG de garantia de ;papel
moeda, sub-·consignação 1 - quol.a de 5 •[•, ouro, sobre todos
os dire.ilos de importação para consumo-, não se consigna
a quantia.
.
Devia mencionar-se a .quantia, ainda mesmo que se· dcstill!asso ás ·dc·spczas geracs. Parece-me qu~ seria pre.ferivel
essa fórma á ,que es~ú ·sendo adoptada na Gamara dos Deputados.
O Sn. LADRo MUJ.r.ER - Está errada.
O Sn. PAuLo DE :il'noNTIN -Acredito; mas é a que. consta
do impresso. Qual é a importancia que V. Ex. tem a corrigir?
O SR. LADRO MuLLER'-A percentagem que fôr arrecadada.
O SR. P.\ULo DE FnoN'J'IN-Mas ti que não sei como se
calcular essa pcrccntag·em, porque para o exercício corrente
a percentagem não deu certa, e para o exercicio futuro, sendo
84. mil cGntos, 5 •[• do total da parte ouro correspondent.c a
11112 isto é, GO •[•, deve. ser, portanto, 7 mil -contos; mas no
exercicio vigenf.c que é 81 mil contos, de• e ser 7 .13!1 contos.
De modo que não sei como se calcular.
O Sn. LADRo Mur.r.Jm - Ma's não se Lr.nclo arrecadado G
fundo espcci"UI, não se podia saber a quantia exacta.
O Sn. iPAULo Dll FrtoN'I'IN - E' preciso saber-se como está
calculado o imposto incluido de ,5 •[•. poi•quc os 2 •J• ouro,
não constituem Imposto de imporlacüo para o consÚmo,
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0 Ôli. 1LAUiiO ~IUJ.LER - 0 que é ta~a, á parte.
O f::lli. Lurz AIJOLPnu - Os 2 'l" corrstituern re:nda especi-al sobre o valor.
O i:ili. PAur.o rm :FnON'I'IN - Renda especial, mas não para
importação. De im[JnrLação ó o rmposto de ::;(J •J•, cobrado sobro o consumo.
O Sn.

iLAUIIG MuLI.~I!.R

Laxa~.

- E'

~onrc

direitos e não sobre

O Sn. PAULO Dll .~,RoN~'IN - Mas sobre essa verba é que o
calculo devia ser fe.ito.
De modo que, no caso actuar, calculado em 84 mil contos, os 60 'I', omo, devem dar 7 mil contos, ou 1112. Mas vejo
no calculo da receita actual, 7 mil e tant'ls contos para um
valor meno·r de 81 mil contos.
De modo que não sei como foi calculada. E' uma questão
lambem interessante, para que não façamos apreciações um
pouco arbitrarias, mesmo nas estimativas.
· Esses são os pontos príncipaes sobre os quaes desejava
uppellar para o i1lustre Relator, afim de que se possa ter o
Orr;amcnlo da Receita o mais approximado possível na sua
estimativa. Incontestavelmente, podem advir circumstancias
anormacs, como aconteceu cm 1914, com a guerra mundial,
que se prolongou por cinco annos, e que podem alterar toda
estimativa; mas devemos procurar acertar o mais possível.
E:r~m estas as considerações que me cabia sul:>metter i
consideração do Senado, solicitando do ii!ustre Relator da
Comnussão de Finanoas o devido exame e a sua benevola attcnção para as emendas por mim formuladas. (Muito bem;
muito be,m.• )
(lloassuma a cadeira da presidencia () Sr. Estacio Coimb·ra,
Presidente.

Veem á Mesa e são lidas, apoiadas e postas em discussão as
seguintes
EMENDAS

·.

N. 54

Onde convier :
Art.
As especialidades pharmaceuticas e os medicamentos veterinarios premiados pelo jury da Exposicão do
Centcnario da Indcpendencia são considerados como si tivessem
sido approvados pelo Departamento Nacional da Saudc Publicrt.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1923.

Paulo rl.e

Frontin.

S. -
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N. 55

Onde convier:
Art.
Fica o Governo autorizado a pcrmittir que as companhias do seguros nacionaes e estrangeiras autorizadas a
funccionar no paiz possam elevar a 60 % o limite de 40 %
estabelecido pelo art. 50 do decreto n. 14.593, de 31 de dezembro de 1920, exclusivamente para o seguro do café da vaIorizacüo e respectivos armazens.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro. de 1923. - Paulo de
Frontin.
N. 56

Onde convier :
Art.
Ficam extensivas as companhias que extruhcm
oleo combustivo! ou distillam schistos bet)lminosos, as dispcsicõcs do art. 50 da lei n. 4 .625, de 31 de dezembro de 1922,
bem assim para os sub-productos correspondentes.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de '1923. - Paulo ele

Frontin.

N. 57

Onde convier:
Art.
Continúam em vigor o art. 50 e seu paragrapho
unico da lei n. 4. 625, de 31 de dezembro do 1922.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1923. - Paulo de
Frontin.

N. 58
Restabeleça-se a renda do serviço de patentes de invenção

- 30:000$000- que figura sob o n. 120 na lei da receita

geral para o corrente exercício.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1923. -

Paulo rle

Frontin.
N. 59

Onde convier:
.
"No exercício financeiro de 1!124 fica su~ponga a applic.rtoüo da renda especial para fundo do resgate de papel moeda n
para fundo de garantia do papel moeda, ficando as verbas
respectivas incorporadas á despeza Jwt·al nos termo~ ela lei
n. 3.070 A, de 31 de dezembro ele 1015."
Rio de Janeiro, 21 de de?.emhro elo ·I 0~3. - P11ulo riu
F1•ontin.
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N. 60

A emenda n. 6 approvada cm 2' discussfto fica assim
substituída:
A' receita extraorilinaria:
N. 112. Renda de cmissfta de moedas mctallicas subHidiarias, ficando o Governo autorizado a mandar ·cunhar no
pai11 ou no estrangeiro moedas de alumínio c cobre dos valores
de 1$ e 500 réis, podendo cmiLtir no excrcicio de 1024 até 25
mil contos de réis (25.000:000$000).
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1923. - Paulo deF1·ontin.

N.

61

Ao n. 103 -Taxa sobre o consumo de agua:
1Supprimam-se as palavras finaes: "cobrando-se do proprietario a installação do serviço de aguas, bem como todas as
despezas decorrentes."
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1923. - Paulo de
Frontin.
Ao n. 66:

N. 62

Substitua-se o final: "As taxas telegraphicas, etc." pelas
seguintes: "As taxas telegraphicas urbanas c para Nicthero~-.
Petropolis, Friburgo e 'rherezopolis serão de mil réis até 20
palavras e de 50 ré is por palavra excedente."
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1923. - Paulo de
Frontin.
N. 63

A' renda com applica(/ão especial:
Accrescente-se :
4. Fundo de amortização dos emprestimos internos.
Depositas:
Saldo ou excesso entro os recebimentos c as rcstitui~'ões
1 o. 000 :000$, papel.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1923. - Paulo d1:
Frontin.
N. 64

Onde convier:
"Art.
Continuam cm vigo!' os nrts. 2• ns. VII c VITI.

nrtR. 13, 17, 19, 23. 26. 3ft, 36, 40, H, 46, 47, ri2. 53, ô1, 62, 64, GG
c 67 da lei n. 4. 625, de 31 de rlrwnhro rlc 1922.
Rio do Janeiro, 21 dr rlrzrmhro de 1923. - Pauln rfc'
Frontin.
. · · ~il

.
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N. 65

Supprima-sc o n. lt7. Renda global 80.000:000$, c substitua-se pelos ns. 41 sobre dividendos c ,iuros de deúenturcs
- 12.000:000$, n. ;.2, sobre empresLimos hypothccarios 2.100 :OOO.S, n. lt5, sobre lucros da industria fabril -·
7. 200:000$ e n. ;.o, sobre vencimcn Los - 'lO. 000:000$ do art. 1"
da lei n. ;. . 625, de 31 de dezembro de 1022, receita geral para
o exercício corrente.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1923. - Paulo de
FronUn.
N. 66

Ao n. 46, sobre as vendas mercantis a prazo ou á vista:
accresccnte-sc in-fine: "devendo ser a duplicata da conta ns··
signada pelo comprador", c eleve-se a estimativa a ........ .
120. 000 : 000$000.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1023. -

Pattlo de

Frontin.

N. G7
Accrescente-sc o titulo: - Recursos.
N. 113. Emissão de titulas da divida interna para (\~
iradas de ferro, material rodante c despesas patrimoniae~.
30. 000 :000$000.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1923. -

Paulo de

Frontin.

N. GS

Accrcscentc-sc á Receita cxtraordinaria:
N. 111. Diffcrencas de cambio - 5. 000:000$ (ouro:1.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1023. - Panlo r1e
Frontin.
N. 69

Ao art. 1•, n. 40:
SubstiLua-se a redacção pela seguinte:
.N. /aO. Scl1o snnilario - Leis n. 3. 087, de 2 rlc ,innrdrn
c n. la. 230, d!l :li de dezembro elo 1920, ar i.. t ", n. Hi: !Pi
n. 4.440, de 31 dr.. dowmbro de Hl21: rlecrllto n. Hi,.\42, dr!
13 de abril de 1022, art. 2" c lei n. 4.G25, rle 31 rle dczllmhro
de 1022, 5. 000:000$000.
nio de Janeiro, 21 de dezembro de 1023. - Pauto Fi.;•
F'l'Ontin.
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N. 70

i\o art. 29:
3upprima-se c substitua-se assirr
ConLinúa em vigor o ar L. 13·í da lei n. 4. 555, de 10 dl.l
agosto de 1922, revigorado pelo art. 32 da lei n. 4. 625, de
31 de dezembro de 1922.
•
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1923. - Paulo de
Frontin.

O Sr. Lauro MüllerO Sr. Presidente -

Pc~10

a palavra.

Tem a palavra o S1·. Lauro Müller.

O Sr. Lauro Müller - Sr. Prf)sidente, nu vi com attenção
c prazer o~ discursos dos honrados Senadores que se occupal'Um rlo orçamento da Receita, na 3' discussão. Estes discursos
fora rn não só a explanação brilhante relativamente ao a:ssumpto em debate, mas sobretudo a justificação de emendas
quu vãu ser presentes á Commissão.
Peço pm·rnissão aos honrados Sena'dores pará lhes dizer
o meu l)ensnmento, quando tiver ouvido a Commissão respeetiva. O que posso assegurar (J que a Commissão, como o seu
H<~lator, apreciarão em sua alta conta: e merecimento a co!lahrn•a()ão rJos honrados Senadores.
Por ocensião da discussão das emendas occu;p<arei a a:ttenção do ,ScnndG, o que não fa'ço agora em hora tão adeantada,
pat•a não mais o fatigar.
o Sr. Presidente - Si ningucm mais quer usar da palavr·a. declaro suspensa a discu~são, indo a proposição com
as crnendaR á Commissão para emittir parecer
o

CONTAGEM nE TEMPO PET.O DOBRO

Discussão unica ela proposição da Camara dos Deputados
n. H3, de 1923, emendando o projecto n. , de 1921, do Senado, .que releva da prescripção em que incorreu o direito do
rna.iot• rcl'ormarlo .TuRI.iniano .Fausto de Araujo (l contagem do
l.ompo rm r!oln·o, dr Rrrviço rh'cot•rido rlc :! de abril de 18G7 a
1/j ri e maio de 18ll9.
Encerrarla c ar! iada a votação.
IMPORTAÇÃO PE APUJJOS

2• discussão ela proposioão ela Camara dos Deputados
n. 89, de 1923, qne regula a imporl.ar)ão rle adubos chimicos.
Encerrada c adiada a vof.acão.
PAGAMENTO A'

COMPANHIA ANOI.O

SUL-AMERICANA

2' discussão da proposição da Camat•a dos Deputados
n. 120, rle Hl23, que aulori~a abrir, pelo Minisl.crio ela Viaoãn c Obras Publicas. o crerlilo especial rle 2"7 :050$503, para
pagamento á Companhia de Seguros, Anglo Sul-Americana, rJc
imlr.mni~açiirs, pm· mercadorias in~Pncliaclas rm Lransporll' na
Eslrnrla rlt• l~PI't'O Ccnlral rio Bt·nsrl.
Enecrrada c acl iada a votacüo.
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2" discussão tla pt·ov~si~'ão tlt} C1tn1Ul'U. r.l.os J!cputatlos
n. 121, de 1!l2::l, que aulorLzu a alll'Jr, pelo !VlJmsl.crw da .Fazenda, um credito especial de 17/1 :231$203, para pagamento do
quu c ctovido a JJ. JV!arianna Cunha do Vasconccllos e filhos,
em virtude de sentcn!)a ,judiciaria.
Encerrada e adiada a votação.
APOSilN'I'AllOl\IA A FUNCCIONAl\10

3" cljscussão da proposição da Gamara dos Depul.adoR
n. Hl, do 1922, que véda a aposentação ou rororma, cm mais
de um cargo o com vencimentos maiores do que os da actividade.
Encerrada e adiada a votação.
CR!llll~'O

PARA A ES'l'RADA DE PERl\0 BANANAL

3" cliscussüo da proposição ela Gamara dos Deputados
n. 37, de 1923, autorizando a abrir, pelo Ministorio da Viacão e Obras Public!IS, um credito especial do G-19 :H-í$913,
rJcsl.inarlo ao pag·amrmlo a quem de direil.o de restante da Estrada de l!'m'l'o do Bananal, oeéupada pelo Goven1o .Federal.
Encerl'ada e adiada a voLa!)ão.
O Sr. Presidente - Esgotadas a8 maLorias da orriC'm elo
dia, designo pam uniam do dia da sessão do amànhã ·o soguinLo:
Vota~'ão, cm discussão unica, da Pl'Qposiuão. da Gamai'[!
dos Depulados n. 113, de 1923, (lmendando o proJecto n. !17,
de 1!!21, elo ~ellllt:lo, que relem t:la prosct•ip!)ão cm que incot'l'cÜ
o direito do ma,jor l'L'.l'ormadu .Tus1.inianu J!'austo de Arau,jo (L
contagem do tempo cm douro, de sorYiço decorrido de 2 de
abril de 18G7 a 11! rio maio do 18G9 (com pm•eccr favo1'avel
das Cornmis.l·úcs de Mm·inlw e Gner1·a e de F'inan(:as, n. :!li0 1
de 1928);
·
Votac.ão, cm 2" discussão, da pt·oposiçiio da Gamara dos
Deputados n. 89, de 192:3, que regula a importação de adubos
chimicos (cmn. j)(!J"cccr (nvoravc/. 1la Cmnndsslio rlc Finanr.as,
n. 335, de 192:1) ;
•
Votação, cm 2" discussão, da proposição da Gamar'a dos
Deputados n. 120, do 1923, que aulori~a abrir, poJo Ministprio da Viac.flo c Qlll·as l,l!blicas, o credito especial de
247 :050$ií.03, para P\lgamcn!·<l :\~ Comp;lnhia c! e Sogpros .Augia
Sul-Amerwana, de· mrlemmzac;oos, por mcr•cadorms mcendiadas cm transporte na Bsl!'ada elo .Ferro Central do Brasil
(com pm·ccc1' favo1'l!vel da. Conwrissrio âc Ftnanças, n. 412,
de -1923) ;
Vol.acão, om 2" discussão, da proposic}ão ela Gamara dos
Depul.aclos n. ·121, de· ·1923, que aucori~a a abrir, pelo MiniRnisl.crio ela Fa~enda, um creclif.o ospccial dc.174 :231$203, pam
pagamento do que é devido a D. Mari[!jlnn. Cunha de Vas,.
COllCCIJOS C. filhos, 0111 Virl.udo de SC!li.CiH'U ,judiciaria
(côm parecer [avoravcl da Comndssiio de Finánças, n. 402,
de 1923);
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Vol.a~;.ão,
Deputado~ 11.

cm :J" disciJRsflo, da proposir;flo da Gamam rios
Hl, do 1!l22, que vrícla a uposcnl.ar·.üo 011 reforma, cm mai~ do um cal'f;·u c com vt•ncimonlos Ínaioros d"
que os da ucLiviclatlo (cum 1Hti'CCel' {avuravcl da Commi.wlo
de .lu.~l.i('a e Leuisla~,ao e euwm/a jri amn·ovada, n .•~9ii,
de /92:1);

·

Vol.aç;io, cm 3" discussflo, cln propJsir~üo da Gamam dos
Deputados n. :37, ele 1923, autori:mndo "a abrir, pelo Ministcrio ria Viar;ão c Obras Publicas, um crodilo especial de
64.[): 1 H$01 :3, destinado ao pagamento" a quem ele direi Lo de
restante da l~slrada ele Ferro elo Bananal, occupada pelo Governo l•'ederal (com 1HII'ecer {avomvel da Cmmwissllo da Pina.n(!llR, n. 301, çle 1923);

3~ qiscussüo . c) a proposicüo da Gamara dos Dcpu~ados
n. H7. de ·1 02:1, flxtwdu ;t ilt1Silcza do Jl!inistcrio da .lLJstl(;.a c
Neg·ocios Interiores para ·192/l (com emendas jrí app!•ovadns, e lla't•ccel' [avomvel ria Cou1rn'is~llo de Ji'inanças, n. 4/4,

de I !J2:)) ;

2" discussão fia pJ•oposição ria Gamara dos Deputados
n. 111, ri e I !J2:J, nu c abre, p()lo MinisLc!'io da Fazoncla, urr:
C!'Cdilo do :t:íO :QOO$, supplementur, pura nagamenl.o do q,juçJu
do i.mslu uoô ftJncoi(Jnat·ius do mosmo minislel'io (com parecer {rr.vol'avel da Cummi$.1tío tlc Finanças, n. 428, de .J92.1);
2' discussão da proposição da Camura dos Deputado~~
n. 128, elo 1!l23, que autoriza a abrir, pelo Minislerio elas nclacões Exl.orioros, um crcdilo supplcmcnlar de 527:283$869.
ouro, ás verbas ü', 7', 8', 11" c 13" do orcamcnt.o vigen'.r.
(com pm·ecer (avol'avel da Comrnissão de Ji"inanças, n. 4iJI,
de -192/J);

Conl.inuacüo da 2' discussüo do pro.jcc(o çlo Senado n. !,3,
do 1!l2S, que fl10dit'ica divm·sas c!uj.lsulas do contmcl.o assignado pelo governo do ~staclo do Paraná para a conslruccfto do
pcit;l.o' ctc :Put:anaguá (com 11Weá:1' rln Co'fiárl'is.wió de Ji'lnanças, ·{a1!0I'il'VCl ao projecto e ás emendas ll1l'l'cscnlatlas, n. 43.1.
diJ UJ2S).

Levanl.u-sc u scssüo ás Hl horas.

158' SESS.W, EM 22 DE DEZEMBRO DE 1923
PRESIDENC!A DOS SllS.
MENDONÇA
MARTINS, 1? SECRETARIO j
ESTACIO CO!MJ3liA, PRESIDI!NTI!, E OI.EOAJUO P!N'l'8, 2• SECRETARIO,

A's 13 y;; horas acham-se presentes os Srs. Mendonça
l\í;ll'l.ins, Olcgarjp Pinto, Barbosa Lima, J..uuro Sorlril .•Tnslo
Chermnnt., Cunha Machado, José E\Jsebio, C:::~sla Uodrigne~,
.Toão T.yra, Ferrci.rn C:huvrs, Ocl.ncilio de Albnqucrquc, Manor.J Hm·hn, Ensch1n ele Anrlrnrln, Araujo Gócs..Tcrnnymo Monf.cii'O, Nilo Pcçanha. ModcsLn Leal. Sampaio Corrên, Bncnn de.
Paiva. Rornarrln ~ofonleii'O. Adolpho Gordo, Luiz Aclnlpllo, nam::~s Cninrln. Hcrmcncr;ilrlo ele Mm·ncs, Carlos Cavalcunti, Al'fnn~n rio Cnmargo. Fclirpe Scllmiclt., Carlos Barbosa c Vcspucio ele Abreu '(2!l).
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O Sr. Presidente - Com a prcsenr;a de 2ü Srs.
osl!L abet'l.a a sesólío.
Vao ser I ida a nela da sessão anterior.

~omJuro.s

O Sr. Eusebio de Andrade, supplentc, servindo de 2' SecJ•ctario, procede á leitura da acta da sessão anterior, que é
pos I. a cm discussão.
O Sr. Nilo Peçanha·- Peco a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Senador.
O Sr. Nilo Peçanha - Ausento desta Capital no dia de.
hontem, só hoje recebi, Sr. Presidente, o telegramma relativo
á prisão do Dr. Nereu Vital, em Santa Catharina.
Subscrevo o protesto do meu eminente collega Sr. Irineu
Machado e dos illustres Deputados na outra Casa do Congresso, que profligaram esse attcntado.
E si nã·J posso wp.pellar para o illustrc Governador do
Estado, taes são as suas paixões, appello desla tribuna para
a ,justiça, que deverá restituir a liber.dade áquelle brilhante
representante rla moderna geração de Santa Cat.harina.
Tambem vou fazer uma nota :í margem do discurso do
nobre Senador Sr. A. Azercdo, notadamcrite :í referencia que
S. Ex. teve a bondade de fazer ao periodJ de governo que
tive a honra de presidir.
Não reclamei, c ninguem hoje, sobretudo, reclamruria
honras para mim; eu quando muito sn reclamaria justiça.
Nos 18 mezes de governo não provoquei lutas, e aJ meu pro.prio partido resisti, nas crises do Amazonas c de Sergipe, repondo os !Governadores desses Estll!dos, e 1cuja:s 'deposições
se deram com a responsabilidade de amigos da situação. E
no ponto de vista financeiro, o governo que tive a honra de
presidir nüo cmittiu papel-moeda, antecipou o serviço de divida .externa, resgatou o emprestimo da Monarchia de dons
milhõe~ cRterlino~, e na ~ua gestão disseram o8 nossos banqueiros ql!e o Brasil atravessou um período de excepcional
prosperidade. (M1tito bem; mnito bem.)
O Sr. Presidente -

Continúa a discuss!ío da · acta

(Pausa.)

Nü-n havendo mais quem tenha reclamações a fazer, dou-a
por approvada.
Approvada.
O Sr. 2• secretario, servindo de 1•, dá conta do s•l;;uinte
EXPEDmNTE
Rcvrescntnção da Companhia de J,ot.crin~ Nacionnes,
contra n cnncnssão rl~ loterias que nrctcndc ol1!.er do Cnngrrssn Nncinnal a Rocicrlnrlc cln Crnz Vermelha 13rn8ileirn. A' Cnmmi~sãn de Finanças.

•
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O Sr. Eusedio de Andrade, supplenLe, servindo de 2" seerclal"iu, pr·o~mle :í lc·itura do r:Jguinlc
PAnECllR

N. HO -

1923

A' Commissão de Finanoas foi presente a proposição da
Camar·a elo~ Deputados n. 137, de 1923, que manda pagar
á D. Maria Luiza Machaclo ela Costa, filha do coronel Manoel.
•Tos(\ l\lachado da Cosla, morlo cm combaLe em 1866, o meio
soldo a que Lom r\il'(dLo, pela Labella A da lei n. 2.290, de
·13 flp rlezembt•u rlc 1910, relal.ivo ao posto de coronel, ficanelo sr!tn effcil" a pensão que llrc ú dada, •por conccssiic.>
r.lo ex-Imperador D.· Pedro II.
As Gommissües de Marin lm c Guerra c r! c Finanr;as da
nul.1·a Casa elo Congresso Nacional assim se cxLernaram sobre
u mal cria: .
D. Maria Luiza Machado da Costa requer ao Congresso
Nacional que lhe Donceda o soldo de seu finado pac, coronel
i\lanocl .los(l Machado dn CosLa, pnla Lnl1ella A da lei n. 2.290,
de 13 ele dezembro de 1910.
Recebe ella o referido ~oleio pela Labella vigorante em
1866, quando seu pae foi morto nos campos do Paraguay.
A primeira pergunta que occorre é a seguinte: Quem foi
o col'oncl Manool J·osé Machado da Costa?
Nasceu em 1823 no Estado de Santa Catharina, verificando praça no Exercito a 1 de março de 1839, com 16 annos
do idade.
Foi promovido a 2• tenente a 21 de julho de 1840 para a
nrtilharia do M-atto Grosso e a 1• tenente a 23 de julho de
1844.

Marchou para a campanha do Estado Oriental a 2 de
agosto de 1850 e fez essa campanha até 15 de dezembro de
1851.

Fez parte da divisão brasileira auxiliadora do grande
exercito alliado contra o dictador de Buenos Aires. ·
'l'omou paPte da balalha rio Mon/.ecascros, onde distinguiu-se c foi elogiado em ordem do dia do commando em
elrrl'f' rio rxm·cilo n. IJ 5. ele fcvorcit•o rle 1852. por haver sobresaido aos demais officiaes pela int.elligencia e calma com
que dirigiu o fogo de obuz, que lhe fora confiado.
Foi promovido a capitão para n primeiro de artilharia
a 30 de abril de 1852.
Regressando á Côrte a 2 de julho desse anno, recebia, a
23 ele novembro de 1853, n mndnlha elas campanhas do Esl.nclo
Oriental e da Argentina.
-·
Habilitou-se com o curso de artilhnria c passou para a
artilharia a cavallo, com a troca que fez com o então cnpit.ão
Scvcriano Martins da Fons"lca.
Foi promovido a ma.ior, por merecimento, a 2 de dezembro do 1857,
Destacou para a divisão de observnç:ãn no Rio Grande do
Sr.! a 8 drJ fevereiro cio 1858, posto que ont.rr.gon a 27 de abril
de,se anno an capitão Hermes Ernest,o da Fonseca, recebendo
elos·ios.
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.li'oi posto Íl dispo~iciío do Presidente da Província do Rio
Granrlo rJo l:lul para ser chel'o do socclio do 1" Distl'icLo do
Ob1·a;, Publicas, afim do fazer o roconhccimont.o e oxplor·ar;iio
do Vaccacuhy, scnrlo louvado por csLo trabalho, julgado com]Jiel.o, Hl.o licsrlo n villa elo S. Gabriel ató o Jacuhy.
'l'inl1u, cnl.íi.o, o ULulo ele bachurel cm muthcmaLica c fóru
conrJecor.uclo cavalheiro ela Imper:al Ordem do Cruzeiro, por
Sai'Viços mimares prosl.aclos .
.Sni'Vin, depois, no Amnwnas, ando foi elogiado por serviços feitos pnru a ma nu Lenciío ela ordem publica.
Foi prõmovido n toncnte-coronel o commissionaclo ::.o
poslo do co!'onel commandanLe gornl do Corpo Policiul dn
Oürto cm m.ur;;o do 1805.
Saglliu f;Ul'a n campanh[l rln Pnrnguuy nosso posto, commanelaudo o t\1 corpo ele voluntnrlos da lluf.ria.
i\s ]Jnl'l.rs dr eomhal.e, publicnclas r1n orrlem do dia n. G32,
l]o 1!l do ugosl.n rle 18G8, ni.Lesl.am a sua hravur•a.
Dn parte do combnl.o cincln no glorioso Osorio peJo brigadeiro Guilherme XaYier de Souza, sobre a batalha de 24 do
maio, oonsLa o seguinf.o trecho: «Foi por mim occultamenl.o
prosoncinda n corugem o a dislincofio com que sempre se
honvr. o cnmnol Mnnool .rosé Mllchndo da Costa~.
Quer isso dizer que, para cnmpl'ir o seu clevor para com a
.Pul.ria, o coronel Machado da Cosl.n nrro precisa elo estimulo
ele seu general.
Nn~~n baLnlhn do 21, do maio perdou o mw!lllo o uma bala
rle arl.iliHlria af.ravossou a bnndoirn do 31 na occasião om qull
n coronel Machado u tinha nas ml'los, mostrando-a aos soldados como symbnlo dn Pnt.rin, que urgia salvar com honra.
:\ 15 rle .inllln rlo 1Süü, :\ fJ•cnf.o d11 31 volunf.a1•ios, o
saurloso coronel Machado dn Costa punha termo, gloviosanwnlr. :\ Rua lll'ilhnnlo o acciclcnlarln viria mililar.
Era commandante em chefe das forr,.as o marechal de
cnrnpn Polydmn da Fonseca Quinf.anilhn ,Tordiio.
NrsAr. rlin:, 1\.s n 1/2 horas da mnnhã. o 3f junto :Is forca~
rla Ynng·unrda nl.arava ns posições inimigas sobre o flanco osl]ncrdn do cxr.rclt.o alliado.
Carregou f res vezes por dentro do mntto. Na ultima cargn
onh iii feri rio g-rnvcmcntn o coronel Machado.
Nessa acQn.o perdeu o Brasil 58 officiaes, entre os qunc.~
o T'efnrirln cnrnnnl que logo fnllcccu.
Jllis qnnm foi o coronel Manoel José Machado da' Costa
nnn, eom <13 nnnns apenas. 27 rlos qTTacs dedicados no ~crvicn
da Pn.t.rin, com dnns campanhas, tombou no campo de bátalha
··
dando 11111 hr.lln r.xrmplo de ahncgnçã.o e de civismo.
Ttl' sna nnica filha snhrr.vivcnf.c qt1om se acha, 52 nnuos
rlonni~ r.om n Hrr,·sil nm nMaào dr A'tierra, perante a Camara
)11'\rlindn na vnlhkr, n amparo rio Est.aàn, p.nra não mendigar.
ln! n r''i:iA'Tlirlarin rlil J;olrln qnn recebe.
·
n. Pr.rlm 1T rlnvn nma pensão á sua mão. pensão que lho
rrvcriC\1' nprnns nn fnrçn. isl.n r', 80$000.
A r:nmmissi'i.n cln Mn~·inha c Gncrrn, estudando o nswmnt"'
r pnnrlrranrln '1111' foi dacln pelo Congrr.sso Nacional o solrln
rln fnhclln /1 n fn1ln~ M vnlunfnrlM àn Patrin e me3mo no~
nr.lnnt)1 nfficin0r~ rcformnrlo~ ri~ 11!~~rcil.o qu~ osliveram na
on•mpnnha do Pnraf\'nny. não péodc deixar rlc uconselhar á Cn·
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mnra CfUC ilcfirn a polic.'üo ua T'OI'fuerentc, cujo pac teve. ""
duns cumpanh~s. nüo ~ômenl.o 'u nccüo da presonca. mai outra muito mais elevnrln: e mais ciignu d,a re:;pcito c imllnr:iin.
Sur~ filha ;·eeorre no Congrosso sómcnte agora, na vci!Íii!u,
poJ·rplc até UF=OJ'a IHlu,Je i.t'ilbalhn.l'.
Ampurn:l-a nu velhice é uma licão de civismo dada pm!lcamenf.c, nesta 0poca de cgoismo p de utilitarismo. para oue
os brasileiros Gaibam qu0, morrendo em defesa da· Patrin.. o"
seus representantes jámais se· esquecem c que, ainda que meio
seculo qajn: p'lsRado sobre essa morte, perdura fulgida a i.nagom r!.' h eró~.
Sendo assim, é a Commissão de Marinha e Guerra rl.r parecer que o requerimento de D. Maria Luiza Machadn !la
Costa: seja deferido e approvado o seguinte
PATimCmR COM SUJlfJ'I'ITVTIVO DA C:PMMISSÃO D!l FIN4NC'AS

Em poli cão dirigida ao Congresso Nacil}nal, D. Maria
Luir.a Machado da Cosf.a, filha rlo fnllecirlo coronel do Exercito
Manor.l .To~1í Machado da Costa. morto na campanha do Paraguay, solicita que lhe se.ia concedido o soldo de seu finado
· pae pela tabella A da lei ele 13 de clczllmbro da 1910. Allcga !l
!'CC[uerr.nl.n qUI: igual vanl.agcm !.cm sido concedida aos volnntarios da Pal.ria c que o seu caso é excepcional, pois que sua
mãe porcehia, além do soldo, uma pensão instituida por D. Pedm Jf, que r.fio rcvcri.m1 por inteiro á peticionaria.
Ouvida a Commissfio cje Marinhrt e Guerra, lavrou esse
longo parecer. salientando ·O& serviços P.Xf.raP.r~inariQ~ Pre~t;t
dos á pal.ria pclo coronel Manocl .Tosó il\fachado da Costa. que.
depois de varios acA.qs de cxtraordinaria bravur~, pr;~ticilrlo':
na guerra. cahiu sem vida cm meio do renhido r,omb;ltc, Çpnf.ava. então. 13 annos de idade, 27 dos quacs inleiramcnl.o cnn~
sagrados ao scrvir.o do Brasil.
Aquolla Commissão <~:estudando o asóumpto c ponqerando
qtw foi dado nclo Congresso J'lacional o so]ç!o da ta)Je]Ia A a
torlos os voluntarios da Patria o mesmo aos actuaes ofl'iciac~
rcforrnaclÓs rjn exercito q11e r,stiveram
Parnguay, não póqe
deixar de aconselhar á Gamara qnc defira a petição d[t rc~
querente, cujo pac teve. cm duns cqmpanhn~. não sómcnt.c .:!
acção da prcscnç~:~, mas outra muito mnis olevacla c ma1s
dlgnn dn respeito c imitaçfio~.
A filhn ll~sir. l1rnvn dn ParaA"nay recorro ao Conr.rc:ssn
Na·cinnal .i:\ na vclhicn, l'fTJanrlo lhe faltam a~ forças rnrn lnf.nr·
sósin~a. E' ,iqsf.n, !'i l1t1111ano. é p'atriotico mesrnn que ','Olvl:lmns
o no~so olhar rara n passaria, qnr. rccorcjpmos pssa f)f:pra qí!
abncg-arlo c lrnhnmos, rm nome rla Nfl~fio, um gcslo rlc r::o!ldnrir:r]nrln para com a hni'rlr.irn desse bra3ileiT'O que nos 4:J
·annns elo irlar!.\ cnrrcganrlo nns Pl)nhns os :;a)iícs conqnis~nrlos
pela )mwurn, tnmhnu r.om honra, para glorm rlo Exnrcttn H
para gloria do Brasil. E' preciso qup n Nação inteira saihn qtw
os Srs. rrprr.~r.nl.nnl.os. nun ns rlclr,~nrlns r]n povo. não r.s~11r.c~rn
um s1\ insf.nnt.e, r.m qnalanm· momento. os que a soccorrornm.
os que n nmpnt•nt·am na l1n1'a cm quo alia cnrnrlcl! do homr.ns
dispostos n por ciia sacrificarem a sua proprin vida.
Tlot• f.orlns r.ssns rnr.i'ír.s n Commissilo rlo Finnnçns nfio trv11
a menor duvida cm subscrever o soguinte projecto do Ir. i.

no
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A' vista dos esclarecimentos e das razões constantes dos
pareceres supra transcripl.os, a Commissão de Financas nenhuma duvida tem cm recommenclar ao Senarlo a appl'Ovação
ela pi'Oposioão de qüe se trata .
.Sala das Com missões, 22 de dezembro rJe 1023. - Bu'cno
de Paiva, P.resident.e.-Sampaio C01~·t'Ja, Relator._.foilo Lura.Vespuâo de Aú1'ett. - Justo Chermrxn.t. - Bm·na1'flo Monteiro. - Felippe Schmidt, - José Ettsebio.
PROPOSIÇÃO DA CAM ARA DOS DEPUTADOS, N,

t3l7,

Dll

1!123,

A QV'!

SB ngPEflE O PARBCET\ SUPT-lA

O Congresso Nacional decreta:
ArL 1. o Da data desta lei cm deanLc D. Maria Luiza Machada da Cost.a, Jil~a elo coronel Mano()] .Tos!S Machado da Costa, morl o rm combate cm 18GG, passnr:'t a perceber o meio solrio n qnn tr.m rlircit.o n que .i:'i DCI'Cebe, pela t.abr.lln A, da lei
n. 2.2!10, rln 1R rln rlczcmbro rlc 1010.
Art.. 2." O mrio-soldn rpw e~la lei lho conerrln !orna sem
r.ffcit.n a pensão que llll' n rlnrla, rnvcrtirla por mort.c de sua
mãn n pm· concrssãn rlo rx-imprrarlnr D. PrclJ'O TT.
Ar!.. 3. o Hrvo~am-sr as rlispMi(;iirs rm conll'ario,
Cnmnra elos Dcpul.nrlos, 2I rl~ rlc7.nmbro rlr 1023. -Arnolfo Rorl'l'i(f1t.ns de A.~r.!Jr-rln. Prcsirlrnt.r. - :\.~ccnrlinn Carnn·lro da. Cnrthn. 1• S~crnl.ario, int.crino. - Eu.d71dns Mnltn., 2•
Secretario, interino. - A imprimir.
O Sr. Presidente - Continua a hora do nxnrdieni.P. ~r"m
a palavra o Sr. Octacilio do Albnquerqne, préviamente inscript.o.

o Sr. Octacilio de Albuquerque - Não venho, Sr. Presirlcnt.e, produzir um discurso. Quero apnnas fazer nm li~eiro
commentnrio :'is longas consirlcra()ücs do illustrc Vicc-Prcsirlcnt.e desf.n Casa, cu,io nome PC00 licnnça nam rlrclinar. Sl'.
Senador A. Azcrcrlo, honlnm aqui rrofcl'irlas na rliRcu,1;;iio
do Orçamento da Receita.
Como viu V. Ex .. Sr, Presidente. o cmincnl.o Rrnador
emprehenrleu um passeio hist.orico-pbilosophico nelas m·esidencias passadas; fez uma digressão financeira, da qual me .
confesso. grar,as a Deus. declm•arlamrnfn ,in.iuno pnln Hn.nco
do Brasil e peias farinhas de trigo, c no ponto de bifurcaoão rias rluas estradas, parou na arlminislmção rlo Dr. Jo:pitncio Pcssôa, para fazer. rlcantr. rlo all.ar ela pai.Pia, r:om a uncoão dos que se mortificam em 7.olos c penitencias pela applicacão dos dinheiros pnhlicos, p~rn fa7.m' ns suas pat.riotadn~·
com as snccas elo norrlcst.c nn cornrflo c nos lahios, mais nos
labias. talvez, que no coração.
.
Ho,ie, Sr. Presidente, nflo ha pat.riola fllW niín envolva
nquellas obras nas suas ora()õrs. nm hora rlr rrcnlhinwnl•l r
medit.aciio, pelo hom rlo rn.ir., Nrm ·roi rlc onlra manPil'n, c;.·.
Prosirlentc. qur Pilatos cnil'otl no r.r,lrJo. Rinfio. ve.i:unn~.
.
Gastou o mm1 cmincnlc ~ompat.rinln.. n Dr. l'Jpilnr.i'l
Possôa, com a rcfnrmn rarlical r eomplrln rln Saurlo Pnhlir.a,
ost.aboleccndo cm moldes mais amplos e cfficientcs os· servi-
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çus de lJl'U[Jhylaxia, em ·vat•iuti EtiLaLluti. Gatituu ua eonsll'Ucçilu de cdificios para correios e Lelegraphos, enLJ'O oulroii.
de que nfw me recordo ag·ot•a, Uoti l!JsLados Lia Pm·alty!Ja, Ama.zonati, ::l. Paulo, onde nos u!Limuti. dias de seu Govet·no mauguruu, pcssoalnwnlc, divurtiuti mclhoranwnLoti Je iniciativa
sua. liaHLuu cuu1 a encampaçüu ua esLmua uc fel'l'u r,n lliu
co1u o dcscnvolvimcnLo du nossa rede telegraphica. Gastou,
como desenvolvimunLu da Jtussa rêcle LelegTapllica. llatiLou,
augmonlandu, u muito, a kiluuwLt·agem das vtas l'Ol'l'úlls du
paiz. Gastou, cun!'urmu cm discmtiu de saudação ao Gonselheit·o Itodt•igucti Alves, dititiCt'a que uftu deveria liave1' sacrii'ici os a medir lfi,!Undo tio Lralasse da defesa mil ii a1· do Jl!liz,
gasLuu no rcmodclamcnLo ele navios, na comvrJ. ·lc armamentos, na consLrucção de dezenas de quarLeis. Ua~luu •·•Hn a :occpcJfLo elos Heis da Bclg·ica, com a exposil.,ão elo Ccnton!lrio,
com serviço valioso uo nutiso l'cccnseamcnto. Ga:>tou com o
augmcnto de vencimentos de Lodos os funccionat·ios, quo1·
civis quer militares.
Gasluu com Ludo is Lo, o Dt·. EpiLacio Pessoa. Porque, então, Sr. Presidente, só ha de dar nas vistas alarmadas dos
patriotas da impt•cnsa e do parlamento, que :1us jog'UfJ1 ctiariawcuLc úti faces as sommas empregadas pelo ex-Pr·osidenle
cum o nosso infortunio, porque só llteti dá nas vi slas !1.pavoradati u uinhcit·o dcst.inado ús seccas do nordeste ~
Sr. Presidente, ningucm se illuda. lia por toda a pat·te,
por todas as regiões do mundo, c po1·que o Brasil !m de fazer
exccp'·'ão '?, lm alg·uma cousa de subtil, de indefi!liclo qtlc
impcllc os povos pat·a aspirações c conquistas novas que se
toem traduzido cm diversas fórmas novas de liberdade e de
evolucilo social. Ha o fascismo, destruindo e l'ccumpondo,
reagindo c vencendo, fortalecendo com uma vida nova a alma viril de uma NaçflO que no meio da descrow(;a geral resurge mais forte c mais brilhante quando Locada p~ht Ecentclha do genio de um JJrcdesLillaclo. lia a grande catastl'oplle
dos Sovicts, que embora cataslrophe, significa combate, intrepidez, desvario, reacção, a derrocada de preconeeilo~ seculares pelo anceio de um ideal de equidade c de justiça.
Filhos de uma região fadada aLé hoje ao m:ll'LYL'iO e no
desprezo, formt\mos o nosso caracter na escola das provações
c elos soffrimenLos. E o soffrimcnto é, ainda, por eg·ual, a
molhot• escola do amor proprio c da dignidade.
Não confundam os homens de responsabilidade a pa.cicncia, a corag·em resignada com a incapacidade para leg·ttimas
reivindicações. Não csLo,iam os homens de Icsponsabiilda•le
a provoca!', irritantemente, en1 :;el'lane;jos inlolizes, scepLico3,
parnllclos entro a sua miscria escarnecida c ridicularizada e
o fausto elas rlcspczas sumpl.uat·ias dos podct·osos. ~'1ão insis ..
tam os homens de t•osponsaiJilidadc nesta politica inlmbil,
ag'S·rcssiva, in,iusla que abre, goncl'Osamcnl.c, as comllorlas das
verbas m·c·umenlarius a munificiencias de Loda a ordem c :mela com a ·lanterna de Diog·enes :í mito, a pct·quirit•, a indngm-,
a conl:u· e a reconlm· us milhat·es, os milhões, os bill.iúcs,
gastos nas obras do nordcsLo, quando a engenharia nacional,
depois ele 1O anno;; elo estudos, ainda deveria os Lar recurvada
nos livros do mnLhemaUca, por outros 10 ou dccuplo rio
10, pam rlir.t'l' a sua ull.ima palavra.
Al'inal, 81·. Presir!nute, !.cromos lllll rlia de chog·ar, omPlll'l'tHlos pela fot·ça elas circumsLancias no seguinte dilemnrt;
ou somos brasilcit·os ou não somos. (Muito bem. lll·u'il'o bem.)
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Comparecem mais os Srs. Pires Rebello, Lopes Gonçalves, Antonio Massa, Rosa e Silva, Pedro Lago, Paulo de FronLin, Iri~1cu Machado, Generpso Marques e Laura Müllcr (10) .
D01xam de comparecer, com causa justificada, os Srs. A.
Azcrcdo, Si! veria Nery, Indio do Brasil, Anta nino ill'rcirc, Abdias Neves, Benjamin Barroso, .Tosé Accioly, Eloy do Souza.
Vonancio Nr.iva, Carneiro da Cunha, Pereira Loho, Gonr:nlo
Rollembcrg, Siqucira do Menezes, Antonio Moniz, Moniz Sntlré,
Bernnrdino Monteiro, Marcilio de Lacerda, Miguel de Carv:tlho, J!'mncisco Sallcs, All'J'(]do Ellis, Alvaro de Carvalho, .Tosó
.Murlinho, Vida! Ramos e Soares dos Santos,(24).
O Sr. Presidente - Continúa a hora do expediente. Não
havendo mais quem queira usar da palavra, passarei 1i ordem
do dia. (Pausa·)

ORDEM DO DIA
A lista da porta accusa a presença de 39 Srs. Senndot·cs,
mas no recinto encontram-se apen!IIS 25. Não havendo, portanto, numero para se proceder ás votações, passarei ás materias cm discussão.
ORÇ~ENTO

DO INTERIOR PARA 1924

3' discussão da proposição da Gamara dos Depu ta dos
n. 117, de 1923, fixando a despeza do Ministerio da Juslir,:a e
Negocias Interiores para 1924.
Veem á mesa , são lidas, apoiadas e postas em discussão,
as seguintes
EMENDAS

N. i

Os vencimentos do juiz em disponibilidade, a que se refere a mensagem do Poder Executivo, de 9 de outubro de
1919, decretada á vista do accórdão n. 9.434, do Supremo
Tribunal Federal, só lhe serão pagQs emquanto não forem opportunamente aproveitados os seus servi.!)os, ele accôrdo com
a decisão administrativa de 5 de outubro do corrente anuo.

-

Pires Rebello.

Justificação

A presente emenda se refere ao ,juiz municipal rlo 2"
!.ermo da comarca de Xapnry, no Acre, bacharel Ismael Olnvo
Soares de Souza, posto em disponibilidade por decreto de 9
de agosto de 1919.
·
Não tendo, ainda, sido aproveitado, npeznr dos requerimentos que nesse sentido fez o tendo o Poder Executivo, por
despachos ele 5 do outubro do corrente anno, dcclnrndo que os
servioos do requerente serão opporLunamenlc aproveitados,
(D.iarto Off.icir:~l ~e 9 d~ Qutu!!ro ªeªt.e. ªnn~), .º-om a presente.

•
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emenda ficará regularizada a situação desle funccionario da
.TusLir;a, de accôl'dO com o parecer emillido pelo Sr. Ministro
Procurador Geral da Republica, constante do vol. 3G, pag. 1!J!)
da lluvistu do Snprcmo J.'ribunal.

N. 2
ArL.
li'icn crendo o lagar do professor de vit·tum;irlndo
para o ultimo anno de piano no InsLiLuto Nncioníll de Musica,
com os vencimentos de G:000$, devendo ser preenchido om
,inneíro de 1921, reduzindo~se de 6:000$ a rubrica de réls
27 :!JOO$ da ved.>a n. 25, dcslinada ao pagamento de professores supplemenlares e inspectoras extranumerarias, durante
o período lectivo, si houver excesso de matriculas. - Oleaa1"io Pinto.
Justificação

Não !Ja como negar n necessidade de um professor do
vil'luosidadc do piano ·vara o lnsl.iluto Nacional do Musica,
como succeclc nos estabelecimentos congeneres europeus.
Ao demais, n creação do logar não acarreta despesa, pois
quo será cllc mantido com a reducoão correspondente i'oila
nn rubrica de 27:900$ da verba n. 25, destinada ao pagamento eventual de professores supplementares no caso de
excesso de matricula. ·

N. 3
Emenda do § /1 •, do art. 17, capitulo III, do decreto nu- ·
mero 14.663, de 1 de fevereiro de 1921:
Onde diz·: "Quando esses funccionarios, tendo percorrido
toda a escala de accesso, contarem mais de 35 annos de serviço publico federal, sem goso de licença c não tendo mais
de 30 faltas justificadas, etc.", diga-se:
.
·
... sem goso de licenoça por mais ele 30 dias, ele. - .roao
'l'hom.é.
Jus ti{icaçúo

Pelos dispositivos do art. 17, capitulo III, do deo!'eto
n. 1L 663, um funccionario que preenche todas as exigencins para l\l)a aposentadoria no cargo immcdiatament.o superior e não tom falta alguma, mas gosou de umll licença
jlOl' menos de 30 dias, vil-se privado das vantagens dn presento lei.
O fim ela emenda é eslabelecer uma equidade para os
J'unccionarios na condição apontada, dando-lhes direito a poclorom ser ~10sontnrlos no cargo immoclinf.nmon te snpcrior,
desde que já o tenhnm exercido em cornmissão, snbsUluiçüo ou interinidade clurnnt.e mais de um anno seguidamente,
st.om nenhuma pennlidacle, qnnnclo julgados invnlirlos para o
cffcito do aposentadoria nos termos da lei em vigor.
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N. 4
Fica o Governo autori~ado a applicar as dsposir;ões do
arL n. 25, do decreto n . .\.555, de 10 do agosto de 1022, ao
Lerceiro ofl'icial da Secretal'ia do l\linisterio da Justi~''a c
Negocias lnlel'iores, bacharel lloberto Pires de Sá, com referencia ao tempo que esteve {t disposição do pL:efeHo do
AHo Juruá, abrindo para isso os necessarios crcdilos.
Sala das sessões, 20 de do~embro de 1023. - Jcronvmo
ili ontciro.
.I us lif"icação

E' de inteira ,iustiça o pagamento a que se allude, pois,
cm caso indontico, reconheceu o Congresso Nacional o direito
{t percepção dos vencimentos a outro funccional'io da mesma
Sect·eLaria de JTisLado, com o mesmo cargo de terceiro ofi'icial,
cu]os vencimentos não haviam sido pagos quando osteve cm
commissão na Prefeitura do Alto Purús.
Nem por ot\LJ•a fórum podcr-se-hiu comprehcnder taes
commissões no 'l'errilorio do Acre, Jogar longiquo, doentio
c de vida cara, ondo, portanto, com mais razão não podem
os Juncciouarios ali commissionados abrir mão dos vencimentos dos seus cargos ei'fecLivos.
Si, como é publico e notorio, a funccionarios de repart~çües existentes nesta Capital, quando cm commissü:o em
serviços que aqui mesmo se realizam, além de uma gratifietH.'ão cxlraordinat·in, lem-so pago os seus vencimentos integrnes, não é ,justo nem equitativo que outros, que vão exr.rcer commissões fóra della, em ~onas distantes e insalubres,
sejam privados dos vencimentos, muito embm·a recebam uma
gratificação ou diaria pelos serviços da commissão.
Nem se allegue tratar-se, na primeira hypothese, do
funccionarios que desempenham as commissões de que foram
encarregados sem prcjuizo dos deveres inherentes aos seus
cargos effectivos, pois, quando não ha,ia outras razões, basta
ver que, nt~ maioria das vezes, a coincidencia de horas de
exercício das suas funccõcs não permittiria o desempenho de
uma sem prc,iuizo do da outra.
·
'fão pouco so diga que, no caso cm espccio, se trata de
um.a commissão extranha ao Ministcrio da .Justiça, pois que,
ao tempo c ainda até ho,ic Loda a adminislmção do 'fcrritorio
do Acre está subordinada ao dito Ministcrio.
Outras não foram as razões por que o Congresso Nacional,
assim entendendo, appt•ovou c incluiu na lei ela despesa do
anno passaria a scg'ltinLe disposivão:
·
"O Govm·no poclcJ•tí nhl'it• o noccssm·in credito pa1·n Ilagamenlo dos vencimentos n que tern rlireüo e qno rleixon riu
receber o Lct·ceit•o official da SecretaJ•ia rlo. Estado ela .Tnstir·.a
c Negocias Interiores, Augusto Leal Coelho ela flosa, clurani.o
o l.nmpo cm que esteve á rlisr1osição da . Prefeitura do DoparLamento elo All.o Purús, no Territorio do Acre."

22 DE oilzEi±nno DE i 923

Tal é a disposição do art. 25, do decreto n. 4. 555, de
:10 de agosto de 1922, da qual ·resulta uma providencia que,
em igualdade de condições e com inteira justiça, deve beneficiar Lambem o ofl'icial da mesma Secretaria, Bacharel Roberto Pires de Sá.
Sala das sessões, em 11 de dezembro de 1923.

N. 5
A' verba 6" - Secretaria do Senado Accrescente-se:

Pessoal.

Gratificação ao Secretario da Commissão de Justiça e Legislação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 :400$000
Sala das sessões, 11 de dezembro de 1923. - Eusebio de
Andmde. Af(onso Camaruo. - Jeronymo Monteiro. ·Cunha Machado. - Marcilio de Lacerda. - Manoel Borba.
- Adolpho Gordo.
Jus ti(tcação

Todos os secretarias de commissões, inclusive mesmo as
especiaes, de caracter transitorio, percebem uma gratificação
igual á que é proposta pela presente emenda, exceptuando-se
apenas o Secretario da Commissão de Justiça e Legislação,
apesar de serem, esta e a de Finanças, as mais sobrecarregadas de trabalho.
..
Trata-se, portanto, de eliminar uma excepção injustificavel, tanto mais injusta quanto é notoria essa circumstancia
de ser a Commissão de Justiça uma das mais trabalhosas, o
que para logo se evidencia lembrando que somente na actual
sessão legislativa funccionou ella em cerca de quarenta reuniões.
Certos de que submettem á consideração do Senado uma
medida que ninguem deixará de reconhecer como absoluta-'
mente razoavel, os membros da referida Commissão não hesitam em subscrever, unanimemente, a presente emenda.
. N. 6
Qncíe convier :
Art. Ficam abolidas para todos os effeitos as férias
collectivas do fôro.
Art. A todos os funccionarios publícos da União é concedido o direito de gozar isolàdamente férias durante 35 dias
seguidos em cada mmo, sem preJuízo dos direitos e vantagens
que a lei lhes assegura. Estas fét•ias poderão ser gosadas em
qualquer tempo e Ioga r; deverão, porém, ser precedidas de requerimento á autoridade a que estiver subordinado o funccionario.
S. -
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ArL.
Os minisLros do Supl'emo Tribunal i•;odeJ•ai, n~
desembargadores da Côrte do Appellação c os juizes fedorues,
juizos de direito, pro toros c membros elo Minislrlt'io Publico J•'ederal o local, Lerão direito a 60 dias dB férias e as gosarão d~
modo que não perturbem a marcha dos J'ospcctivos f.J•ahalhos,
não podendo entrar conjunctamenle no goso dellas mais de
um leroo dos membros do cada Tribunal. pona de rosponsahilidadc no lmnsgressor.
.
Art.
O funccionario em férias será subsliluido nos lermos da lei.
Art.
As férias não são obrigatorias e não podom ser
repetidas em um mesmo anno, a contar de janeii·o a dezembro,
bem como não podem ser accumuladas as de um com as de
outros annos.
Sala das sessões, 11 rlc dezembro de 1923. - Eu.scbio dr:

Andrade. - .Teronumo Monteiro. - Cunha Machado {onso Camaruo. - Marcilio de Lacerda.

Af-

Justificação
A presente emenda vem satisfazer a uma necessidade in- ·
disculivel na sociedade moderna, qual seja a de impedir que
fique paralysada completamente por longos dias a vida forense, sacrificando volumosos interesses pelo atardamento de
decisões 'indispensnveis tí normalizaÇão de importantes negocios que preoccupam ás vezes milhares do pessoas. O recurso
apresentado tem o effeito de remediar o mal e favorecet• ·os
prejudicados, sem sobrecarregur ou diminuir a quem quer
~e~L

·

Os juizes continuam a ter as suas férias, o movimento
forense mantem-se normal e os jurisdiecionados não terão restriccões, pelas delongas, na solução de suas demandas e principalmente na segurança e na restituição de suas liberdades.

N. 7
Fica o Governo autorizado a dm· como auxilio pnra a conclusão· das obra do Instituto de Protecção e Assistencia á lnfancia do Rio de Janeiro, 100:000$000.
Sala das Commissõcs, 11 de novembl'o do 1923. - ltlm·-

cilio de Lacerda.

Justificação
O Instituto do Proteccão o Assistcncia á Infancia do Rio
do Janeiro, pelos fundamentos do seu vasto, completo e utilitnrio programma, pelos indiscutivelmerito, snlula!·es resultados já l'egistrados é, de todas as instil.uicões nacionaes, talvez
a que mereoa da parte dos poderes publicas os mais carinhosos olhares,, pois que olla cuida desveladamento da crian(.a e
Levo o mcrito de haver, pela primeira vez, no Brasil, lançado
a semenae da prolcCi)ão scientifica directa e indir.ecta á infancia, introduzindo cm nosso meio processos novos e·. instituições do maior alcance social. c que por todo o territorio
bl'asileiro se foram ramificando, encontrando os mais dcvotudos imitadores da santa iniciativa.

slllssko EM 22 oli bilzt:Mnno llLJ 1923
b íns1ituto de Protecção o Assislcncia á Infancia do Rio

de Janeiro nl1l 11! de julho de 1023, quer dizct· cm 22 unnos
de pleno funccionamenlo, ampar.•ou mais de 120 mil indivi-

duas com sóccort•os que, cm um calculo mínimo, montam a
cerca de 7 ,!tOO contos de réis.
Si se .iuntar aos desse instituto os servic.os do.s 17 J'iliacs
que essa obra possue cm Lodo o Brasil, verit'icar-se-ha .iá haverem sido amparados mais do qualt·occJJI.os e vinte mil individuas com soccoJ•t•os, em um calculo, mínimo, computados em
mais de :16 mil contos.
·
Detalhando-se os calculas chega-se á conclusão de que ficando os soccorros dados a cada individuo pelo custo de 18.$376
(na média), t•ecebeu cm benefícios no valor do 7:1$182, o que
significa dizer haver o instituto podido grandemente auxiliar
os seus soccoridos.
Diante dessas rapidas considerações, facil é comprehendcr
a necessidade imperiosa de concot·rer o Estado com a relativamente modica quantia de quatrocentos contos, al'ím de que,
podendo com essa quota ser finalizadas as obras ·do grande
edifício da rua Moncorvo Filho n. 90, e pertencendo ao Instituto, por falta absoluta de recursos suspensas desde 1918, seja
;í grande obt'a permillido t•culiznJ·, por completo, o seu magnanimo programma.

N. 8
A' verba - Subvenções, Santa Casa de Victoria, Estado
do Espirita Santo, em vez de :15 contos, diga-se 20:000$000.
Santa Casa de Cachoeiro do Itapemirim, Estado do Espirita Santo, em vez de 3 :000$, diga-se 5 :000$000.
Crllche da Casa dos Expostos do Rio de Janeiro, em vez
de 20:000$, diga-se 25:000$000.
Santa Casa de Assis, Estado de São Paulo, 2 :000$000.
Sala das Cvmmissões, 11 de dezembro de 1923. - Marcílio de Lacerda.

Justificação

As instituições de caridade contempladas nesta emenda
são merecedoras de protecção dos poderes publicas, tão grando
ó a somma de serviços que ellas prestam á humanidade, com
a assistencia que dá aos doentes o aos abandonados.

N. 9
Onde convier:
São considerados validos para o exercício da profissão em
todo o territorio da Republica os diplomas conferidos, a!.ó 1924,
pela Escola de Pharmacia e Odontologia do Rio de .Tanciro,
com séde nesta Capital, de uccôrdo com os decretos ns. 8.ü59
o 8.662, de abril de 191:1, escola esta já reconl1ecida do utilidade publica pelo· decreto n. 4. 205, de 9 de, dezembro
de 1920.
·
Saiu das sessões, 11 de dezembro de 1923. - ltlarcilio de
l..aceráa.
..

. .

.

.

t.bO
Jus ti{ icaçílo

A :Escola de I•hat·umcia c Odontologia do llio de Janeit•o
foi fundada cm :! de setembro ele 1914, sob a vigencia dos dcel'CLos ns. tUHí!J IJ H.üli:!,. de aln·il de HJJ 1, c, de accurdu cu!JI
us mesmos decretos, registrada em :!4 de outubro de HIH
quando foi publicado o seu t•egulanwnto, conlamlo, portanto:
nove annos de exislencia continua, no decurso dos quaes i'ot·mou 72 alumnos, sendo 11 cm plmrmacia c 61 em oduntolug·ia.
Os estatutos da escola (doe. 1), foram devidamente registrados nos termos da lei, em 24 de outubro de. 1914 (documento 2), c alterados cm 17 de janeiro de 1918 (doe. 3), em
virtude de ter sido extincto o curi:fo de direito que havia tumbem na escola, pm· não o pcrmiLtil• o dispositivo legal cm
vigor; os pt•ogL·ummas de seus dous cursos (doe. 4), encon ..
LI·am-se de perfeito accôrdo com o que preceitua a loi vigente,
ccnsl.ando das mesmas cadeiras enquadradas nos progrmnmas
dos mesmos cursos da Faculdade de Medicina do ltio .do Janeiro.
Funceiona, aclnalnwnte, a supra-ciLada escola :i rua lie
Catumby 11. i(i'r, onde tem sua súdc P·rovisoria; tem sido sempre dirigida pu1· homens competentes; possuo um corpo docente de recunl!eeiJa idoneidade (Dim·io du Conorcsso de 23
do dezembro de l!J:.l:!, pag. $.137, ou no doe. 5); foi reconhecirla de utilidadu publica velo decreto lcg·islativo n. 4.205, de
9 de dezembro do 1OllO, Lendo, por occasião do ser reconhecida
de uLilidadc 1~.1bl ica, merecido honrosa parecer da Commissãa
do Justiç.a da Gamara dos Deputados por ser «publico o
notorio. a exisLcncia da Escola de Pharmacia e Odontologia do
Rio do Janeiro» c por se haver convcneido a mencionada Commissão «da bencmercncia de acção» do referido instituto de
ensino superiot· (como se ycrifiear<i na publica fórma, doe. 6)
e, da Con!n!bsãu de .Tnstir:.a do SPnado, não me1~s hom•oso pal'Cccr, cm virtude de se tratai' «de uma insti tuicão que está cm
condições ele merecer aqucllc favor» (como se verificará na
publica fóL"ma, doe. 7) ; dispõe de apparelhados Iaboratorios e
de uma assistencia dentaria gratuita; conta 73 alumnos matriculados; os cirurgiões dentistas, formados pelo instituto de
ensino, cm questão. trabalham nesta Capital c cm alguns Estados, devidamente licenciados pelo Departamento Nacional de
Saurle Publica, mediante certificado de formatura, competentmnenlü imprcHso, c ,iunlo ao requerimento, Jlillo qual scilici~
l.am tal concessão-tendo mesmo uma pharmaccutica, Senhorita Maria Amelia Godinho de Campos feito concurso no Doparlamento Nacional de Saude Publica, cm cujo concurso foi
npp!·ovarla, nãn lop,'l't\lldo, r.nlrct.anlo, nomcacão, JlOr não se encontrar officialisada a escola, mas tendo sido ap·roveitados
seus scrvic.os profissionaas pelo dilo Departamento; tem na
Commissão de Instrucção do Senado, u proposição n. 23, de
i023· formulada pela proprin Com missão· de Instruccão da
Gamara c favoravcl 1í llfficiulisação de seus diplomas (doe 8),
pois. de facto, a escola iniciou sua causa no Cong'!'esso pela
emenda n. 2. ao pr·n,il'cl.n n. fl!l B. dr 1922 (publica f•lrf!111.
doe. 9). a qual. foi septu·arla pura estudos especiaes (publica
fórma, doe. 10)· ele cujnH estudos resnltou a Instrucção 39-
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(publica fórma, doe. 11), que deu margem ú proposição

n. !!::!, de 1923 (publica fórma, doe. 12); finalmente, está "reconhecida pela propria arlminislraoã·O publica» dil-o o Deputado Elyscu. Guilherme, justificando-sr.. em plenario (publica
fórma, doe. 13 ou doe. 8, pag. 2).
Do exposto se conclue que a Escola de Phnrmacia e Odontologia do Rio de Janeiro, fundada e amparada por uma lei
ainda. não revogada, mas apenas suspensa por um dispositivo
rle lei annua, tem direi tos adquiridos. que não podem ser postergados e.r.-vi do art. 3', do Codigo Civil; ora como a lei não
tem effeito retroact.ivo, é de maxima jusl.ica sejam reconhecidos e mantidos os netos da mencionada escola, que funccionacom toda regularidade c rectidão, c cuja existencia não póde
ser negada-actos esses garantidos pelos decretos ns. 8. 659 e
8.662, de abril de 1911.
Com os 13 rlocumenLos ciLadas.

N. 10
Justificação

A lei n. 2.356, rlc 31 rlc rlezembro de 1910, no seu arf.igo 3•, n. III, mandou qne as cnsLas dos juizrs locaes fossem
cobradas em estampilhas para n TJniiio, regimrn qur foi tnmhem applicado aos Juizes federaes pelo arL. g• da lei ·n. 2.5-14,
de 4 de janeiro de 1922.
Posteriormen~c a lei n. 2. 924, de 5 de Janeiro de 1915,
no sou nrt. 14, restabeleceu as custas em dinheiro para os
pretores, sendo essa vantagem estendida pela lei n. 3.644,
de 31 de dezembro de 1918, a todos os magistrados locaes do
Districto, que assim, até hoje, gosam das custas. Os juizes
federaes daqui e dos Estados. porém, continuaram a .arre- ·
cadal-ás em sello, do que resulta a instituição illogicn de um
regimen diverso para as duas ,justiças, que recebem organização do mesmo poder federal, que é o Congresso.
.
~ara

corrigir tal anomalia, apresentamos a seguinte
EMENDA

Onde convier :
Art.
Fica estensivo aos juizes federaes e seus substitutos e aos juizes locaes do Territorio do Acre o disposto no
art. 11P, paragrapho unico da ld n. 3. 644, de 31 ele dezen,bro de 1918. - Manoel B01•ba. - Jeronymo Monteiro. Eusebio de Andrade. - lofm;dl:io de Lacerda. - Affonso Camaruo.

N. 11

Onde convier:
No caso de vaga na Inspectoria de Prophylnxia Marit!mn
do Porto do Rio de Janeiro, serão extensivos os favores do
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art. 1G do decreto JegislaLivo n. lt.555, de :10 de agosto de
1922, aos mcdicos que ahi desempenham, cm substituições
interinas as funceões de adjunto-medico e estavam cm exercício q,uando 1'01 promulgado o citado decreto n,. 4. 555, para
o fim de serem aproveitados como effectivos, ainda que ,i;i
não estejam no set·viço da r~particão, por ter cessado u in- .
terinidnde antes da occurrencla da vaga.
Rio, 20 de dezembro de 1923. - Oleuario Pinto.
Onde convier:

N. 12

Subvenção ao Collegio Diocesano de Mossoró (Rio Grande
do Norte), 5:000$000.
Senado Federal, 20 de dezembro de 1923. - Ferreira
Chaves
Justificação
''
A subvenção, a que se refere a emenda, tem figurado 11os
orçamentos anteriores, exceptuado o vigente. Trata-se de urn
e~tabelecimento de ensino primaria e secundaria, que, gosando
de justo renome, tem prestado relevantes serviços nos JOVens
da região serrana no interior do Estado, aos quaes não <1
facil buscar na capital o preparo necessnrio nos estudos nos
cursos superiores.
N. 1.3

v erha 31' : .

Ao Patronato de Menores, para a manutenção c cu~teio
dos seguintes estabelecimentos, cuja administração lhe fni
confiada pelo Governo c tambem para auxiliar a assistmwin
dn seus estabelecimentos: Casa da Infancia (Instituto dn
Pnericullm•n) c ARylo de Nossa Senhora de Pômpéa, para as
filha~ desvalidas dos sentenciados, inclusive despesas de inspr.cçüo c transporte Pl'Oprlo, 456 :000$, assim distribuidoR:
Estabelecimentos, cu.fn arbninistracão foi confiada pelo Govrn·no ao Pfll1'01Wto de Menores
Casa dn Pr·cservnção ...................... .
Asylo Agrícola Santa Tsa!Jc!, com inclusão do
alug·ucl da propl'icdadc na irnporlancia
de 12:000$ annunes ................... .
Casa rio .P N1VCilÇÚO c ncror·ma .............. .
Orphnnnln OsnJ•in, .... , ....... , ..... , , . ~.,,

200:000$000
72:000$000
100:000$000
60:000$000

Estabelecimentos do Pfllrona/o de Jfen01·cs
Cn~n rln Tnl'ancin .......... : . .............. .
As~·ln çfn l'iossn ScnhnJ"n rio Pnmpén ....... ,

rl2 ; 000$000
12:000$000

Marotlio àe Lace7'da,
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Justificação

Como se vu da discriminur;ão das verbas, o Patronato do·
Menot·cs, fundado cm WOS pelos juizes dos orphãos desta cidade, uper.ur dós valiosos serviços que ha annos vem prestando
ao paiz, na uclrninistra~ão de varios estabelecimentos, uns desofficializados, outros ultimamente ct·eados - é apenas favorecido com a verba de 2-í :000$, repartida por metade, pura
cada um de seus estabelecimentos.
Casa da Infancia (Instituto de Puericultura) e Asylo
Nossa Senhora de Pompéa, para as filhas desvalidas dos sentenciados. Este Asylo, fundado pela vi uva do Sr. almirante
Forster Vida!, unico nesta cidade, que se destina áquel!a indispensavel assistenciu, tm·ia desapparecido si não filra o
apoio do l'atronato e o pequeno auxilio que lhe prestou o
anno passado o Congresso Nacional.
·
Por omissão de cópia, foram supprimidas da proposta do
Governo pela Gamara dos Srs. Deputados aquellas · duas
verbas, e por falta de clareza, pequena parte das destinadas
á manuten11ão e custeio da Casa de Preservação, a qual pe!n
nova org·umzucão de seus serviços .lerá de figurar com menor
verba, afim de que se possa attender ao custeio da seccão feminina que passará a ter economia propria e governo independente, sob a denominação de Casa de Prevencão e Reforma. Reduzida a verba da Casa de Preservação, faz-se
mistér completar a differença relativa no custeio da Casa de
Prevenção e Reforma, com a quantia constante da emenda,
a 9_unl figurava na proposta do Governo, afim do que nfto
sofirnm os dois estabelecimentos.
Essa organização . melhora enormemente os serviços de
assistencia, pois permitte, dentre outras providencias, que a
Casa de Prevenção e Reforma seja regida pela Communidacle
das Irmãs do Bom Pastor. A pratica, entre nós, aconselha que
a direcção dessas casas, deve ser conferida á exp.eriencia e
ao ministerio da Gommunidade, especialmente votada a tão
a!"ilua assistencia.
Em muitos do3 Est.ado:l da União Americana, como nos
paizes da America do Sul, dentre elles a Argentina, o. Chile,
Perú, Uruguay e Pnraguay, nãQ só os reformatorios como as
tJrisões de mulheres, toem sido confiadas no :\'J<inisterio das
Irmãs do B·om Pastor.
Si não fôrn a sil.uac;ão economica cumpria ao Congresso,
dotar os estabelecimentos dirigidos pelo Patronato, com hlelhores verbas, pois que, inquestionavelmente, veem elle prestando ao paiz relevantes serviços, não· s6 na ·pu!'lé economicu,
como na que dir. respeito à orientação do ensino c educação.
Na parte cconomica bosl.a confrontar as_ verbas vo.lalla~
nestes ultimas sct.e annos, pnrn a manulonçuo e custeio Cla
Casa de Preservação, com as consignadas no orr,,nrnenl.o, para
:nslitulos congcnel'Os, de menor cJ'fcctivo do nlumnos e se
tcrú a certeza do quantnrn l':le economia se tem apurado para
o ornrio publico. A orieutncão que vae ler u escola pral.!cu
de Agricultura, confiuda a cornpctcnto agronomo e a escolhtcla
paro. o Qrphnnut.o Ozorio, nog moldes do excellcnlc instituto
de oducnciio clomesl.icn rio Estado <lo Rio Grnndo do Norte,

eao actos de indiscutivel onpaoictade e carinho,
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A pnJ'i.r, rrnprol'lnnf.r, n11 rnn.ir.H' rln vrl'lrn osh/1 snbnrrlinn·da
rln.~ srrJovt•rrGiif'~ •pP/o unien mo/,ivo, rln serem ns rei'Pt'itins r~HlnhniNJimorrlos !lit•iglrlnH pnlo .Pnlmnnlo ·;lo Monor•es.
ll.m~lrnonl.e, J.!OI't:ln, rllns siin r..~l.nholocirmntos rio ,mstndo,
rnnnlit.lus rrnill!lrnl'nle pnl.' l'lir•. i\s.qirn sendo. IIH ve1•bns vntndn~
J•rrr·n o se11 el/.4/,nlo 11iio dover·Jnm figurar na rubrica das subvml(;úo~. porqrrnnto Tliio so IJ•nln de nuxl/ios p!·ostwJos n esLnlwlonl rnenl.ns ilo Pn/t•unnl.o rJp Mcnot•cs (dccr·cto n. 1. 016, da
li 1le mnl'!iO rln ·JIJJ3). Níio ti ompocllho n l'ORponRnbllidnrJe a
lfl/P rleve l'lt•nr ,qu,il!l/.n o lns/./Lnlo, rles·.:Jrj 11llo pódo o doprll'Ln..;
1nnrr/o r.lo ln/.el·iol' l'r.grrlnr-lhe n esct•lptn c a tomndn de oontns,
W Jll'CcJ.go que niio se ,julgue que o Patronato tom sido
Sl'tllldemenle fnvol'rJcldo; n sun nrlmlnlsl.rncllo é gratuita o n
.~ommn impol'lnnl.e dn verba é destinada á manut.onc!io de estahclechnonl.os do Estado,
.Fina/menle, n emondn n!l.crn, nrpenns em parle, a verba
npprovndn peln Cnmnl'fi dos Srs. Dcpul.ndos, nl iás em dosaocürdo com a pr·orlost.n do Clovorno, por motivo ·.ie omissão do
cr\pia qunnlo ti Cnsn. dn Infanein c Asylo do N. S. do Pomprln
r· por oml~são c fn/l.a de clar•czn qunnfo no dcsdob!'llmcn/.o da
Casa de Jlt•nvom\'íln c r•cm·gnnizncão df1s servi!.'Os da I~scoln de
Pt·cwn~iin n nefol'll11.
Com osi.<'S csc!m•ecimrnl.ns c mais motivos expostos devo
11. omendn se!' npprovada prla Commissão c pelo \Senado,
ii l'llh1·ir'n

N. U
I

Nn vct•ha 20•
Assislencia n Alienados, onde diz um
medico encnrreg·ado do "Serviço 'l'cahnico de Cirurgia", dig·a-se: Um cirurg·ião, de homens, chefe de servico - Mar-

cilio de Lacerda.

Jlt.~tificaçiío

Actualmente como nm todos os hospitaes (S. Francisco
dr AsRiR, Sanltl ênsn oie Miset•icoroiia, etc., etc.), o Mrviço de
cir•m•gia rla AsRiRtl'nci:l a Alienados l'stá dividido em cirurgia
!ln honH'IlS e cil•m•gia de mulher!'~ completamente autonomos.
O de mulheres, tem como chefe de servico o cirurgiãogynC\lolog·ista, e o rle homens, é chefiado pelo "medico encarrog·arlo oio serviço technico de <lirurgia ''.
A presente emenda trata, portanto, de corrigir a anomalia
na rlenominaç-ão rxi~t.cnte, substituindo-a pela de cirurgia, de
honwns, chefl' de serviço, som ncarrct.nr augmento de des-

pesa.

E' ·o Go\'()rno ant.orizado a adiantar :á 'directoria da E~cola
Bl'llns A1•1M M.é n importnncin de ..200:000$ 0duzentos
coni.M rle r•'is), pnr~ n imprcssli.o pcihrcihromicn de um ontn1o~o-nlhnm oin sua ~rnlf'l·in rlc quadros, o qual deve1·ú ser
c>.:posto 1\ venda pelo preço de custo, Tevertendo ent!io, a
imporf.ancia apurada nessa venda nos :cofres do Tbesouro.,

<ii'
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N. 15

Verba n. ·!7 -

i\laterial da Cusn do Dotoncfio:

Onde convier:
Accr·cscente-se: au~nnentada do 3 :000* ( tros contos de
J'éis) annuaes, para aluguel da cnsa do sub-direcl.ot• da Casa
di! Detenção que, actualmente, só tem 150$ mensnos. -Alarcílio de Lacerda.
Jus ti{icaçti o

A presente emenda deve ser accoil.a pela Commissilo do
Finanças porque o sub-director da Casa do Dntoncão, snndtl
robJ·igado por ror(:a do regulamento a morar Jll'OXiJno ao tiRtaloelecimf!nto onde serve ha 20 annos, niío o pód11 l'aZIIJ', visto
o Governo só lhe dar '·150$ para aluguel de casa, e ns casas
de aluguel nestes ullimos dois annos, umas duplicaJ•am, oul.t·ns
t.ripl icaram de valor nos alugue is.
Além disto, os vnncimenl.os do sub-director são apr.naH
500$, quando outi'Os funccionarios da Republica, laJ•g:unenl.o
r·emJJneJ'tHJos, teem garantias maiores para alug·ur1l das casas
. em que moram. ·
E, como o porteiro da Casa de Correcção t.em 150$ para
aluguel da casa onde habita, estabelece-se uma anomalia que
·é prnciso desapparecer, po!'que, um porteiro não tom a rcprosenl.nr;ão que deve ter um sub-director de repart.ivão publica.
N. Hl

Ondfl convier : ,
. Os acl.uaes vigias ela Inspectoria de Policia Marítima
(rlr.sl.a Capital) denominar-se-ão guardas do Policia Muril.ima, com iguaes vantagens r. direitos que gosam os guardas
sanitarios ria Inspectoria ele Saudr. do Porto desta Capital, ficanelo abertos os necessarios creditas. - Marc'il·io dr: Lw:rmln,

•

Justificação

;

-

E' de ,iusl.icn a appl'ovacão da p!'esrml.n r.rniHHin l.ral.anrlo-se dn homens que tlcsfJmpenham f'llliCI,~Ür!s no mal' n quo
a naiJJI'f!Zil de seus sm·vi1;ns IIXigr.-llH!R enl'i.n apparul.o quo
lllf'H l.nJ'Jill mnil.n rlispPJidiosa a vid:1 eom l.fin pnqunnos vnneinwnl.ns, snnrlo ,insto IJII!! 1•stes paHRPlll n I:(IIRaJ' ns diJ·Pil.os
di' fmwcionnJ•ios, corno gosum aquelles pelos qun11s CJLWJ'em
ser equiparados.
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N. 17
Onde convier:
Picam extensivas aos foguistas, · marinheiros e remadores
da Inspectoria de Policia Marítima (desta Capital) todas as
vantagens e regalias de que gosam os seus collegas da Inspectoria de .Prophylaxia Maritima, abrindo-se para este fim os
ct•editos uecessarios. - .MarciUo de Lacerda .•
Jusli{'icação

A presente emenda merece inteiro apoio, pois que a esta
casa passaram desapercebidas as presentes categorias, quando
idenLico dispositivo foi approvado e que se acha sob o art. 10
da lei n, 3. 674, de janeiro de 1919, lei de orçamento, visando
unicamente patrões, machinistns e motoristas, sendo que estes
t.amhcm estão sujeitos aos mesmos rigores e intemperies, por
que passam os seus collegns da Saude Publica:
N. :1.8

Verba n. 17 -

Material da Casa de Detenção:

Onde convier:
Accrescente-sc: Augmentada de 3:000$ (tres contos de
ré·is) nnnuaes para nhfguel de casa do sub-director da Casa
de Detenção que actualmente só tem 150$ mensaes. '-Marciliu de Lacerda.
/
Justi(icaçcio

A presente emenda deve ser ucceita pela Commissão de
Finanças, porque o sub-director da Casa de Detenção sendo
obrigado por força do regulamento a morar proximo no estabelecimento onde serve ha 20 annos, não o póde fazer, visto
o Governo só lhe dar 150$ para aluguel de casa e as casas
de aluguel nestes ultimas dois annos umas duplicaram, outras
triplicaram de valor nos alugueis. '
Além disto, ·os vencimentos do sub-director são apenas
500$, quando onl.ros funccionarios da Republica ·largamente
remuniJt•nrlos t.cem quanf.las maiores pura nlugulll das casas
em que mm·am.
E, como o porteiro dn Casa rio Correcção tem -150$ para
aluguel da casa onde 1hnllitn. rstabclecc-sc uma anomalia que
é preciso desapparcccr, porque um porteiro não tem a representação que deve t.cr um sub-director de repartição publica.
N. 19

Accrescento-sc no nrt. 262 do decreto n. 9, 263, de 28
de dezembro de 1922: § 9", Desde a data da lntlmaçlio da
sentença condemnatoria fica o réo obrigado á prls!lo em-

/
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quanto não prestar fiança. § 10. A prescripção da acção
penal interrompe~se desde a data da intimação da sentença
condemnatoria ao réo.
Ao art. 308, § 2", accresccntc~se: observado o disposto
nos §§ n" e 10 cio arL. 202. - .Marcil'io de Lar;rmla.
Justi('~cação

As emendas ora apresentadas veem' preencher lacunas
existentes no decreto n. 9. 263 que reorganizou a Justiça no
Districto Federal.
·
O processo dos crimes cujo julgamento cabe aos pre~
tores criminaes é feito summarinmente. Os accusados são
condemnados ou absolvidos, art. 262 e seus paragraphos,
sem que essas sentenoas se,iam precedidas dos despachos ou
sentenças de pronuncia. Si por um lado abreviou~se a
marcha desses processos, por outro abriu-se .a porta a muitos
réos. Dos despachos ou sentenças de pronuncia resultavam
a interrupcão da prescripção da acção penal o o réo ficava
sujeito á prisão, salvo si prestasse fiança.
Actualmente o nccusado, si não fOr preso em flagrante,
escapa li acção da justiça com facilidade. Condemnado, tem
sciencia da sentença c si dentro do oito dias appellar da
mesma, continún a livrar-se solto até que a a• Cnmnra se
manifeste, o que nunca se dá no menor prazo do que o de
tres mezes. A consequcncia é que tratando-se de um crime
afiançavel, o accusado por não ter sido preso em flagrante
nunca tem a opportunidade de prestar fiança e mais: a prescrlpçiio da acção penal só se interrompe na data da publicação do
acoórdão e o accusado condemnado a tres mezes de prisão,
poderá, digo, podemos dizer que se salvam sempre pela tangente da presoripção - pois raro a sentença oondemnntoria
é confirmada antes do sois mezes da data do crime.
Releva ainda notar que no regímen actual niio se Justifica a disposição do ar!.. 5", § 4• da lei il. 628, con 11 ecidn
por lei Alfredo Pinto.
·
O Codigo do Processo de 1832 dispõe, art. 100: nos
crimes que não tiverem pena maior que a de seis mezes de
prisão ou desterro para fóra da comarca, os réos livram-se
soltos.
Esta disposição reproduz o disposto no art. 179, ~ 9",
in fina da Constituic;ão elo Imporia.
No regímen actual como bem domonstt·ou o desembargador Lima Drummond, de saudosa memoria, os crimes são
afiançnvcis ou inafianç.avois cm vista do exposto no al'l., 72,
§§ 13 o H da Comtitniçfío do 24 do fevereiro.
A citada lei Alfrcrln Pinto, legislando para o Dislricto
Federal no 1•cfcrido art. 5", § 4", restringe o prazo rio seis
mczes para trcs mezcs. quando o nccusado estiver incurso
em artigo do Codigo Penal ou,io maximo de J1Cnn . imposta
fOr a do trcs me:ws de prisão collulnr.
Aventaremos uma hypot.heso, Approvndas as emendas
ora apresentadas, um individuo incurso no art. 303 do endigo Penal, cujo mnximo da pena 6 o do um nnno de J)l'i~üo
cellulnr, condemnado no mínimo n tres mozes póde im·ocnl'
em seu favor a citndn disposição dn lei n. 628,
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A sentença de pronuncia ohrigal-o-ia ú pr1sao, salvo si
rwcstassr. fianc.a, porque esta considerai-o-ia incurso no ar-

tigo 303, ao passo que a sentença condemnatoria tem que
Jll'ccism· por tempo certo que lhe é imposto.
N. 20

Onde convier:
Pm·a a impressão polychronica de um Catalogo-Album,
re}lt'oduzindo os melhores quadros existentes na Galeria da
·
Escola de Bel las Artes: 200 :000$000.

Justificativa
Não ha museu <!'arte de certa importll!ncia que não possua o seu catalogo reproduzindo nas coras naturaes os quadros de sua galeria. A utilidade desses catalog<ls não carece ser encomiada. Nem toda gente póde andar pelo mundo
a pesquizar as galerias celebres, familiarizando-se com as
()]wns Jlrimas dos grandes artistas. E' só através das reproduecões que os modernos pr•ocessos graphicos permittem que
podomos J'azm· idéa das maiR celebr•es C{llleccões ar•tistieas do
DniveJ'SO. A obra hoje celebre de Wilhelm Bode fez mais
JlClo conhecimento das obras primas de todas as escolas de
p in tu ra de todos os puizes, r·eproduzindo-as nas cores naturaes do que quanto sobre oJlas haviam oscripto antes os
1nniores criticas de L<ldos os tempos. Essa vulgarização a.pproxima do publico as galerias pll!ra a maioria inaClcessiveis.
As gaierias do nossa Escola de BeJlus ArLes, a não ser por
11m ou outro de seus quadros, são quasi em absoluto descontwcicJas. Imprimir o seu catnlogo-album, por processo de
ill1lll'Ossão polychronica ú uma obra util de divulgação e vul8'Cll'iza.çúo de suas riquezas, contribuindo não para fazei-as
mais conhecidas e apreciadas, mas Lambem para a educação
de, gosto artístico de nosso povo.
Esses volumes serão vendidos pelo pr•eço de custo, ficando
~.~sim o Governo a coberto de prejuízo.
'
Sala das sessões, 20 de dezembro de 1923. - Mm•cilio de
Lacerda.

N. 2:1 •
Onde convier :
E' concedida no porteiro da Casa de Detenção a iinportancin de 1 :440$ annuaes para aluguel de casa. - Marcilio
rle Lacerda.
J ustíficação

O porterro da Casa de Detenção ·é. talvez um dos unicos
funccionarios dessa categoria que ainda não tiveram .essa vanl.ag()m, nccrescendo a circumst.ancia de ser obrigado, pelo rePil amento, a permnncc·er no sou posto das seis horas da manlii'i :1s seis da tarde e residir proximo· da repartição, o qua
pl'escntcmentc não acontece pelas difficuldndes em obter casa
nas immedincões do estabelecimento.

5C9
E' preciso salientar, ainda, que o:; seus vcncirnenl.os unnuaes são ainda de 1 :800$, de modo que, pagando casa como
1'a~ actualmente, :;cm auxilio algum do Estado, nada lhe sobra
ás necessidades mais mgcntes da i'amilia, ~reando-lhe si tuucão
a~sás embarucosa c de di1'1'icil solucão, visto não poder cm]Jregar sua actividade cm outro mistct• que não seja o das
funcc'ões que exerce.
::>ala das scssüe:;, em 20 de novembro de 1923.
N. 22

Onde convier:
Art.
Nu audiencia de a!Jertura de testamenws, o .Juizo
da Provedoria ordenará que sejam apregoados os nomes dos
iestadores c de todos os hcr•dciros. c legaturios indicados, bem
como os dos curadore:;, o que constará do respectivo termo.
Art.
As scntenl.)as de julgamento de partilhas ou adjudicações, nos juizos· da provedoria, orphãos ou cível, para
conhecimentos de todos os interessados, serão sempre apregoadas na primeira audiencia a seguir á sua publicação em
cartorio.
Ar!..
O respectivo porteiro dos auditorias terá em cada
IJl'cgão a que allude o~ .artigos SL!pru dons mil réis (2$000).
- Marcilio de Lacerda.

Justificação
A emenda visa regulamentar os processos em que haja
inl.eJ·cssados het·dciJ·os ou leg·atarios, os quaes devem Ler sc:iencia o1'1'ícíal de todos os termos, das sentencas de julgamento
de partilhas ou das adjudicações, evitando, assim, surpresas ou
prejuízos que possam advir da falta de orientar-ão previa dos
seus legados ou termos de partilha.
•
N. 23

Onde convier :
São considerados validos, para o cxermcJo da· profissão,
cm todo o territorio da Republica os diplomas conferidos, até
1924, pela Eseola de Plmrmacia c Odontologia do Rio de ;raneiro, com séde nesta Capital, de accõrdo com o decretos numeros !l.G59 e 8.662, de abril de 1911, escola est.a ,iá reconhecida ele utilidt~de publica pelo decreto n. 4.205, de !l de dezembro de f 920.
Salada das Commissõcs, 20 de dezembro ele 1923. - lllw·cilio de Lacerda.

Justificação
A Escola 'de Pharmacia e Odontologia do Rio de .T nneiro,
foi fundada em 2 de setembro ele 19H, sob a vigcncin dos decretos ns. 8.659 c 8.662, de abril ele 1911, c, de accôrdo com
os mesmos decJ•elos reg-istrada cm 2.1 de outubro de 19f!t,
quando foi publicado o seu r~g·ulamcnto, coOULando, portanto,

Bio
nove nnnos clo existenein continua, no decurso dos qunês for..rnou 72 ulumnos, sendo 11 cm pharrnaciu e G1 em odontologia.
o~ nsl.aLuLos ela escola (doe. 1), :foram devidamente l'og-ísl.t'rHius uos Lermos ela Iei 1 cm 21 do outubro elo 1914 (doe. 2),
o allcrndus cm 17 de janmro do 1!>18 (doe. 3), cm vlr'Ludo do
l.r~t· sido cxl.incLo o cm·so de dlroilo que hnviu Lambem na cscnln, Jlor não o pormitLir o dispositivo legal cm vigor; os Jll'ogTnmrnns de seus dous cut•sos (doe. 4), onconLl'llm-so de Jllll'J'pil.n accôr•fio com o que preceitua a lei vigcnl.e, constando das
mesmas cadeiras enquadradas nos prog!'llmrnas dos mesmos
cursos da J.•'aculdade de M·cdicll).il do !tio de .Janeiro.

N. 2i
Ontlo convier :
O Iu~l.iLuto Nacional de l\lusica poderiÍ emprcstm·, com
ns diJYidns garantias, as musicas ele que nccossitar a Sociotini.lc do Uuucertos Syrnphonicos.
Saiu dus sessões, 20 de dezembro do 1923.
de Lace1·da.

!llarciUo

Justi(icor,ão
A omcnda acima visa favor~cer a uma sociedade quo tem
l.t'ahalhado muito pela arlc nacional. Ha musicas quo só o
instituto possue o que sômcnte em virtude dessa autorizacão
pode emprestar.

N. 25
Onde convier:
Art.
E' prorogado por mais um anno o prazo para
validade dos concursos realizados em 1921, no Departamento
!1\'acionnl de Saude Publica.
Sala rias sessões, em 20 do dezembro do 1923. de Andrade.

Euzebio

btstificação

A emenda uniformiztt o prazo, já adoptado para grande
nnmcro de concursos cm varies departamentos da publica administrnr.ão dando-lhes validade durante igual tempo.
Esta emenda já mereceu da Commissão de Financas do
Senado parecer favoravcl conforme se poderá vêr á pag. 44
cio avulso distribuído para votacão do parecer sob n. 25, de
1922.
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2tl

Ofiicina gruphica:

Substitua-se a palavra "diuria", pela de "salal'io annua\",

Justificação
Os opernrios das oificinas do Archivo Nacional mo l'i·
zeram entrega do seguinte memorial justificu~ívo:
"Illmo. Sr. Dr. It•ineu Machado ~ Nós, ps OPOI'nrios da
olficina do Al'chivo Nacional somos titulados por decreto nurnet·•J i 6.036, portat•ia do director da repartição que deixamos de ter Jegalizac;ão os nossos titulas por motivos do 'rhesouru Nacional, não querer registrai-os, por estarmos na tlihcllu orçamentaria como diaristas, A emenda que pedimos
a V. Ex. para patrocinar om nosso favor é apenas para conseguirmos o registro em nossos titulos; não hn ausmento de
dcspc:~:a para os cofres do Thesouro Nacional.
E' um direito que pedimos, igual aos nossos companhcit·os da Bibliotheca Nacional, já adquirido e cujo decreto é o
mesmo,
Hio de .r aneiro, 20 de dezembro de 1923. - Dos operarias
<lo Arctuvo Nacional".
Sala das sessGcs, 20 de dezembro de 1923. - lrineu Ma~
clwdo.
N. 27
A' vei·ba 19' -

Oft'icina gmphica:

Substitua~sc a palavt•a Diaria, pela de vencimento annual,
sendo dous terços de ordenado c um terce de gratificação ..

Justificação
/

os· Óperarios das Qfficinus do Archivo NaCJonal me fiz e~
ram entrega do seguinte memorial justificativo:
Illmo. Sr. Dr. lrincu Machado - Nós, os operarias das
officinns do Archivo Nacional, somos titulados por decreto
n. 1G.036, portaria do director da repartição, que deixamos
rio ter legalizados os )lossos titulas por motivos do Thesouro
Nacional não quet~r t•egistral-os, por estarmos na tabella or~
r:amcntal'ia como diaristas. A emenda que pedimos a V. Ex.
Jiara pati•ocinnz· em nosso fnvoz· é apenas para conseguit·mos
o registro em nossos titulas; não ha augmento de despeza
Pat·a os cofres do 'rhcsouro Nacional.
E' um direito Que pedimos. igual aos nossos companheiros da Bibliotlleca Nacional, já adquirido e cujo decreto é o
mesmo.
lHo de Janeiro, 10 de novembro de :1923. -Dos operarios do A1•chivo Nacional.
Sala das sessões, em dezembro de 1.923. - Irineu Machado.
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N. 28
Considel'ando que, em virtude

da~

exigencias do serviço,

os guardas da Ca:;a de Detencão do Districto Federal trabalham 36 horas consecutivas, sóment.c depois dellas podendo
folga!' 12 horas c isso mesmo de noite, o que não acontece cm
nenhuma outra !'opartição;
Considerando que aos refrJt"idos s·uardas incumbe manter
a ordem c a disciplina, em cunt.acto com muitos criminosos
altamente temiveis;
Considerando que já toem fallecido diversos desses empregrtdos com 20, 30 e mais annos de bons serviços a as fumilia~ desses seJ·vidorcs se encontram cm extrema mise!'ia:
Ofl'ereco a seguinte emenda additiva:
Art.
Os guardas e demais empregados mensalistas da
Casa de Detenção do Districto l!'ederal serão titulados, expedindo-se-lhes, pelo Minislerio a que está subordinada essa
repartição, os respectivos Lit.ulos de nomeação, e para todos'
OS offeitos gOSa!'ÜO de todos OS direitos e vantagens de ÍUDCcionai•ios publicas, sendo os seus vencimentos, sem augmento
de despeza, divididos dous terr;os em ordenado e um terço em
gratificação.
Sala das sessões, 22 de dezembro do 1923. - Irineu Ma-

chado.

N.

29

Onde convier :
ArL. Fica estabelecida, a contar de 7 de janeiro de 1921,
a gratificaoão mensal e provisoria de oitocentos mil réis, cm
favor do por~eiro dos auditorias do Juizo da Provedoria e Rcsiduos do Districto Federal, até que sejam conhecidos e manUdos os direitos que lhe são conferidos no art. 5• da lei numero 4. 440, de 31 de dezembm de 1921, ficando o mesmo serventuario scrn direito de propor accão de indemnizucão contra
·a União.
Sala das sessões, 20 de dezembro de .1923. - lrineu Ma-

chado.

•

'

'

Justificação
A lei n. lt.440, de 31 de dezembro de 1921, no seu art. 5•
reaffirmando os dispositivos do decreto n. 3. 967, de 27 de dezembro de 1919, que determina, em Lermos imperativos, serem
as venda~ rle bens judicialmente autorizadas. nos respectivos
juizos contenciosos ou administrativos da .Tustica Locnl do
Districto Federal, da pt•ivativn incumbencia dos porteiros dos
nudiL·orios, das respectivas varas, sendo exclusiva remunerar,.ão desses set•vcntuarios a pcrcenl.ngcm estabelecida no citado
decreto n. 3. 967, a qual é calculada sobre. o qwmtttrn das
alludidas vBndas. (Vide decreto n. 3.967 de ·.27 de dezembro
fie 1919 c lei n. 4.!t40, de 31 de dezembro de 1921, art. 5•,
Receita Geral da Republica).
·
·
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Entretanto, em virlucle ela systemalieu fnlla de obscrvuncia das r:lclct·minar;ücs esLabelecidas nas ciladas leis feuct·acs, as vendas judiciues das alLribuiçõcs do pol'Leiro das
uuditorio:; dos J ui~:os tia Provedoria c Ilcsiduos do Districlo
Federal (cxclusivamenlc) são scm!Jre el'fecluaclus em desoberJiencia ás leis, por lciloeü·os publicas, - ngenles commorciaes c nüu sel'veuLuurius ,iur.liciacs, com J'lugranLe desrcspcilo
ás regras csLailclccidns naquullcs imperiosos rJisposiLivos logaes.
De ha muiLu u l'udur Lcg·islaLivo, em duluu;;ados debates c
meditados csLudu:;, clccreLoLt sobre a leg'iLimidadc ele taes attl·i!Juiçúcs, pt·ocuranrJo rcsl.ailelecct· essas dil'oitos, votando na lei
n. 1.230, de 31 de rJnxemiH'o de 1!l20 (Receita), no seu art. 5!J,
a ct·ear;.ão do itntro:;l.o de indusLJ.·ias e prol'issões de 200~; annuaes, ao mesmo sel'vcntuario, Jlnt'a eJ'fccLum· as vendas ,judicialmente autorizadas na conrormidadc daquelle decreto, esclarecendo ainda, ao espírito do legislador, cm disposição do artigo 8" da lei n. LM2, de fi de janeiro de 1921, aquelle direito privativo elo servenLuul'io jurJicial'io. (Vicie nl'L 59 da
lei n. 'L230, de 31 de dezembro de 1!l20, e arL, 8' da lei numero 4.242, de 5 de janeiro de 1921).
Apezar dos termos positivos e Jormaes que fulminam
ele nullir:lar:e "'' aet11:; qttu s.e f'I'J'udtl:u·em e111 opposição aos
dispositivos do eii ado ar I. 8" ria I.r~ i n. 4. ~4·2, as Yonclns judiciacs elo .luiz~: da Pt·o1wlor·ia (rxclusivarnente), são scmpr!l
eJ'fect.uaclas Jlfll' agente;; rle leilli·rs, sempre autorizados por aivarás do respectivo ,iuíz.
Assim, em virtude dessa praxe abusiva c prejudicial aos
interesses do Estado, (vide arl. 5" da l·ei n. L H:o, de 31 de
dezembro de 1D21 - llecoiLu Gcrul da llcpnblica), acha-se o
porteiro dos auditorias do .Tuizo da Provedoria do Districto
Federal, sobrecm·re>~:acln de onc·argos da profissão, sem proventos remuncl'alivos ela l'uncção vitalícia que exerce, pagando impostos ao .E.-;i,ado, nada percebendo dos cofres publicas.
E', pois, um acto de inteira justiça, reconhecer a penosa
situação cm que se encontra um antigo c honesto serventuurio, com mais do 20 annos de relevantes serviços, pr.cstaclos
ás justiças des-ta Capital, com provimento ele um cargo viralicio, onerado do impostos e sern vencimentos,
·
Já são decorridos mais ele l.r.cs annos que o scrventuario
contribuinte elo Eslac!o se vê privado ele perceber os emolumentos que lhe são conferidos cm leis sanccionadas pelo Governo da Hcpuhlica.
E' jus lo,. portanto. que cm. sel! favor seja fill'acla uma
gratificação, com caracter prOVJSOrJo, compensativa da sua
1'uncção onerada de impostos e elo elevado prejuizo s.offrido
pela falla de percepção doe emolumentos devidos, no período
de mais de trcs annos e meio, dcnlro ela qual se possa mantet•
com a cligniclacle elo cargo que exerce e ele exemplar chefe ele
família.
Nestas cnnrlirõci', a emenda qne se offcrecc, l.em t.ocloa.~
as J'm·r•as ele clirÓito ·C just,i~\a, para ser acceita pela clig·nn
Commi:,srrn, r·rs<~!Y.nndn-sc rio futuro, com a justa apprn'.·nção,
SU]JCl'ior·c~ inl.el'e:ises do Est.ado,
33
S. - Vol. XI
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01·icnlaçl1o aos interessados rtuc lenham ele 1'CIJIM:rcl' 'Vc1ulas
de ünrnoveis invcnla7'iados no Juizo da i'I'OVcdol'ia du
Dist7'icto Federal:
(Deel'eLo n. 0.2G3, de 28 de dezembro de 1011, arL 117, § 3')
lnvc~Lillos, viclalícimnentc, das funcr:õe~ dn ~ou~ cargo~,
o~ porteiros dos auditoriog Lecm suas atl.ribni<;Õcs c diroilos
J)xados e tutelados pelas scgqíntcs l"is:
Decreto n. 0.2ü3, de 28 de dezembro de 1!)J1, ul'i.. 177:
decreto n. 3.flG7, de 27 de dezembro de 1.!l10, arts. i" c 2"
.lei n. L 230, de 31 de dezembro de 1920, at·l.. 50; lei numero .\ .2<12, de 5 de janeiro de 1fl21, arL. 8', § i"; lei numero .\ .440, de 31 de dezembro de 1.921, art. 5", § 1".
Transcripoões das leis que dispõem sobre leilões judiciaes: Decreto n. 3.007, do 7 de dezembro de 1!J11:
Arl.. 1." Nas vendas de bons ,íudiciaes autorizadas, rnu:
wrtio obl'iaatoriamcnte (citas pelos porteiros dos au.ditrwios
rlas vams contcnciosas c administml'ivas da .fustiça Local rlo
Dislriclo Fedeml,. terú o respectivo porteiro a percentagem du
3 'lo a :JO :000$, nada mais pct·cobendo dahi nm deanto, mantidas as demais rlisposir,õcs do arl.. i>" do decrclo n. 2.389,
do 4 c! r. janoit•o de 191 f.
Arl.. 2." Ficalll iscnl os da ohriga!.oricdacle da venda cm
praoa judicial, os bens move·is ou seuwvcnles, Jlodcndo o
1'eSJJr!clivo jn'iz, conccrle1' alvará para lacs vendas se'l'cm j'cilas
po·r 'i1!lt:1'1nr:rlin de leiloeiros.
§ 1.• Conl.inúa a cargo exclusívanwnlc rios corrclorcs do
Fundos Publicas, os títulos negociavcis cm Bolsa.
Art... 3." Revogam-se as disposi0ões ein crml.rat•ío.
EpitaC'io PesstJa. - Al{tcdo Pinto.
Lei n. 4. 230, de 3 i de dezembro elo 1!J20, arl. 5fJ :
Ar L. 59 - Os porl.o iros dos aud íLorios, das varas contcm.ciosas e adminisl.raLivas ela .Tust.iça J"ocal rio Dislríct.o Federal, pagarão, pelas vendas que lhes competem cffect!W!' cm
todos os inventarias, execuções e demais casos, conforme o
dec1·elo n. :3.9G7, de 27 de dezrnrwro de 101!1, esclarecidos em
disposição rlo or~.arnenLo do Minisl.erío rio Interior•, o impo;1Lo
annnal de industria c profissão do 200$, iurlcpenrloni.Jmonl.e
do do nomeação.
·
Lei n. 4.242, do 5 do Janeiro do 1!)21:
Arl. 8.' As vendas ele hcns jur!iciahnrnlc auLol'izadas. n
que se rcl'ero o decrclo n. 3.!lü7, do 27 de dezcmht•o de i!Jl!J
c que cabom olJJ'igaLol'iamcnl.o aos pnl'l.eít·os das varas contcncíosas o arlminisl.ral.ivas da .lusl.ir:a Lueal do. Dislriclo Federal, a.b1•anocm. todas as IJ!W tivc1•ern de ser feitas cm
l!:tccnçücs ou. dentro rle inventario, qncr os processados nn
.fnizo da Provcllrn·ia., quer os do .Tu izo de Orphfíos, inclmivc
casos orn que J'orom interessados menores sujei Lns ao pal.río
poder, bem como os elo cível .
• _§ 1." Scrr\o nup~Js os aelos que sr: u{(i!cluarem. cm oppo.
S!ÇWJ a esse di.S}JOs'/.ln•o.
.
~ 2." Não so cornpl'ehendem nns casos esiJccil'icar!os as
vcnrla~ ele hens j;\ dol'cridos por f1fl'eilo rla parti lm t\ pJ•oprit'•dade de menores sujeitos ao paLrio poder, nos Lermos do
ar!. . 38G, elo Codigo Civil sem projuízu do art. :187, do mesmo
.Codtgo.
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Lei n. LHO, uu 31 de clezem!Jt·o de 1021:
:\rL G." l\as venda~ du !Jen~ .imliüialmcnle aul.ol"izadas. a
([li C ~o l"ol'l:l"C o at•l.. I" du decmlu n. ;j. Uli7, de 27 de dczcin]Jl'O du JU:l!l, ca!llJt'á, Hl~llt]JJ'c~, :i União, como imposto de renda,
a decima pat·Lu dtl twrcenlag·t:Jn dos vurl.oiru~ dos audil.orios,
a qual pa,;sa a S('l', em cada lul.u UJJ!"I!goaclo, de ::; o/o al.6 o
111axin1u d1: :·;o :IIOOii, colll'ada apnnas dus C0111JH'adorcs.
§ L" {jlmndo u pi"Oduclu da venda oxcedet• de cincoenla
conl1.1s de J·üi~ (!íO :ooo~:n, uB t'nl'uridus se1·vun!.uarios ela .Jusl.iça nada Jllai~ !Jilt'eülWI'àu, ca!Jundu, unlrel.anLo, ao Estado,.
al'ôra o:; J O 'Yo ,Jú ll11lJteionaduH, 2 V:: o/o do tH·oduclo que passar
claquella imporl.ancia al.li :i du cum contos do róis (róis
:!OO:OOIJ$000).
.
§ 2." () conliccinwal.u da ltecc!Jedot·iu, Clll ambos os casos,
elevo sut• ,ittltlo aos Ulllos, log·o que ~cja rucoll1ido o imposto
rncclianln guia riu escrivão elo Jeilo, turnando-se 'isso inclisJlCnsavr:l JHI.m se tornar a 'IJIJ1Uia rle{iniliva.

vendas de !mmoyui~ ul'l'ecluada>J on1 lJl'a.~a pelo~. pordos awli/m·ws, sau logaes, mas concurrJdas, oJlcrenr;endu molliut·ns vanl.ag·1ms !JUL'll os inLot·cssados, sendo a cornmi:;süo du IHll.'l.eiro de fi '1o ai/: u nJaxi11111 du fiO cunlos, cobraria !.fio SIJJIII~nle do cotti[JI:adot·, nada pat;aurlo o espolio vcndedul"; quanlu ús oi'I'I!CI.umlas IJUl" luilueit·os, são oneL"osas, menus concot•t·idas ll elo uwnurcs vanl.agnns pam os interessados,
visl.o cobmrmn os llii'Smus lniloeiros, a commissão de 5 o/o
seu! lhn:itc, ás ]ml"lcs, quer cuJnpradom, quer vendedora,
agg'l'aYandu a inconvetricncia dn Ines \'l:ndas, as quacs da ineumbencia dus porteiros dos altdil.orios, são gravadas do nullidado pelos disposil.ivu~ da !ui n. 1, .21t2, de 5 do ,janeiro ele
1!121, no seu aL"I .. tl", quando l'eil.as pot.' loilocit·os.
(Vido lleceil.a o Despeza Geral da llupublica, para os
oxcrcicios de 1!121 e 1!l22; pg. 1::!0, tu-L. 5!l; pago. 203, artigo l:l"; pag·. 121:l, ar L. 5"; Ludo em plena conformidade com
o Codig·o Civil, arl. G"- InLroducção.
Sala das sessües, 20 de dezembro de 1!l2i!. - i1•inct!' Ma.

,\~

lcll'U~

chado.

b. ·:·'"'"' ',.,

.... :··

N. 30

SulisliLua-sc pela pt·esonle a lubclla aclual do pessoal
das ofJ'icinas graphicas c ele c•ncadernação da Bi!Jliotheca Nacional:
Vencimentos
Mensal
Annual

II
I
I

I

1
:1
1
1

:1
2
1
1
i

5

mestre ....................... .
contra-mcslrc ................. .
•pa:;ina·dor .................... .
linolypisla cncmTcg·aclo ele muehinas ................... ·
linotypista .................... .
impressores, a ................. .
revisor ........................ .
pholn-gl'lwar!m· ............ ·: .. .
r!OUJ'nrlOL" ele Sel"VIÇOS CS)JCCii\l'~.
ofl'iciaes cncaelemacloL"es rln
1' classe, a ............... .

000$000
500$000
150$000

7:200$000
6:000$000
5:.\00$000

450$000
100$000
400$000
400$000
.\508000
1,00$000

5:100$000
!, :800$000
():600$000
1:800$000

400$000

24:000$000

5:1oo.sooo
!,

:800$000
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Vencimentos
1\Iensul
Ann ual
5 ofl'ieiaes enct~dcrnudurcs do
2 classe, u . .............. .
5 ol'J'iciacs cncttdernwdures de
3"' classe, a . .............. .
3 aprendizes encadernadores de
1n classe, a .. ....
2 aprendizes encadernadores de
2' classe, a . .............. .
2 aprendizes cncadcrnadot·os ele
3n classe, a . .............. .
11

o • ••••••••

1

::150$000

21:000$000

300$000

18:000$000

200$000

7:200$000

150$000

3:600$000

100$000

2 :lt00$000
129:600$000

Os vencimentos serão divididos cm dous terços de ordenado e um tcrr;o ele gratificacão.
Justificação

Com a adopção ela tabella acima, terá o Cong-resso reparado urna i njusUca que ha mu il.o vem sofi'rendo o pessoal
das officinas graphicas e de cncadernar.lão da Bibliothcca Nacional, cujos vencimentos, ainda assim, J'ictun inferiores aos
ele outros funccionarios de identicos misteres cm outras ofl'icinas do Estado.
Sala das sessões, 20 do dezembro de Hl23. - Irinau !Jlachado.
N. 31

Accrcscente-se á verba "Subvencües":
Centro Beneficente dos Opet•ut·ius da Gavca....

10:000$000

Justificação

O Centro Beneficente dos Opera rios da Gavea mantem

á custa de seus proprios cofres, duas escolas, uma diurna

c outra nocturna, para operarias e seus i'ilhos, com uma frequencia média de trcsent.os (300) alumnos.
'frala-se, port.nnlo, ele uma sociedade que bem merece
o ampm·o c a protecção dos poderes publicas, consuhslancincln na suhvcnr.~ão ria emenda supra, relativamente, pequena,
mn proporção nos g·t·andcs servi(;os que a sociedade bencJ'icentc presla á causa da instruccão publica, na Capilal
Federal.
Sala cJa.s sessões, 22 ele dezembro de 1023. - h•incn Machado.
N. 32

Gnnsid(mlllcln qun ns se[:\·undos o tct·cciJ·os sargentos e
seus assemelhados da Policia Militar do Districto Federal

fo.:ESS.10 EfiT
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toem os mesmos encargos c IWOs La m os mesmos sorvieos que
os domais inl'eriores (sa!'gentos), quer ria mesma corÍJo['auiio
que1· de oul.l.'as eorporauõcs militat•es;
Considerando que os sargentos elas domais corporações
estão percehondo proscnl.emenl.e, vencimcnl.os iguaes, isto ú,
soldo, gratificação e duas elapab·, não se csl.abelocendo dil'foron~'a rle graduações;
.
Çon~iderando que os sargenl.os ajudantes c intendentes
e primeiros sargentos da Policia Militar, percebem, de conformidude com o arL. 152 do regulamento approvado por
decreto n. 14.598, de 1 do dcxcmbro de 1020, soldo, U1'ali{'icação e dnaR etapas;
Considerando que l,odos os inferiores do Exercito e da
Arma•da pcl'Cebem, lm mais -de 10 annos duas etapas, além
elas demais vantagens;
Considerando que no segundo semestre de 1!!19, lodos
os sargentos da Policia Militar pcrcehcram duas etapas,
sendo que meia etapa lhes foi concedida pelo Congresso e
paga por credllxl supplementar·, approvado por decreto numero 13.94G, de 31 ele dezembro do referido anno de 1919;
Considerando mais lerem os vencimentos dos segundos
e terceir·os sargentos c assemclilarlos sidon diminuído de m.e'ia
ct.<tpa, no pi'Csentc, quando os demais inferiOJ·cs (sargentos)
e l'mwcionm·ios lcem sido, 1!111 g·c1·nl, nugmonl.a.dns cm conscquencia da caros i. ia rla vida;
Considerando niho ser de ,iusl.ioa que membros ele uma
mesma classe tenham vencimentos rliffc!'entes;
Considerando mais não gosarem os sargentos ria Policia
Milil.ar elos adelicionnos Cl'f)ados pela lei n. 2.738, de '• ele
janeiro de 1923;
Considerando ainda que Lodos os sargentos da Policia
Milit.ar do Territorio elo A01·e c COJ.'[lO rJc Bombeiros desta
Capital já percebem duas etapas,
Offercoo as seguintes emendas:
1"

EMENDA

Na rubrica 1G (Policia Militar rlo Districto Federal) ria
proposir:fio da Cnmar·a dos Depnl.nrlos n.
de 1923, onde
se diz "alimentação dns pra1;as", diga-se: "alimentação para
praças, sendo duas etapas pal'U lodos os sargentos c assemelhados, substituindo-se n importancia do 2.871:455$ pela de
2.9'•5 :915$000.

Sala das sessões, 22 de dezembro rlc 1923 chado.
2' EMENDA

Irinen 'Ma-

Onde convier:
Ficn extensiva ás praças eln Policia Militar, que . tiverem, respect.ivnmoritc. mais de 1O c 15 annas de servron, a
grnt.ificnr;ão arldicional r!e -JO "I' e H'í "I" sobre o. soldo c g-ratificac.ão (art. 30 da ler n. 2. 738, ele '• do Janerro de Hl23) .
Sala das sessões, 22 ele dezembro ele 1923. - lrinett Machado.
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N. 39

Onde convier:
Arl..
O Poder IExeculivo, dentro do pt·cscntc excrolclU
financeiro, providcncim·;í para que scju rcsla!Jclccirlo o ensino das clínicas pcdiul.ricu mcclico-ciwrgica ntL J!'aculdarlc
do Medicina do Itio de Janeiro, installando as referidas clínicas em hospital propr•io c tornando obrigulorios a !'requencia c o cxnmc dessas clin icas parrt os alumnos maLrícularJos
nas scr_ics. c~1 qnc, actualmcnlc, clevcl'iam sor· profcssadns
essas dlsctpl!nas.
§ L" A direc(;ilo dosso hospital prwf.cnccri't, na parlfl
scicntifica, ao professor caLhcrlrntico rlc elinioa cirlll'gicn inJ'anlil da mesma facnlrJn.do c, Jln parle ccnnmnica, a nm
arlrninisLrndor nomeado, em commissão, pelo PorJor .Flxocnl.ivo
fJIJO lhe nrJJiLmP(t fiança pnra cntr·m· om t:>xor·cicio.
§ 2." o director terá como suhRI.iLuto, nos sóus imrwrlimcnlos, o professo!' cnlhcdntLico de clinicn mer\ien ínl';tnLil
riu mesma J'aculdnde.
§ 3." O pessoal supn1·ior• do lt•9spilal, niiSm do director
c do vicc-diroctor, esles com os nRsistcntcs c internos a que
!.cem clireiLo no serviço da mesma J'nculdado, constará de mais
oilo medicos, sendo ü para o trahnlho das enfermarias, com
a clcnominn!iÜO de chofcs do clinions, um com clenominnçúo
rlo chefe elo laborntorio o nm com a clonominar.ão ele chefe
d·o gabinete de radiolog-ia.
• - .
R 4." Os chefes ele clinica r. os cltr.fcs do lnboratorio c
elo gnhinolc rlr. rnrliolng-in Rcrflo nomonrlos pelo Poder Executivo, mr.r!ianl.c proposta rlo rlirccl.or do hos'[lil.rd c gosarão,
riccorriclos 10 nnnos rln rxcrcicio crreclivo dcslos cargos, das
vanl.ugens da vi lalic!cdndc.
§ 5.' Pm·n os cargos rln cltcl'cs rlc c! inicas podol'iio ser
l.ransferirlos, ;í rnquiskfi.n rio çlirecl.or e sern perda rio sons
direitos, os nssisl.cnl.cs effcctivos rln clínica ria Faculdade de
Medicina.
~ G." Cada chefn dr. clínica lm•;í c·omo anxilinrcs um
nssisLcnlc modico c!iplnmarln po1' faculr!urlo official c dons
internos ost.urlnnlos dn nwrlieinn, rir snn liYI'r inrlicnr;fi.o c
nomcncão rio dir·oclor.
~ 7." O pessoal ndrninisi.J•ntiv·n r:nnsl.m·:í r!c nni ndminist.rndor, um nlmnx;u·il'o, nrn por·J.oir·o, rlonR n.indanl.ns de portoiro, oil.o SOI'Yrnl.ns, nit.o ennl.in11-ns, fi'PS cnzinhcit·os, cinco
n,iurlnnlos dr r•nnzin!ta. drw~sois nnl'nl'lllCil'ns · rlc pl'irncim
classe c rlozo de srgTI!Hia olnssr r nincn nmnnncnscs para o
serviço rla scorel.ari~.
~ S." Torlo n pessoal nclminisl.ral.ivo SCJ'i't nomnndo pelo
rlil'oct.nt•, mrdinnln Jli'O]losl.a dn nrlminisi.J'!Hirw o n este ficnr·;í immoclintmnonle snhordinnrlo, wrn oxoonrJw rlnR cnfor•moiJ•ns o umnnunnsos de livre oscollm do rllreo(.or· 11 rlcsl~
dit·cctnmrnt.o dcpcndent.cs.
§ !l." O possnnl dispni'IÍ rJ,J !iOO lr.Jto~ r!isl.rilmirlnn JlOI'
1O enfermarias ele !i O leitos cada uma, 250 pura os casos
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ele clinica rncdiea c 250 para os ele clinica cil'Urgica, além
de 3 salas para o scrvif:o de nmbnlancia, 2 pal'a pharmacia
c as demnis necessarias no serviço.
§ 10.• Manterá o hospital elous cursos de ensino, um
orelinari-o p:wa uso elos cstueluntcs de medicina que tiverem
obrigue.ão do frcquentnl-o, como scrvir,'o da faculdade c um
de aperfcic.oamcnto para uso dos medicas legalmente diplomrldos.
§ 11." Os cursos orrlinarios serão profcssaelos pelo director, vicc-rlircctor c pelos chefes ele clinica sob a immedinta inspecção elo director c para frcqucnlnl-os os alumnos
serão repartidos cm turmas.
§ 12.• Aos chefes de clinica ficará assegurada plena ·lihcrclarle cm assumptos scientificos, devendo porém, ohcrlccor ú orientação scicniJfica rlo dirccl.or c rio vicc-dircctor na
par·l.o relativa á oricntneiio rlc cnBino a ministrar aos alumnos
ria faculdade c aos livros c lraL:Hlos que a estes hajam rlc ser
rcc.omrncndados para estudo.
§ 13." Os cursos ordinarios funccionariio diariamente, durante tndn o período dos trnhalhos lectivos da faculclarle, dnndo
cada chefe de clinica rncnsalmrm.l.c conta a·o director c ao vice-director, conforme a espccialidnclc que professar, para
que estes encaminhem ao director da faculdade da presença
nominal dos almnnos c da materin a ellcs e:-..-posta no correr
elo rncz.
§ 14." Havcrú mcnsalmcnlc. em urna das ~alas elo hospital,
l!mn reunião dos chefes de clínica, sr.ns assistentes e inf1crnos,
para a discnssão elos r.nsos clínicos observados dnrnnte o mez,
soh a nresidcncia do clirect~or ou do vice-director, conforme a
natureza dos casos a dc!Jntr.r.
§ 1ti." Os cursos rio npcrfciçoamcnt.o serün pmfcssndo~
pelo rlircctor vicc-directm· nu por pr-ofessores estrangeiros ele
notaria cornpof.cncia nn especialielarlc. pnra esse fim convidndos pelo director c ohcrlcccrão a programma prévinmcnl.c m·g-ani?.ndo c est.nrão sn.icitos. quanto :i freaucncin, :í matricula
cuja taxa o Poder Excculivo dctcrminar:í.
~ 1G." Sobre qualrmcr rl-ns nnntos dos prnA'rnmmns dns cursos de nnm•fciconmcnf.n pnrlrriío os rnal.ricnlnrlns escrever monoA'raphins qnc, si snhmr.t.tirlns no r.nnsr.lhn Hnsnit.nlnr c pm.
este approvadns, a tit11lo r]() prrrnin, serão pnhlicndos a ex. pensns rlo hospital rlr.sdr. f]tW n c•sln pnssmn a porlcnerr os direi tos nu tornes.
~ 17." O r.onsrlhn Hospil.nlnl' srr:í. cnmnosl.o rln rlirncl.nr.
rio vicc-dirncl.or n rlo mais ~ mrrlicoR. cstrs cnm mandato pol'
um nnno, inrlicnrlos nm neln Pnrl<'l' Exccnt.ivo, nm pr!n Cnnr.-rngaç.iio da Fnoul:Inrlr rir Mrrliflinn n .nm pelo rliJ·ccl.nr rlo
Dnpm·l.amnnl.o Nncwnal rln Samln Pnhhcn.
~ 18." Os :vrncimonl.ns rln lncln o pessoal scrfío os rln l.nhc !la ,innf.a.
~ Hl." Pnm n png-nmcnl() rlrs~rs vr.nr.imrnl.ns, rlr~nnznR
rln insl.nllnrfío r rir. cnsl.rin. nn prrsrnt.n nxrrcicin. fir·n n Pnrlrr
Exro11l.ivo ·anl.nri~arlo n fnzrr 0]1nrar.ücs rln crcrlil.o al1\ o limite do tl'cs mil cont{ls ele ré is.

;·
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Tnhella:
1 di t•eci.rH' a J : OOü*OOO, ••...••.•.•. • ...••. •
8 choros rio clinicn a 7001jlOOO ... , ......... .
16 assistentes rio chefes rlc clínica a ~Ofl$000.
16 internos a 200$000 ...................... .
16 enfermeiras de 1' classe a 180$000 ..•..•.•
12 enfermeiras de 2" classe u 1ú0$000 ...... .
1 administrador a 800$000 ................. .
1 almoxarife a 500$000 .................... .
1 porteiro a 200$000 ...................... .
2 ajudantes do pol'lciru a 130$000 ......... .
S sm·vonl.es a 120$000 ...... ; ............ ..
3 cozinheiros a ·150$000 .................... .
5 ajudantes de cozinha a !J0$000 ......... , ..
8 serventes a !J0$000 ...... , ............... .
8 conlinuos a 80$000 ...................... .
8 umanucnsos a 130$000 .................. ..

12:000$000
67:200$000
76:800$000
8;} : "00$000
34.:560$000
21 :600$000
!l:G00$000
6:000$000
2:1J00$000
3:120$000
·J•I :520$000
5 ;1,00$000
5:1J00$000
8:G.\0$000
12:4.80$000
12:-180$000

Sala das sessões, cm 20 de dezembro de 1923. Machado.

Irineu.

. ........ ;.!

.Iu sti('icaçiío

Com a dcmolicãn rlo mnl'l'o do Cnstcl!o rlosapparcccu o
Hospit.nl S. Zacl!ai·ias, manl.iclo prla Santa Casa ria Miscricordia. Nessr hospital se cncàntravam instal!adas ns clinicas
rJe molcsl.ias do crcancas, a cargo da Facnlrlnrlc rio 1\feclicina.
Extinclo es~e hospiJ.ni; nR clinica~ de Cl'onnQns da .Faculdade
r!eixaram de fnnccionar ! Verificou-se, doRrlc então, esta anomalia aRSJÍR curiosa: r!ois professores vitalicios, com seus snhstif.ul.os, sem estarem aposentados, sn.o pagos para nno trnbaIhnr; lHl, na capital da Republica, uma Faculdade official que
mantém, no programma dos seus cursos, disciplinas que não
ministra aos seus alumnos, que estes não conllecem porque
não as estudaram. mas nas qnacs, entretanto, clla os declara
legalmente habilitados I E' a reedição dos oxnmes por dcCJ'eto, na pcim· das suas consequcncins; ,; o diploma passado
i'L ignm·ancin para livJ•emonto deformar o matar crennens . •T;\
este anno ela Faculdade rlo Medicina do Rio de Janeiro, sahc
uma numerosa turma de mcd icos que nunca puderam fJ·oquentar, que m•m siquer Jludcram entrar em um hospital de
creanças I
Não hu criRo financeira que justifique semelhante
ahsnrdo que prrcisa quanto antes clesapparccer.
O ensino do clinicn rlc rloenoas dr. crcnnr.,as é lodo osrecial, c, rara ser cfficir.nln t!cvá;\ ~rr nr!minisl.rndo em seu
ho~pitn I mlrcdr prr.namr!o. Em um hospital geral. é de todo
impnp.sivri. al•'m dr innrlmissivel o in!rJ•nnlo de Cl'Onnçns
rlnonl.r~. principnlnwnle os rir primeira infnncin, cxhihindo
ins! ·t!!n(;õcs rm forln rlifJrJ•rnlrs rlnq1.1rllas dispnslas pnra os
ar!nll.os .
O srrvit)o para l:wlcnlrs, n rir purrirúltnra. o rlo amas rlr

lrilr.
pnrn

n~

enzinl1ns r os nlinlf'nl.ns rspeciars. r!c .. l11rlo isl.o rsl;í
nJ•g·:mizm· rnl.1·r nós.
Sala rins srssõrs, rm 20 rlc rlrzcmhro rlr ·19~::!. - Irúlr!!t.
~r

Morhnrln.

•.

SEss;\o mvr 22 og !.)EZR'l\rBno

n1~ '1 02:J

521

A nccl'cscenl.ar onclr convier:
Arl..
.Fica o Poder Executivo autol'izadu a mandar
pag·ar a D. Cacilda J~'mncion i de Souza a importanciu ele
!:! :182$787, á vista do documentos om que olla provo o seu
diroil.o a receber do 'l'liesouro Nacional essa quantia, cm que
importam os vencimentos que cabiam ao seu Jallecidu esposo,
Dr. Vicente ele Souza, pelo oxcrcicio do cargo ele regente, inl.erino da cadeira ele logica do Externato do Gymnusio Nacional ele 1 de maio a 30 de dezembro de 1!l01 e de 1 du
abril a 31 do dezembro de 1902.
Senado Pcdnml, 20 de dezembro ele i !l23. - Lam·o Sod'l'li.
- Olcyariu Pinto. - Barbosa Li1na.

Jus ti(ica(!tio
Os fundamentos cm que se baseou esta emenda, quando
apresentada cm 2" discussiio, subsistem ainda. A ligeira discw;süo havida no momcn l.o de SOl' clia votada, c em que tomat'aJll pal'i.rJ o Jlrlal.ot·, o Senador Paulo de Fronlin e o JWimciJ·o rios seus sig·nalal'ios, explica o rcupparccimento ela
mesliln r•mcJHia colll a J·r~dac1,:üo que se ll1c deu.
N. 35

Verba :n• - Sulwcnr;ücs - Dislricl.o .Federal:
Diga-se: "Hospital Hahncmanniano, manl.ido pelo [nstitul.o Hallllcmnnninno do Brasil - GO :000$000".

Justificação
Esta cmcncla, que reapparcce em 3" discussüo marlificada, mrJ·cccu da Commissão de Finanças palavras que valeriam pela sua approvaeão, reconhecendo ella cm seu parecer qur ,; manifesta a bcncmcrcncia do hospital que ;;e
prcl.endc subvencionar. De novamente se appclln para o Srnado .Fcclm·al reduzindo t't menOJ' qumd.ia o auxilio que ~r
soliciU.l. Cabem aqui _reproduzidas as nolas cm qu'c a refcricl:;.
emenda assentou assim :
"O Hospital Hahncmanniano, fundado por iniciativa particular rio Tnsl.iluto Uahncmnnniano elo Brasil, dal.a a sua
inaugurar.ão de :H rlc maio rlc 10!6. O seu programma fot
sempre a' p1•opnr;anda ela l.hcJ•apentica homreopat.ha c assistencia gt·atuita Ct pobreza.
Assim, cm pouco tempo, l'icaram as suas enfermarias c
comu Horios frequentar! issimos, com uma média de 4. 000 a
5. 000 consultantes.
Como era ele cRperar, esse movimento animador ncar·ret.ou
despesas muito s11pcriores ao:< r·ecnrsos do Tnslilut.o, mantido
cxclnsiYarnentc pela clil·cccüo de seus nwmlJros. a cu.ia frcnt<c
cstavnm os Dr·s. Licinio Carrloso c Dias da Crm. Não lJasf.avnm donativos para mantrr, sem prejuízo para a vida prngTcssisin do nslnbolccinwnto, os srus ser,·iços de assistcncin
aos polwes, sempre rm uma proporção cr·cscrnt.e.
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l!OllYe nrcessidadc ele se fazer um appcllo ao Govcmo, c
este, certo dos JJons traJ;allws que o lwspJLal n,Lava pJ·r•sl.ando,
corJ•espondeu ao pedido, daudo uma subvenção rlc 3G contos
annuucs.
l~mbora alrazadas as prcstacões, a directoria do :hospital
scmpl'c cuJ'l'CSflOndeu, plenmncnte, tí ajuda dos poderes pullllcos, ampliando, c]csde logo, ns suas enl'ct·mm·ias c os seus
consullorios nos dispensarias. ·
AcLualmcnLo, é qunsi impossível man Le1• o Hospital
llahnemnnninno com esse auxilio, que .iú se tornou rliminulo
parn ÚlZCl' face ús despesas ela sua manul.enr;ão,. consicleravcl- ·
mcnLc augmcnl.adas pclíl nfflucncia cxLr·aol'dinarla ele docnlcs
uos seus consullorios c pedidos ele internamento.
A despesa mensal é superior a 12:000$ c as subvoncücs
rccobidus são de 3 :DOO~ ela União e 2:000$ da Profcil.ura.'
Nftu r'\ srm gr:mclc dirficn·ldilde que a dil'entoriu maiHAírn
os serv•ir.os in·~Lallados, so-licil.ancJ;o donn,tivos de .quantos
podem contribuir para a cffectivaç[io da obra humaniLaria do
l'Siahnlt•cimcnl.o. O mnVimrnl.o elo ultimo semestre. do n'r""
a oul.u~rt•o. aclrninis.l.raç·rw rl11s DrR. l\ocloval ele Freitas c AlboPLú Paria, :I' oi o scgu inLe:
Pessoas wltcnílirJ:~s nos consnli.Mios do Dispcnsat•id:
22.201, sendo clínica geral, 8.140; clínicas espcciaes
5.277, clínica gynocolog-ie.a, !180; clínica ohstotrica, lâ; ctrl!l·gin, .1. 786 e nssh1lon-ci::t clonLnl'Ía, 3.471.
Doentes hD'!ipH.nlizarlos, 1.88. .
Mnnt6m ho,ic cm rlia o hospiln.l 100 lcilo's pum indigentes
'c 20 para cnnl.rilminLcs, dis.f.rilmidos nas seguint.e.s cnformariu.s: 3". clinicí\ cil'l11'flica, homr:ms; 4", r.l'inica mod·icn., !Jomons; 5", clínica pcdial.ricn c.ir~u·gica; 2', clínica medica, mullwrcs o ciJ'l!J'gÍ:l;· (!", clinit•n mrdica, CJ•r.a.nr;a~ e a matornir:lade.
Nos 10 cons1J!otorlns elo di3pensal'io al.lcnclc-se ú clinir:a
lllC'clien cm g•m·u.l, elillli•c.a gynco~.mlog;ica, eli.n•,í.ca nphktlmolo;;ka. r:Jinica · oln-l'l:ino laJ•yug·olrwica; cil'urgia c assislencia
donLnJ·iu.
1.'cm son•içn phaJ'll1Jlceution, g·ral.uil.o, Lendo sido no semosl. eo uiLimo avinrl~;; 20.030 receitas.
Ass·i.~lcncln.

publica

Allenrlr.nclo a nm nppnlln cln Dil'nc[.nJ•ia 'l'rcTrnicn. de Prmnpt.o Snccot'l'll rln. M-sisll!nc.ia Pulli ictt a :wl•tlUl clir·ccçii.o rio Hnspital fJ'Dll'(jll'CilU ns Sll[tfi r'llfl'l'lllfll'!aS JlUl'U AO•CCOJ'I'rl' C llOSflitaliWl'. dn prornpln. a.~ p·~ssnns viclimnH de n~r·irlcnl.cs 11:1.;;
ruas, expostos, muilas vezes, como se vi:J do officio daquello.
inspectoria, mais elo 21 horas nos postos 1í fa!La de leitos publicas.
As enfermarias estão cheia~. tendo sido adoptado o criteria ela preforencin pura os menores que, prla falta absolul.n,
do nm hospi•lal pm·a cPt•mwas 110 Rio, ]ll'Oelll'Jl.m o csLubelncinwnlr,, j:í na mnior·ia elos' cusns, rccJJSI)rlos pela San~a Ca~u.
pot' n:'io lot: rnfermal'ias J1i'OJll'ias, n Hns•pil.nl S. Prnncisco d0
As.>is eom nm nmnorn lamhem mnit.n limit:J.do do camas.
Alrl Psla rlal.a .i:\..foram soccnrrirlns ~n mennros. a cnnl.nl'
ele 28 do outubro af,é 29 ele novembro, dos quacs apenas tros
fnJ'O•Ill ,,nsn.~ rir r'linicn. mnrlica. O.s !'nsl.an[o;;, viclhnas de ae,
cillrnll'~ elo lrr.ns, nnLnmovois, llOnclcs, eLe,·
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J.:st:i o hos.pi~al appnt·ri!Jadn para Lodos os serviços l.lt)
cnt g·ural, gt•and.us lill pequenas inLct·vrtwücR tnan. pet•mancn· Le Lic J!llernos,
.
'
1un do Süi'VII,'o
cn.ferntüit·as ' c mndiett:>,
p:u·a :t!l.undet• a ·Ludos os casos de assisLcncia publ·ica, r.,clnmadn~ pc~la [n:;pcclrll'ia Trldtnicn. 011 pelo Governo.
.

CJ!'lll'i-;1:1

[; 1/1 hO.i]litlll }JW'tl Cl'CltilÇllS

:'JLH1do Llc ahsul11La n~cc,;sidadc um csLuhclccimcnLo pnm
da:; et·eatH·as Jllllit•cs elo Di~LI'icLo J?ccloral a
dl!'t•Ciot'ia do HnspiLal Haluwrnil.nniano Lomou a si o ospin!JosD

lHlsr,itali~nt·.ão
~
•

j,

'

uncargoJ uc, com o valio;;o UtJXilio ela irnpmnsa c da populut;i'ttl,
lnvnnlat• um pavilhão inl'unLil, no n,mplo Lcneno do ln~Lil.i!l.i'
IJaliiwmnnianno, annexo ;\s aetuue.s dependcncias do h11,;.pil.al.
'J'ut•;\ 1t Citp~.cirlaclo pam 150 a :300 leitos, com um ;wparnlltantt!n/r' enmplet.o pura uasisLrmcia, cm clinic(l mcclica e ~.:ir'tll'i;i<t
c 11'\

!;'lll'ill.

1\ pr!dt•a frmrlamentul iier:\ lani!Utla rrn 25 do dezom!ll'il do
corronLc anno, prcLendendo-sc inaitguJ•al-o dcnLt·o do primeiro
semcsLre do anno vindouro."
Srnaclíl .Jieclr.'J'ai, :!0 ele dcr.orllbro de 1!l23. - Lauro Sod1•ú,

N. 36
Dndc convier :
;Fica o Governo uulorizndo a rnandur imprimir dentro
rlo co!'l'nnl.o oxoJ•cicio, na Imprensa OJ'ficial uma crli!:ão de
dois mil (2.000) exemplares dit obra "A Constittüção Fetirl!'al inl.m:pro/.ncla pelo Supramo Tribunal Federal", Lralmlltn
elo Dr. .Tosú Al'l'onso Monrlonoa de Azevedo, ucompnnlrado tla
t.mrillCQ[tO Jlat'a n porLugucr. cla.s GonsLiLuiçücs americana o m·:;'i!lll.ina, rlcwnrJn quinltcnlns (500) exemplares revr.l'i.ct'l'Jll
sem onus ao GovQrno.
Sala das sessões, 20 de dezembro de i 923. - Euscb-io de
i\?uh·adc.

J ns li{icar;tio

.•1' obvio e intn il.ivn o Yalm· rlo trabalho do bacharel .Tosó
Al'J'onso 1\[endonr:a r! c A~nvcclo.
ALtí o prcsenlc, o c~Lnrlo de uma qucs~ão éonslilucional,
ele uccõrrlo cnm a ,itii'ÍSfll'lHlcncia do Snprcrno TJ•ib11nnl Frdcral, representa n Jllanuscin de muiLus dezenas de revistas
r! onl.t'DS rcposi/.ol'ins dil ,il.ll'ispt·uclnncia, nem scmJH'O rio J'aoil
ucquisiçüo, ando a maLeria se enconLra esparsa, sem a miJrintn sysl.omaLizaçiin, sem nhoclioncia siquor :i prlipl'ia o!'don1
elrt'OJHJlngica. Dn li i a qnasi incorrcivcl impossihiliclnrle de iii!
pndt'l' :rl'l'il'lllill', r!t• golpP, q11ill n ,iurispruclcncia do f'npl'l'll1'l
'1'1· ibun nI :Ft•dOJ.•a l com rela~iio a clotcrm i nado proco ilo da
Jlllilsa Consli tnirão.
O quo cnusn vct·clarloit·n oslnmltcza é que só rlopoi;; rlr.
clncorrirlns trinLa o dois annos du promulg·a~liíO do Pnclo du
1HIH, nlg·uom hnju systcmnlizndo os IIJ•csl.os, nem scmprr. uniJ'ot•Jnos, r!ll nossu Snprl'm:t Cli!'le rle .rnsliçn, r!ispondo-os rn;
Ol'cll'm chronolog-ica, Lot'l1ando possível a sua consulLn mn Clill·
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junto, rlcmoMit•anrln n o.,cillar.•iio ria .iut·isprudencia sohl'C ilnl.et·minadnB a~~lllltpl.os n indieanrlo com pt•ecisfto qual a ;.un
judspt·uclc·ncia I'Jll dado Lt•.rnpu ~ubrtJ qualttUL\l' artigo da Con~l.iLu ieão.
·
O Lt·ahall:o a que nos vimos t•ofct•indo vem, ineluilil.nvcl·
mcnl.e, HIIP!Il'it· unt:t l'allta ele lta muito sensivcl cm a nossa
litt•t·aLut·a .iut·idica e l'ucililat' sol1rumudo aos homens ele go\'t!t'JtU, uu,; Jegislacl .... es, aos ,iuir.es, ao~ cultores elo nosw direi Lu llO!lsLiLuciunal, a l.oelos os estudiosos eml'im da scioncia
,iw·idica, o JH!!'.fciLo cunhccimenlo da lei suprema através do
seu l'llJH'Clllll inl.erprulc.
Bnc:u't'CPrtrlo ainda li valor elo-sou lraballio, cm Ma )tOt'a
h'mllt·ou-ot\ li aui.OJ.' dr• ueltlicionar-llw as Consliluicõc• ttlrt0ricana r• aJ·g·rnLina, n•t·tidns para o portug11ez, facilitando par
t.•ss" ntoclu a Cilli:Jull.a aos dois corlig·os politicas que i.'ot.·atll. a
!'unte e serviram de paradigma á nossa Carta Constitucional,
consulta a que, al.é o Pl'csente, por motivos de facil appt'l)'lwnsiio, s(, se abalan~nm alguns elos mais illuslres eultot·,)s
ela nossa sciencin constitucional.
]~', pois, um novo elemcnlo ele exegese que o ::wtnr vr·opicia a iniciados e profanos para o estudo ela nos5a Constituir·iio.
" Dizet.· .isl.o {• 1'ar.ct.· o clngio rlcssa obra. que por lfio llondc•t·nsrJs molivos lwm cligna ;;rt·ia dr qualquer sacrificio do
et':ll·io pu!Jlico, si a cnmpcnsaJ;fio qnc u nul.ot· ol'l'erceo pela
sua pt:l1lie:u.:nn na ImpJ•ensn OJ'J'icial niio cot'!'esvoticlr·~st.~ ús
dc~pcsas qun ven!ta a acurrclar.
Na rrml irlaclr, lrah:üllu ele lal vullo, cm urna l.u!'l'a em
q1w os lil'ros jnridicossão eariRsimos, deve alcançar no nwrcadn o vaiut· rn in imo de ldJ$ pot• exemplar, elcvando-siJ, p<Ji.,,
nn rr.a!iclnclc a 20:000$ a compens:u;ão oJ'J'crcciela pelo :Htlot·.
A d,•:.;vcsn a sc1· realizada pelo Governo, clcvar-gc-ti no
maximo u !G :000$, ruzoavel como é computar-se o c.uBio de
cada exemplar cm 7$500, Mas, que o exemplar cusl.nssrJ '.10$,
ainda assim let•i::unos 20:000$ para a rcccila e 20:000$ pat•:t
a clt:spesu, e nm jusl.o c palriotico incenliv4 ao autor ele ·.m1
trabaliio ele mcrilo real e indubitavel valor para a difl'nsfio,
conltecimrnlo r cslurlo ela lei que deve estar ao alcantltJ de
l.udos,
Sala elas sessões, 20 de rlrzemhro de '1!123. - Ensebio dP.
ttndmde,

N. 37

Su ll\'cnçõcs:
Pam o Hospital ele S. Felix, na Bahia .. ,,.
Saln das

sE'ssü~s,

21 rlc

dr~rmhro

15:000~0110

de Hl23. -Pedro Laou.

S. F1'lix ,·, uma cidade imporlanlc á margem direita do
rio P:n•a~-;unssú c que pm· sua sit.uar:ão local, condieücs agT'icnlns r]t) Sf'll InlltlicipiO (' l't•OLll'SOS illci11Slriacs C COnlinCl'Cincs
francnmrnlr fnvot•avris, srJ !.ornou nma elas mais prospcn~
no Eslado.
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:'íova, regulat·rnettlc nova, l'cz-sc villa cout a Hcpublica.
Foi i\lanuel Vic\.tll'ittu, C:ovnt·n:u.lut· pt'll\'i:;uriu, qun a lll'Oelauttlll indej)l'lll.it'IIÍt; tk l;;teliOeit•a, jlill' CUlliii!CI!I' OH SUl'lOS ele
lH'OSIJCI'idadu que llu• I!Slavalll rcserv:ulos. Desde e:;su Lutnptl
qun :-;. F1~lix :-;u \etn illlpunt.lu ús cu11~idel'a~ües de vldn oconomica '' d11 pt·og'l'l>sso IOJll.t·e us tnltllicipius lmllianos, afl'irllll\lldl!-:;t> t.>ltlljllettlt>JJII.'Ill.t.• 1>111 todas a:; J'ei~;ües corno se marcam
a:; cidade>:; J'lttUl'OSHS.
Do iHJitlo rJ;•. visl.11 ecuttuln ico vemus al1i a :;ua &t·:utdcl.a
na cultura !lu i'ttlnu, u 1'1111111 de mellim' qua!icladc que se
planloLt c st• e·llilt'l.\ L>lll l.orlu:; a>: l:·t·ras (jllt' u tL>tn explontdo,
donde a convenicncia llu se insl:.dlal'Cill ahi, como se inslallaram c runcciunam, diYet'tia:,. l'alJt·icn~ ele cltm·ul.os, lornando-se
a ciclacle o emvot·io industrial desse commet·cio c com t!Xporlnr~ão pnt·a lodo o B1·a~il. Na cidade fica a csla•~ilo inicial
ela iuiportanle via J'crt·ua cenlt·al ela Hahin, com r1enclnwiio
agora nLt: ;lussiape, nu atna150 do srol'i.fto !Jalt irmo e cm p[·oIongamcnto, g·t·a,ns at;s Clil]wnlJOs elo Ministet•iu ela Viar;úo,
pm·a a unil'iew;llo com a Esl.l'acla de Ferro Cenlral elo Brasil.
Por me io r.! a Es lrada ele Pct·t·o, S. Fel ix, se encon Lra nas
mclhol'es cunllit;iics de possibiliclacles, até porque a sua vit~t;ão
J'ct'I'Ca se cxlcnclc com ramaL para Feira de Sanl'Anna c em
breve tcrú SLJa liga1;úo com a Capital do Estado, logo ler·minada a conslrucr;ão cnlt•e Blll'anltom c Concci~ilo ela Feira.
PtH' via rnnl'ilima suas virluclcs economicas são scmel<llanles. Alli ó o porlo ela navcgaoão balliana, com vapores
cliarius culre a eapil.al c Cachoeira, J'ronleira a S. Fclix e
que se unen1 vat·n real izat· Lodas as prospericlades, por meio
da granclr punle mctallica Pedro L[ o embarca('ões vclciras
para a permuta ele passageiros c ele cal'gas.
Com l.acs earaclcrisl.icos, o seu eommorcio seria nccessaJ•iu c fal:1lutenlc o que (• e o que vale: um cnmmcrcio importante, acr·c•ditadu. cum :;ramle muvimcnl.u de ·importação c exportação, numel·osas casas cummct•ciacs, fabricas c fabricas de
varias utilidades c proclucçüo.
·
Popular;.üo orelei l'lt e lalJfll'iosa, clislribuiela na lavom·a, na
industria e no commcrcio com o enraizamento da familia nu
tc:·ra que a viu nascer, isto é, população que não carece de
emigrar'. l.om se dcscnvolviclo por si. por seus esforcos, por
seu estimulo para o engra·ndccimenl.o, para a prosperidade.
O reecn;;camcnl.o do municipin confirma-lhe uma popul:H,iio rir. 13.000 almas e ;;c lhü juntarmos ainda a clc ~IUI'ilibn,
trás kilnmcl.t·os distantes do S. Fclix c a de Cruz das Almas•
ap()nas scpnruda por 12 kilomctl·os, Conceioão elo Almeida,
Castro Alve~1. cl.c., teremos cm uma raia ele poucas leguas umn.
população muito densa, ele mais ele cem mil habitantes. Por
isso rcn~lith n:B!m r.meintame•nte. se percebe claramente a
grande prospcriclaclc cm que se classifica a cidade cm que se
Ónumcra a sua pnpulaeão, por sua vez Lambem SC['Vida ele uma
instrucção que fiGa mais nu menos ao par ele suas neccssieladcs. Povo ademais religioso. cheio ele r..: como ele patriotismo,
não quiz que os sentimentos ela bondade se enfraquecessem
no se11 eorneftn, rloia-llit'~ o sofl'l'imcnLo elos sens irmãos, elaC]ttrlll's que eom;;i~1·o vivot·am c et•c,;cPt'arn, l1c111 eomo ele quantos, ele outras trrras, mas IÍ procura elo engrandecimento ccortolnit•" tlc R. Ji'pJix. vir•t':\!11 enmtmmg·at• no mesmo t;·abalho de
,íclicicladc collectiva.
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·Ohcios dessa fé e tambcm desse amor, os snnfclistas, com
sacrif.icios C!lor·mus, ú custa de esmolas, de subscripcõcs, do
donalrvoA mrnguarlos, mas ussc 0ut·ados llorn os juros da conslancia vicLuriosa, conscguirmir a cdil'icacão, a lnaug-ur·ação c
a installuçiio de um hosviLul de u:tridade, que ha pouco entrou
a J'unccionll!t'.
Urna eidar.lu enr lucs cundir;üus !Jem estava a pt'ccisur, c a
murcccJ· um esl.a!JelccimmJLo scnlcli'JanLe, que fosse o lenitivo
c a salva~,fto rlc quunlo;; infelizes ahi mcsrno a má sot·lc pt•o..
Jlfll'Ou, c rlc outros tantos pr·ocedenl.es dos nrunicipios vizin!Jos, e ainda de Jogares rlistu.nciados, que :i J'acilirlarle da~
comnmnicacücs rlc l.t·ansponcs, voem batnr ú parla da miscricorclia, ú Jll'ocuJ'a do csl.al.Jclecimcnlo. li:ra ncccssidaclc inadiavcl um hospital em S. li'clix.
E como o Governo seus anspicios .i:ímais ncgúra a tentativa o rcalizacúcs semelhantes, pOJ•quc o int.nito da. administração puhliea é Jll'omovcr o bem c a Jelicida.dc do povo sob
~ua acl.uaçiio. c o Congr·csso Nacional nunca srJ csquivúra do
pr·osl.ar auxilio n irlunl.iv:~s inslituiçõcs, urna subvenr;ão para o
hospilul clr! :3. Felix qttc so inaugura c ftincciona com rcac~
proveitos, 6 nrcessiclm!e qur! merece ser provida c que não
dcvu ser adi ada..
O município do :3. J.<'clix, na. Ballia, é dos mcl·horcs contribu inlcs do cl'at·in nacional r• cm relr!Duioão nada se !hG
tc111 d:.t~lo qrw c;tmpcnse o que se I'IJe recebe.
:\ ernnarla, pois. para uma subvenção ao hospital ele carirJade, C:'L:i I•lenaillenfr) justificaria, e deve ser approvada,
por qur~ isso im]lOt'lrt cm 'tuna granrln prova elos elevados sentimentos humanil.nt·ios rins illusLt·es Senadores.- Pedro Laoo.
I
'

.' j

N. 38
Onde convier:
.Tunto a cnda uma das varas fccleraes do Districto Federal haverá mais um escrivão, formando assim dois cartnrios qur. serão drnominados 1." c z• officíos, tendo os scrvcntuarios destes as mesmas vantagens, regalias c al.lribuições, razão l)OJ' que no mesmo acto da distribuição ao
,iuiz, o respectivo distribuidor fartí mencionar o officio a que
tocará o processo, allcrnanrlo-os, ele uccôrdo com a ordem
cm que forem apresentadas as pctir.ücs ou peças iniciacs da
causa, ficando para is~o o Govr.rno autorizado a abrir os ncccssm·ios creditas. - Cm·los Bm·bosa.

Ning-nctn ignora o nccumulo de serviço que existo nctunlmcntc nas clnas varas fodcracs, accumtilo que é perfeita- ·
mente ,justificado pelo excesso rlo trabalho elos respectivos
scrvcnl.uarios. Quem mourc,ia no F'ot•u.m. sabe quanto issn
prc,jurlica os interesses rla .Tusliça cspccialmcnl.c c os do
Thcsouro parl.icnlarmcnlo. As varas fedm•rws. não podem scJ'
compal·arJns :ís ria .Tusticn local que trem caclu qnal nm s6
cnr·J.m·io. A' Pssas C'SLãn nffectos srrvir,os do :rifa rclcvancia,
que, pela sm1 natureza, não podem soffrcr demora, como por ·
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c:WIIiJllo, os crJrninacs c oloitoracs. Aqui, no Districlo Fednt·al, ellcs t•nntinuarn a ser feitos pelos dois unicos cnrlorio~. au passo <lUC em K.. Paulo, Minas Gerncs, Buhia, Pcrmlltl.liiGo, Geará, Pal'it, ltio Crm11dc do Sul o llio de .JanciJ·o,
Côl.iiu ;;f1'c~clos aos cat·l.urios crcados em virtude da lei nunwJ·u ". G:J:::, de J 7 de ,janeiro de 1923.
o unieo nrgnmenl.o que se 11ódc lanunr contm a mncnda
aeima c) 11111 pequeno nccrescinw de clcspcsa, mas csln scJ·ú
sobc.i umcnto compensada pelo augmcnto du ronda do scllo,
(]III.! Jll'ocluzír:\ a aclivn1;ão do movimento forense.
Sala das sessões, 20 do dezembro do 1023.
N. 3!l

Onde convier:
,\Ti. L" Nos concut·sos a que se refere o capitulo XVIII

do regulamento approvado pelo decreto n. 11.748, do 13 do
oul.ul'ct·o de HH G, os ]lt'<'nlins a! !.i insLiLuidos serão conferidos
sem I imi L:wftu de espec;ie alguma; ao criterio das respccli vn:;
cn:nJJJissõcs· .iult;ndorus, ficando, assim, dcrogado o nrL. G" do
rleeJ·c•Lu n . .1.'2. !158, de lO de abril de 1018.
~ ·!." ,\u aluinno a quem ten!Ja sido conferido um lor-

cdm 011 segundo pt•cmio, c) licito concorrer ao primeiro por
dois :mnos scg·uidos.•
~ 2." O ulucnno que, )IOl' JJH.d.ivo justificado, deixou de
i'CJ in,;eJ·cver ao eoncurso, no anno cm que concluiu os csluclos, podc•J'Ü co:JCOJ'l'Ct' aos prrmios no :umo seguínl.r.
Al'l.. 2." Os alunmos laureados com scgtindo premio c ao~
quacs deixou o t·csvcctivo ,illl'y de conl'erir-lhcs primeiro
prcutio, não ohslunl.e reconlccccr os allos mcritos dos mesmos,
JlOt' não SCJ' passive! ullmpassnr o numero regulamentar
ele primeiros prcmios, como consta das respectivas nelas r
publicações rlo Tnsl.iLul.o, serão considerados como tendo óbtido
mcelalhas.
Sala das sessões, 18 do dezembro do 1923. - Manoel

só

Bo1•ba.

Just·ificação
Pelo nrl.. 0G rlo rcgu!mncntu elo Instituto Nacional rlc
approYnrlo ]101' clccrclo n. L 197, do 31 ele dczcnihr·o
c/c) J~\l.~, r~rn pm·mitliclo ao nlumno !ameado com 2" ou 3"
Jli'CJJIÍO, comlntTot· no ·1"-Mcclallia elo ouro, no unno seg·uinlo
ao elo pl'inwiro concurso, c assim t.ambcm, pelos regulamentos
nnncxM nos rlccrclos ns. 3.G32, do 31 de março ele 1000
(nl'l. \)!1); ''· 7T!l, rle 2 rlc mnrço de 1003 (nrt. 145) o 5 .1ü2,
de J!t de nHtt'l.:o r! c 190ft (arl. 152), c!cixnnelo tfío snlutm·
pJ·incipiu ele seJ.' consnf\T:~clo nos rc:g·u!amcnto~ .posteriores,
nnl.tll'nlnwnln por omJssao. com cvic!entc prC,JlliZil para os
cliscipulns cln mesmo fnslitnl.o que tinham no dispositivo
]f'l(nl um psi imuln pnJ'fl maior 1\JlCrfciçoamcnl.o dos seus
c•sl.wlos.
E' ce!'l.u IJIW o TnsLil.nlo Nacional rlc l\fusica, na Yigcncin
rl<c adnal l'<'t:Tilnmcnl.o, l.nJn permitl.irlo no alumno laureado
com 2" ou 3" premio concorrer, no anno seguinte, ao. 1• pro~'ltl"ic\a,

I
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JlJ i o, no r:rtso de nüo I. CI' havülo cuncessiío lota~ dos Jll'emios
desta ullirna HaLut·ew, insLiLniclos para um curso, mas isso
sü J'at'mnenlu Ho ]Jodel'it verificar nos cursos ele canlo, piano
e violino, cm razfto do grande numero do concurrcutcs.
/c ntcd ida vroposla lJOnsulla, pois, os inlcr·esses do ensino
c elos Jli'O]lrios alnmnos que Leem nella um poderoso incen..
Livo para se dudicarcm, sem desl'allecimentos, ao csludo das
matarias, cut·Los ele poderem um dia, llOnquislar maiorc~
louros no interesse proprio e da collectividade.
Qmllllo ú ullimu medida que se contém na emenda SUfil':l,
é ellu perl'citumenle acceilaveJ, pois não se comprehende que
alumnos laureados com segundo premio, não pela relatividade
das provas, mas pela exig·uiclade do numero de primeiros
premi os, confm·me declaração elas comm issões julgador·u.;,
constantes das actas lavradas e publicações do Instituto, não
possam l'azet· jús ao primeiro promin.
Conseg·u inlernenle, desde que o jury conferiu scgundu
premio a um alumno, julg·ado cm idenlicas condições de
outros que obtiveram primeiro premio, só por não lhe per·millir o regulamento a concessão de mais um desta ultima
natureza, não é absurdo equiparar-se a situação dos concurrentes em questão.
Sala elas sessões, IS de' dezembro de 1923. - Ma.rwel
Borba.

N. 40

•

Aos diplomados em sciencias cornmerciaes pelo Cul'su
Geral elo InsLituto Commercial do Rio de Janeiro· ser:i concedida matricula nos cursos juriclicos ela Republica, depois
ele prcslarcrn os exames de lll'Cparatorios na sécle do instituto, com a respectiva fiscalização por parte do GuvcJ'I:(•.
Sala das sessões, 20 de dezembro de 1923. - E1tsabio de
!bUlmda.

Justificação
O curso geral do Instituto Commercial do Rio de Janeiro.
além das disciplinas propriamente relativas ás profissões
commcrciacs, consta das g·eralmente exigidas para as matriculas nos cursos superiores, sendo os seus programmas re. guiados pela lei n. '1.330, elo 9 de janeiro de 1905.
Além disso, o InsLituto Commerciul ó t·econheciclo de utiliclaclc publica federal, encerrando os sons diplomas a presump1;ão de habililrt()ão pura as funccões a que se destimun
sendo os seus cursos fiscalizados por delegados fiscaa~ nomcaçlos pelo Ministcrio da Agricultura, cm 1 de maio elo eorrcn lo nnno .
Tendo jú um passado de 20 annos de continuo labOr, t
possuindo \1111 corpo docente composto, na maior parle, de
nomes conhecidos c acatados no magisterio superior, merece
o Instilulo Commcrcial os favores ela emenda.
Sala das sessões. 20 de dezembro do 1023. - Eusebio de
Andrade.
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N. 41

.. As .escolas commerciaes declar~das de utilidade publica
c llscahzadas pelo Governo JlUssarao a ter os seus cursos
subdivididos da seguinte fórum:
. 1." Curso de guarda-livro~. [Jot·tuguez, arilhmelicu, cul.ltgruphia, escripturação mercantil, contabilidade e direito
.COfllllHll'Cial.
. 2." Curso geral de sciencius commerciues, pot·Lugucz,
u!·t~lun cli~a, ulgcbra, geometria, g·eogruphiu c historia, scicn1
Clas p1ystcas
e natlll'acs c suas upplicaçõcs commerciues, esllripturac;:ão mercantil c contabilidade, direito publico e comme_rcin! e leg·isl~cão aduaneira, tachygraphia e dactylogrnphJU, francez e mglez.
3.• Curso superior, constando das matcrias contidas no
respectivo curso, de uccórdo com a lei n. i. 339, de 9 de
,janeiro de i 905.
o~ prazos para· a terminação desses cursos, assim como
us reguhu!_1entos respectivos, serão regulados pelas respectivas
cong·rcg·u<:oes.
Os diplomas conferidos pelas mesmas escolas importam
na pt·esumpeão legal de ha!Jilita<,ão para as funcções ·a que
destinam.
'
Sala das sessões, 20 de tlczcmbt•o de 1023. - Eu~cúiu ele
Alllll'(tdc.

se

Just-ificação

A lei n. 1. 33!!, de 9 dl.l janeiro não define com prectsuo
o,; titulo,; que devem ser conferidos aos que concluem os
cm·sos, nem, tampouco, dá autonomia ás congregações para
dl.lciclircm ·SObre o caso.
A emenda visa corrigir c~sa lacuna, discriminando melhor os cursos e conferindo utl.ribuicões ás congregucões, que
passarão a lct' parle inl.egrunl.il na dil'eccão technica dessas
escolas.
··
Sala das sessões, 20 de dezembro de 1923.- Ettsebio ela
..lndradc.

N. 42

Ao. regulamento do InsLilnl.o Nur.ional de 1\Iusica, nppro~
vado pelo de!JI'elo n. 11.7 48, de 13 de outubro de 1915, acct·escenlc-sc, depois do :ll't. 260:
.
· "Arl. 260 bis. A t.crminnção dos cursos de canto, ptano,
m·gão, violin~ ou violoncello, vet•ificuda. com up(lrovações
riislinctns cm todos os exumes das rospecttvas sértes ou annos,. a conLu1• daqnelle em que o _nlt~mno houver !~grado cla~
&ificnoão, após o exame de adnmsuo, e a co;:tqmsta ~o prt-:
meil•o pt'.llmio, medalha de om•o, J>OJ' votacao unam me . do
.im•y de concurso dão direi! o ás mesmas vantagens o re~ahas •.
conferidas aos peusionislas, nos lm•mos do regulamento.
Sala das sessões, 20 de dezembro do f 923.- Ettscb'io da .
•4.ndrttdc.
Z4
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Justificação
As nolas dislinclas obtidas, segufdamenlo, no exame de
quaesquer dos cursos mencionados, o a conquista do primeiro J1romio, medalha de ouro, por votação unanime do
.iury de concursos a premias, de que trata o regulamento do
instiluto, formam um conjunto valioso de· provas que bem
traduzem o grande merecimento do alumno e o ~eu incontestavel aprovei lamento na disciplina estudada tornando-se
mesmo diff'icil a reunião de tão louva veis 'resultados,· sem
mterposicão. de peqúeninas discrepancias .. Nas escolas supeI;iores da Republica, aliás, é · hem este o criterio adoptado
para decidir do pr'emio de viagem a paizes estrangeiros, talvez por• ser o que menos se preste a injustas pretericões e·
cuja conquista vem sendo realizada, anno a anno, com o· tesL'lmunho dos mestres e de todus os alumnos 'das classes ou
cursos, não soffrendo outra influencia que não a do natural
r,stimulo dos que concorrem para o mesmo triumpho e, que,
cada vez mais se esforcam por alcançar grãos elevados de
approvação. No instituto, portanto, são merecedores. da disJ.incciio contida na emenda, os que, porventura, venham se
encontt·ar nas condir;ões excepcionaes de destaque, ~;Lella allU'didas, ficando, entretanto, reservadas para os demais\ alumnos
as disposições regulamentares já existentes.
N. 43

Ficam equipal'Udos os inspectores ·e sub-inspectore,;
pharmaceuticos do Departamento Nacional de Saude Publica,
em vencimentos c vantagens, respectivamente, aos .demais
.inspectores e sub-inspectores sanitarios.
Sala das sessões, 20 de dezembro de 1923. Andrade.

Eusebio de .
·

Justificação
Pelo regulamento sanitario, baixado com o decreto numero 3. 987, de 2 de ,janeiro de J920, compete aos oito inspectores e sub-inspectores pharmaceuticos a· fiscalizacão das
pharmacias, ·drogarias, laboratorios chimicos e pharrilaceuticos e hervanarios do Districto. Federal, estabelecendo vigilancia rigorosa, quanto á condição de venda e exame de produelos, servico este cu,ia importancia é excusado exaltar.
O enorme, sempre crescente numero de estabelecimonto3
inspeccionados está · a cargo de oito funecionarios apenas.
Esses funccionarios, além da incumbencia ext.erna de zelar
pela installaciio c funccionnmento dos estabelecimentos declarados, verificar c apprehender medicamentos, · desenvolvendo actividade em beneficio real da saude de toda a popul!ll;.ão teem a l.nrefa do organizar inteiramente o serviço burocralico, relatando estudos minuciosos sobre preparados a
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serem expostos no mercado, cum:edendo licença~ e opinando
sobro patentes de privilegios a cargo do Ministe1•io da Agricu!Lura, sempre que se trata de assumpto sanilario.
Jleleva notar que a Inspectoria de P harmaciu, alrím das
grandes restJOnsabiliclade~ a seu cargo pela natut·e~a do serviço que interessa vitalmente á saudc do povo, é Lambem
uma Jonle ele receita, u unica do Departamento :;anilario, e
sempre em augmento .
Como se póde verit'icm· do~ relatorios purciaes, a receita
desta inspectoria, entre livros, etc., representa uma média d•1
18 contos Lrimestralmenl.e, al'óra receitas de certidões, multas, etc.
. Quando se reorganizou esta inspectoria não houve a pro- ·
visão exacta da extensão realmente enorme do trabalho de
que seriam incumbidos os oito funccionarios e tampouco se
cogitou da injustiça de se lhes dar, inexplicavelmente, ordenados menores do que os pagos aos inspectot·es e sub-inspectores sunitarios, que Leem as mesmas denomina1;.ões, mas que
cm lagar de oito, são em numero de 80. Não é crivei que o
espírito do legislador fosse o de estabelecer regalias á classe
medica que é encarregada da inspectoria sanilaria.
Convém salientm· que os phurmaceulicos do Departamento não podem exercer sua profissão por outra fórnm, e
já tiveram a sua pt•el.enc;ão approvada pelo Congresso, no areamento vetado pelo ex-Presidente da Republica, sem que
fosse um dos pontos impugnados nas razões do ·véto.
Assim, pois, a emenda em questão nada mais é que uma
justa reparacão á desigualdade até agora existente.

N. H

Inclua-se, entre as subvenções, a de ·10 :000$ para n ~{on
tepio dos Operarias da Fabrica de Tecidos Bangú, do Districto Federal, organizado em 1' de maio de 1916.
Sala das sessões, 22 de dezembro de 1923. - b·incn Ma-

chado.
JustificrJ.~ão

Cumpre, para os fins da assistencia social e da justica
social, que o Governo da União auxilie com uma subvenção o
Montepio dos Opera·rios da Fabrica de Tecidos do Brasil, importante associação operaria do Districto Federal.
Elia foi organizada em primeiro de maio de 1916, conforme se vê dos respectivos estatutos, reformados na assembléa
geral de 21 de outubro de 1919 e alterados em assembléa extJ aordinnria de 6 de fevereiro de 1920.
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Seus ostMutos estão registrados no livro 2 do Registro das
Sociedades Ci~is, sob o numero de ordem n. 1. 049.

Estes estatutos estão assim redigidos:
CAl'l'l:ULO I

Arl. 1." Com o nom!l de «Mont.cpio dos Operarias da J.<'a~
h6ca de Tecidos Bang·ú, í'ica organizarda uma sociedade do
caracter bcneHcentc.
Art. 2." A séc!e do M·ontcpio ser:\ no perimotro de Bangú,
Districto Federal.
Ar.[. 3." Compor-sc-ha de iii imitado numero de soei os !.le
ambos os sexos sem distincção .[],c na!lionalidadc, credos políticos ou religiosos.
CAPITULO II
ll.\ .\DM!SS,\.0 DOS ASSOCIADOS

ArL 5." Para srJr a·dmittido como socio ou socia desto
Mnntcpin t\ neee~sal'io:
a) srr opcrario ria Fabr·ica de Tecidos Dangú, ou rcsidenln no pm·irncft·o cio. Bangü;
b) r si ar· trahalhancln na necas-ião de sr r proposto;
r:) g·osar pcrJ'citn saudr. c não ser pm·t.adot· de de;fdf.os
physicos. que no futtrt·o possa allr.gar como impossibilidade
para trahalhar;
rl) não !'cr maiO!' d~ 55 annos os homens. as senhoras, de
l:iO annos c nem menoJ•rs dr f.\ annos. de ambos o's sexos;
r.) ser Jlropnsto por um sncio quilo dr. maior idade, espe-cificando na proposta: nome, idade, Jlucionalidadc, profissão c est.ado civil do proposto;
.·
.
f) o~ menorns de 18 até 1.1 annos, desde qnc para isso
tenham consentimento de seus paes ou tutores, poderão ser
admiWdos como socios.
§ 1." Sc1·ão Lambem admillidos como socios (de ambos os
sex~:is). no caracter do contrilmintcs oxlr·amrmm•arios, qll'o ficarão sujeitos ás seguintes disposiçlics:
a) serem propostos nas condiçúcs da lr.t.Lra e do a:t•L. s•;
b) rln arccôt·do com a Irt.Lra d do art.. 5•;
.
c) g·osar pcrfr.il.a saudc c não ser portado'J' de defeitos
physieos Qnc no fuLut•o possa allcg·ar como impossibilidade
para trabalhar;
.
il) estar l.rab'alhando na occasião de ser proposto, ter boa
conduct.a, apt•cscntar al·tcsf.adQis do logar onde trabalha ha
mais de seis mcze·s c residir no perímetro rlr. Bangú;
e) os sonhorr.s associadr:is terão o dirr.ilo de propor as
suas esposas c filha·s, ricsdc que csla·s preencham os dispositivos do al't. ri", !cUras c, d, c (. O proponente ficat•á rcsponsltvel pelos sm1s proposLos desde flUO estes Lenham occupaçao
domestica.
J
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..
§ 2." As propostas, Lanl.o elos 'Cffeclivos como dos cxl.l'al!lumcrnl'ioi', :li'J';"'io submellidas á commissão de syJHJi.mHlciu,

que sobre ellas emiLLirá seu parecer com a passive! brevidade.
CAPITUW III
D.\ Cf,ASSIFICAÇ.\0 DOS SOCIOS

Mt.. O. • A assooin1;úo cornpor-sc-ha rias seguintes classes
de associ•ad·os:
. Iniciadür·cs, fnndadrl!'cs, conLJ•i!JUinLcs cffcctivos c conit'ibu in1.1~~ P.xl.t·anumm•a.rios.
§ J ." São inicia,rJm·es c~c~ ·socins que assistiram á reunião J·e
iniciaçil·o J'~alizarla rrn 27 dn mar1;o de 1!H6;
§ 2." Siío J'undnd.ores ris cuw foram inscriptos desde 27 rlc
março c!l~ I !llu nl1\ a primei1•a approva~ão dos estal11Los, 1 de
maio de 1fll0.
·
§ 3." São cnnlrihuin!J,,; effectivos os sooios que se inscMvet•am depo:rg de primeiro de muiü de 1916, scudo operarios ela Fabrica de Tecidos Bangú.
§ .1," Siio ccini.L'ibuinl.es cxtranumcrarios os soei os insc.ripl.os api'ts a appl'ovação da reforma dos estatu~os; os que
não fot•cm ·operm•ios da Fabt•ica de Tecidos Bangú.
DAS CONTRIBUIÇÕES

Art. 7." 1h co'nt.ribuicões serão d·e 2$ m~nsaes pára cada
SOCi·a,
Arl .. R." Todos os associados ndmiflidns dnpois do dia 3!
(]c rirzPmhl'n dr 1916 dr!vm•ãn pagar, além da mensaJi.rlnd•~.
5$ ele ,ioia no p!'imcil'n mez.
Ar·t.• !l." No caso do associado ·~ffeclivo sa.hil• da fabrica,
· qncHndJO continuar a gnsar dos snns direil.os, deverá saof.isfazcr, na sédr: social, '' pagamento J].c sua mensalidade at.é o
dia 15 dr' cada mnz, pass:mdo para a cla~sc dos nx!.ra.numcrarins; si for mrmhrn rla dirl:!ct.oria on conselho, con!.inna.rá
rxrrccndo" o cnr•gn nf.ô findar o manda lo, não podendo ~cr rcSOCÍ•O Oll

cl~ito,

CAPI'fULO V
DOS DF.VllnF.S DOS ASSOCT.~DOS

. Art. i O. Sfío deveres dos associados:
~ 1." ncspP.itnr, cnmprir r' fazer cnmprir fielmnnf,e os prr-~rmlrs rM.allJfn:;,
§ ~.· Prtf!'nl' pnnr.nrllmrnl.c ;;nas mensalidades 11 qnal·qll'2r
divirln qnr. cont.rnhirl'm com o ::\ofontepio, ainda. que estejam
p~rcr,!Jcncln snccoJ•rn.
§ 3. • Arcni!.ar r r.xorcrr cnm zelo c dignidade (')S ca.rgo.s
para qnc fill'CJll el·oilos nu nomeados c concorrN' 11ara o cngrandc·cimento ela sociedade.
§ 4. • Fornecer ti. commissãn hospit.alnirn, todas as provas
qnc ,jusW'iqncm n cst.nd0 de doente, quando rc.qucrcrcm hflncflccncin.
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§ 5." Juntar aos raqu()rimentos que dirigirem á secretaria, recibo de quitação.
§ 6.• Guardar a devida con&ider~cão para com todos os
seus consocios no exorcJclo de suas Junccoes;
§ 7.'' Comparecer ás, assembléas geraes para bom conheci ment.o das re,ooJ uçõe& t~madas.
r
I

CAPI1'ULO VJ
Dln~l'fOS

DOS SOCIOS

Art. 11. Súmenle gosa1·ão dos dil·citos de sacio aqueiJcs que se acharem qu Hes, sendo assim considerados os que
não estiverem em aLJ·uzo de mensalidades por rna1s de trinta
dias.
Ar!. 12. São díreilJs dos socios:
§ 1.' Votar e serem vntarlos para membros da Directoriu c Conselho com cxcep(~úo dos menores de 18 annos dos
empregados do l\fontcpio, d~s exlrar,umcrurios c dos que estiverem porcebcndn bcJH'ficencin, as senhoras e u;, que não
souberem lêr, ,6 lhns é faenll.ado direi to de volar.
§ !:!." Pri'CI!bcr os socent'I'DS garnnliclos ncsl es csl.alutos,
desdo que estejam · quites c.JJO sur15 menRalidadc;; ou de
qunlqurl' onl.t'il romp!'omissn pccunin1'io ou a ,iuizo da Di1·a-

ctoria;

§ 3.' Deixar de pagar suas mensalidades quando communicarelfl auscncia para· lugm· onde niio possam receber socCOJ:ros. dévendo participar seu regTnss~ deniT'O de trint.a dias;
§ '•·' p,,npol' ás comrnissõrs us medidas filie julg-arem
uteis e a r.llns diJ·ir~irem queixas llll reclama~:ões a bem dos
seus direitos, rl•'VPnclo •empre fazei-o por escripto;
§ 5.• Requerer qualquer ccri idão a bem de ~ens direitos que lhes serão rlarlns so esl.ivr.rmn qnit.cs;
·
§ G." Comparr~ce1' aR sessões do 'l}:n1selho ou a"scmbléa
geral quando I ivet'L'Ill r! c rlf'flmrlrJ•-se ou defenrter qualquer
socio arcnsado;
~ 7.• lteq!JeJ't;l' clt• p!'e~idr.nf,r elo ~fontcpio a convocac;ão
de a8srmhléa gcrlil, pOI' mr.in rle rrqnerimenf.o nssignaclo p1r
trinta e sris (36) socin~ qnilr.!-, rleclarrtnrln o fim rln convncac;ão qnc lhrs nãr. scr1í neg-urla. nn rspoçarla por mai~ dr 15
dias; caso poróro, lhrs srjn nr.gmla. a assombléa sendo convocada pelos requerentes, serão validas suas deliberações to-.
madas rle accliJ'clo com os r.slalnlos, rlesrle que r.ste,iam presr.nt.cs don3 torcc,s dos ~ignataJ'ios rln requerimento; as despr?.as. porÃm. rtr.vf•ríio RCT' frilns pr.loR requerentes, bem como
pezas, porém, deverão ser feitas pelos requerentes, hf."m como
cnmf."nto rlr rl'!sponsahilirlarle nn Secretaria.
Arl. 'i::l. Os empregados rio 1\fontepio. tenm direito dr defl"sa rir. seus actos quando nccusndos, em asscroblén 011 sessíio rio Conselho. hr.m c~mo dr prr:~tnr·em cxplicnQÕí'S ~om
pre qu~ forem neccssarius.
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CAJPITULO VII

·~~J;\

DAS PENAS E RECUHSOS DOS ASSOCIADOS

Art. 1<1, Não tem clircil.o ao~ soceorros c. socio que n)
actc. do rcqueJ•el-oii não juntar o recibo elo ultimo mcz.
§ 1." O socio qllC sr. quil.ar dentr8 de 2 mczcs c !!9 dia:;
só terá rlircilo a soccfm•o Lr·inl.a dias depois, c completados
I.J•es rnczes, não se quitando, perderá lodos os oil'eit.os so~incs
e sm·á eliminado, (salvagJIU!'cladas as clisposiçõe~ d:J § 3" do
al'l, 12) ,
Art. :15. O socio que estiver em goso de licencn por mais
de 90 dias, só terá . direito a requerer beneficencia, 900 dias
depois ele sua ·reentrada,
Art. 16. O socio que deixar de ser operaria da li'abrica
de Tecidos Bangi't, e não vicJ' ou não mandar 1111 secrel.aria a
sua mensalidade, de accôrdo cJm o art. a• perdcd os direitos de socio.
· Ar I.. 17. Os socios ou sacias que por qualqu.cr ftÍl'ma
desrespeitarem os membros da Directoria ou das commissões
no exercicio dos seus deveres; dentro ·:>u fóra do· recinto social, serão admoestados pelo presidente e na rcincidcncia serão suspensos até 3 mczes ou eliminados conforme a gravidade do caso, e a .iúizo ria Directoria.
.
Art. 18. Ficarã3 suspensos os sacio>. qnn illegalmente
estiverem percebendo soccorros ou illurlir a bôu fé das commissões; o tempo de suspensão será del,erminadn pela directoria.
· ·
·
Art.. Hl. Qualqner dirMtor nu conselheiro que fize.r admi~siio rle pessoas qne não satisfaçam as aliner.r.ç d::~ art.. 5•
c si v.erificnr que o fez de má fé será suspenso af.é 1.1 fim
do mandat.o ou exercício.
.
'
'
Paragrapho unico. O socin suspenso nas condiçõrs deste
artigo, bem com:-~ nas rio art. 17, não poderá comparecer na
séde social, nem tomar part.e rm quaesquer actos deste l\fontf.>pio. devendo, l'nt.retanto. satisfazer o pagamento de suas
mensalidades.
·
Art.. 20.
Perdem os direitos de soei os:
.
.
~ · t.• Os q.ue tiverem sido admittidos por falsas informações em qnalquer tempo que sr verificar essa irl'f•gulaJ•idade; perdem os sens direitos sociáes:
.
~ 2.• Os qnP M apossn.rmn de rlinhf.>iro~ on d~ quaesquer
objeot.os da soeierlarlr., nssist inrln n c>st.n o direito rle lomarlhf>s ·cont.as .iudicialmrnte;
· § 3.• Os Cflll' f·~r~m conrlrmnnrlo!'. r.m virtnrle de rrimns
infamnnt.es:
~ 4.• Os que prat.icarem netos cont.rnrios á moral e bons
costnmrs on ahandonarr.m o~ mrio~ rir virla honeRio;
~ 5.• Qg qnr fnlsnmnnfr. nlleA'arr.m molestin po.••a rrcr.brr
~occorrM. ou r-onfiar~m n 111frem sens rlocnmrntn;; dr soe.
cio, pnrn rm scn Jogar A'!'lsarem rins rr~alins n ryne term dirf>ito: ·
§ o.• Os socios anP por qnnlmwr dos mnlivos dos pnragraphns antrcr.dentr.s forr.m rliminnr.bs não trrãn rlirr!fr, a
haver quant.ia alguma, ·
.

I

I
•
I

536

Ai'\NAES

no

SF.Ni.DO

Arf.. 21. Qg ;,ocios Cfll!: incnr·r·et•r•rn ·~m pr•nns imposln,;
pela rJit•celol'ia, !.cem o rlit•eilo rfe t•ecot'i'CL' a a~sr!mhlr:a gei'UI,
afim ri e serem jnlgarfns 1'111 11ll.irnu inslancia.
Paragt•apho unico. Os ~ocios qnll forem ou vir~t·em a ser
nliminados pela rlirecl.~ria, snnccionandn esRe acto uma asscrnhléa g·rrat rir ael'i'll'rl,., con, o at't. 17 j:\mais poderão sllJ'
ndmiltido;, como socios do Montcpio, ' '
·
CA PITUW VIII
DAS

RENF.PiCilNCJM!

Al'L. 22. O socio que depois de seis mozrs de· sua admissão ficat• impnssibilil.arlo rir lrahnlhnr, si n"tívcr· quilr.,
ler:i. o dit•rilo de ser snccol'l'irlo.
Pm•agTapho unicn. O socio srí l.et•á dir·rilo de J'Cquerer
beneficencia quando guardnor o leito por mais de 15 dias,
devendo ,iunllir no reqnllrimenlo o sru ultimo J'rcibo r. n nt.leRIado merlicn c drclaT'UL' a sua t•r.~irlr.ncia pa1·a lhe srt• enviado
o Roccorro; o requorimenlo fJIH! ri,;,. nntrada na secretaria .com
menos de l 5 dia~. ficat·ú sem rffeilo.
Art. 23. Todo o socio quando doente, lerá direito á beneficencia de 30$ a i5$, segundo as mensalidades. entradas e
o numero de doentes existentes na occasião; Jogo que o requeriment.o rlét· eni.J·ada na ~;ecrel.aria sm·-lhe-ha abonado r1HR
30$000.
§ 1.• Si na divisão das mensalidades entradas, couber ao
reqncrr.nt.c mais dos 30$, ,j;i abonados. esse excedente l'he será
enviarlo •rlopois dr rnceJ•rarlo o cxpetlienle na secretaria. no

caso que o sacio não es!rja lt•abalhando on reslabelecido.
§ 2.• Quando no goso dr beneficcncias o socio apresentará :í sccref.aria provas de rmfr.rmirlade r. do seu tratamenf.o,
sempre que lhe for exigido r si, nito o fizer, Rerão suspen~os
os soccor·ros al.é que prove com al.leRI.arlo medico e receitas;
chegando, porém, no conhecimento da directoria que isso é um
extrat.agema, fícat•(t o socio su,ieilo ás penas do § 5" do artfg·o .20.
Art. 24. As •beneficencins requeridas pelo associado que
se recolher a .qualquer hospital, onrln for vmlada n entrada á
commissão hospitaleira: serão onl.rcgncs ·a pessoa da familia
por elia designada, mediante. recibo, devendo ·o sociG, no regressar·, apresentar na srcrelaJ•ia um 'flocumcnt.o comprobatorio do sna enformirlarle; não sendo, porém, designada pessoa
alguma para receber o dinhr.iro rins br.neficencias, este só lho
~cr{L rladn r.m seu rogt·r.~so. mediante at.test.ado medico; no
caso da commissão ·poder visitai-o no hospital, as bcneficencins lhe serão rnl.rcgues alu.
Art,. 25. As henr.ficcncias co~sar·ão logo que o doente
esf.iver rcstnhelncido.
Art.. 20. Nn caso rir. fallccimcnl.o, o socio IN.:í como auxilio a quant.ia dr 50$, inclcpcndcntcmrmto elas ·beneficencins
qnc esteja percebendo, com excepção dos que falleccrom sem
que csle.iam percr.br.ndo soc.corJ•o quo. ncs!c caso, terão para
fnMral n quantia dn 70$, que lhe será fornecirln pelo funrlo
do reserva, logo que á sccrelnria Aeja aprcsenlnda n certidão
de obifo.
·
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CAPITULO IX
DAS PlcNSÜEfl AOS lNVM,JDOS ·

Art. 27. No caso rio associado ser vicl.ima de algum accidenl.c que o !.orne invalido, passará a sm• soccorrido ·pela
Caixa de Pensões aos Invalidos, sendo as pensões de 30*
mensaes.
A:-t. 28. Todo socio que t.iver percebido beneficencia durante ~eis mczos pasgat•;í, ao fim desse tempo, a ser soccorrido pela CaiJa dos [nvnlirlos.
· § 1: •rodo socio que estiver percebendo beneficencia
durante seis mrzes cnnsecul ivos ou {Ir. acct)rdo r-om os artigos
27 e 28, só terá direito ao que lhe faculta o art. 23 90 dias
depois do sua ultima alta; si, entretanto, requere•· nova ,bc.neficcncia denfro dos 90 ri ias do prazo. csfa, sú lhe poderá: se•·
dada de nccl'n•do com o art. ::!8 (salvo nos .casos de accidenf.c
e a criterio da .directoria).
§ 2." As pensões de que tratam os arts. 27 e 28 sel'ãO
pagas na thesouraria, podendo, porém, ser levadas a domicilio, o no caso de restabelecimento serão suspensa~.
CAPITULO X
DA CAI::\'1\

GER,~L

E SEU MO\'IMoENTO

Art. 2!1. O total das mensalidades de cada mez será dividido cm tres partes iguacs, sendo duas para a caixa de be.neficencias e uma ,parto para a de pensões aos invalidas.
· . , § 1." A caixa do bcncficencias só comecará a funccio.
nnr seis mezes depois dn fundado o :\lontcpio.
§ 2." Vei•ificada a enf.mda das mensalidades, far-se-ha
a divisão de que trata o § 1" do art. 23.
§ 3;• Si os don~ tercos não derem para ser pago nos
socios doentes o minimo de 30$, rocorrer-se-ha á Caixa de
Pensões aos Invalidos.
.
Art. 30. Todo o capital existente ou que venha a exis~
tir no Montepio, de juros, vendas ou quaesquer mensalidadrs, será depositarlo em bancos ou Jogai' onde d1:r. •·rsultndo
vantajoso no Mont1:1pio.
·

CAPITULO XI
D.\R ARSEMBf.J~AS OllrtAF.S

i\1>1., 31. A nssemblén geral 1\ n reunião dos associados
quites, em nume1•o de 35, pelo menos; efi'ectunr-sc-ha em
sessão m·dinaria tres vezes pm· anno e extraordinariamente
sempre que for convocada pelo conselho adminisfi·ntivo ou
pelos soeios, de accôrdo com o § 7" do arf. 12.
Art. 32. As assembléas geraes serão nnnunciadas pela
imprensu tres dias seguidos, com a designacão do dia, hora e
Jogar. Umn hora depois de marcada ·poderá funccionnr com
o numero indicado de socios no artigo antecedente, salvo cnso
do § 7' do nrt. 12.

ANNAES DO SENADO

ArL. 33. As assembléas geraes terão Jogar:
§ 1.• A primeira, no mez de janeiro de cada anno, para
leitura do rélatorio e balanço geral da thesouraria, eleição da
eommissão de contas e conhecimento das reclamações e meri idns que forem apresentadas.
..
§ 2." A segunda, dentro do prazo de 15 dias a 50, depois da primeirn, para discuf.ir c votar o parecer da commisPiío de contas.
§ 3." Biennalmenl.e, na segunda assembléa, será..feil.a a
deição da directoria e do con~clho adminisi.I'IlLivo.
§ .\," A f,m•ceira nl.é o dia Jll'imeh•o de mnrço pm·a dar
posse i\. nova adminish·nçiio.
i\rl .. 31 Em nlisembléa gel'al só sr. podm·á l.r·at.nr· de ma~
teria para que for convocada, porém,· esgotado este e antes de
!"er· dissolvida a nssembléa, si por cinco de sous ml'mbi•os for
r·cquerida e npprovnda urgencin sobre novo assumpl.o, poder~e-ha dcllo t.ratm·. Esta rlisposição não aproveita ás nssemt:léns de que trata o arl.. 12, § 7".
·
i\ ri.. 35. Quando não for possível terminar os trabalhos
rln assr!mbléa no mesmo dia, ficarão adiados para nova convocação, cm conl.inuação, e funccionnrli com qualquer numero.
Art.. 3G. As assembléas s~r·ã'o abertas pelo pt•csidente ou
subsl.il.ul.o legal, e, na falta deste, por qualquer sacio compe..
l.enle, sendo fJI'esirlidn por um socio ncclamado pela assembléa,
llSie nomeará dous secretarias, e, si a sessão for eleit.oral,
mais rlous escrulinadoriJS.
Art. 37. NAo poderilo fazer parte da mesa da assembléa
os membros rlo conselho, das commissões de contas e os emIJregados.
Art. 38. Nas assembléas nenhum sacio poderá discutir
:'<em ter ussignndo o livt•o de pt•esença, nem votat• sem ler exhibido o documento rle quitncilo.
.

A!' I.. 39 .. A' .nssembléa compete :
~ 1.' Vot.nr a acl.a de sua ultima sessão depois de dis- .
eut.ida, com as emendas que forem apresent.adas.
§ 2.' Eleger os membros da direcl.orin, conselho adminisf.t•nf.ivo e commissão dr. contas.
§ 3.• Tomar conhecimento do parecer rln commissão de
contas, que set·:í discul.irlo e votado.
§ 4.• Deliberar qnulquel' mPrlidn fll'nposl.a, queixo ou representação do conselho ou do soei o.
.
§ 5.• Reformar os esl.atul.os quando a prnticn demonstrar
·
n conveniencin disso.
§ li." Suspender qualquer membro da directoria ou. consolho que exorbitnr d~ suns funcções cm prejuízo do 1\fontepio
ou de qualquer assocJndo.
§ 1.• Tomnr todas ns medidas. de interesse social e resolvAr os casos omissos dos es·UII.ut.os, pr·ocnrando sempre
rtar-lhes fiel interpretação.
·
~ s.• Delibet•nr sobre a venda de immoveis, apolices,
moveis e liquidação de montepio,
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CAPITULO XII
DO PROCEBSO·.ELEJTORAL

A!' L 40. Constiluida a assembléa 1eral de que trata o
§ 2• do arl. 33, e organizada a mesa ·Jieitoral na fórma do
art. 3!1, o presidente suspenderá a sessão por 5 minutos e

convidará os socios a munirem-se de cedulas com os nomeR
de presidente, vice-presidente, 1• e 2" secretarias, thesoureiro
o 16 conselheiros. Heuberlos os trabalhos, o 1" secretario fará
a chamada pelo liv~o de presença, na ordem da inscripção, e
1rs soei o,; que J•csponderem düpositarão suas cedulas nu urna:
lerrninudu a primfliJ•a chnmnda, l'ar-se-hu a segunda, depois
da qual ninguem mais poderá votar e será encerrado o livro
pelo secreta!' iO.
Arl.. H. Finda a votação, a mesa eleitoral fm•á a contagem dai! cerlulns, concoJ•dando o numero desta com os dos votos será feita a .. apuração e não concordando proceder-se-ha
11 novo escrul.inio, com as mesmas formalidades do primeiro.
Jlaragrapho unico. No acto da apuração não sm•á contado
o voto que na codula se achar f.J•ocado, errado, riscado ou int'ompleto e quando as ccdulas contiverem menor numero de
nomes que o det.erminado serão o, que constarem, e, si contil'er maior numero, deixarão de ser contados os que· excedeJ'(1m na ordem em que se acharem escriptos.
Ar!.. 42. Terminada a apuração, o presidrmt.e proclamará
eleitos os que tiverem obtido aior numero · de votos, sendo
considerado~ supplenf.es os immcdit.ament.e abaixo. O secretario lavrará em livros compet.ent.cs o f.l)rmo do resultado da
eleição, que será assignado pela mesa e escrut.inndores. Si
houver prot.est.os e contra protestos, serão acceilos, si forem
formados por cinco memhros da assembléa então serão tmnados em l.er·mos, lidos em seguida e postos em discussão pat·a
~E rem Julgados na mesma sessão.
Art. 43 •. Não sendo possível concluir no mesmo dia a
r.pura()ão, será adiada par·a o dia seguinte, afim ::te t·~;·rmrwr
os trabalhos iniciados.
Ar!,. 44. ncconhecida valida a eleição, o 1• soJCJ'J 1.ario
o.fficiar·ú com urgencia nos directores conselheiros, marcando
dia, hora e Jogar para a sessão preparatol'ia, com ,, rltwlar·a._ão
dos votos que tiveram; esse officio lhes servirá rlro ;Jiplnma.
Al'l.. 4ií. Reunidos os direct.ores c conselheiros, o eleito
pr•esident.e assumirá n ·cadeira presidencial e .dará pos;;e nos
drmnis, I! incont.lnenle l'm·n n eleição dns commissões de finanças, hospit.nleii'U e ele s~·ndicancin, compostas •Je trt!> ennselheiros cada uma.
CAPrt'ULO XIII
DO CONSJlf,HO E DIRECTORIA

Ar I.. 4G. O 1\fonlepio será digido por uma dire•Jtoria e
um conselho nclminisfrntivo, ~leitos nn fórmn determinada
nestes estnl.ul.os, e compele-lhes:
~ 1.• Eleger ns commissões permnnen!Ps, nn Slll\ primeira sessão preparatoria,
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ii 2." llrnniJ•-se r•m

sr·s~fio
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Ol'lliflni'Ía d11ns vczr,; po1' mer.,
Jrll' TICCCSSni'ÍO,
§ 3." Preenclwr· 11s vagas ela rlirect.orin por eleição no conselho, o nn falta .pelos socios CfUO csLivcrem nas condições de
bem set·vircm ao Montepio.
§ 4." 8or· solidnriumenLo responsuvel pelos acLos adrninistJ·n.tivos, r.lovondo cumtJI'Í!' o fazei' curnpl'ÍJ' os estatutos socincs,
§ ú." Não consentiJ• que se,inm r.lemorndos os soccorros
legnlmenLe concedidos e suspendei-os sem demora quando dados inrlcvirlmnrmlr, njlplicnnrlo us penas· eslnbolec.idns contra
qúern de rtiJ•eil.o.
~ ü/ 'l'omm· cnnlas no I.IJrsolll'"irn no fim rio cndn JnP7.,
ou qunnrln jnlg'tll' conwniPniL•, sniJ Jlllf'rcrJ' da commissiio rio
contas.
§ 7." Auto1·i:r.n1' u tmgunwnl.o rins desjwsns sncitws rlcpnis
. rle conferidas .pelo sccrctnr•io c dcspnchndns pelo 'lll'esirlonle.
§ 8." Providenciará para o rlcsnvolvimento do capital do
Monlcpio P para que seus ,im•os ou lucros sejam os saldos
cmpr·cgndos, quando nocossn!'ios, n11s despesas soei aos.
§ !J." Suspender.· qLHtlqum· mcrniJJ•o da dir•ectorirt ou eonsolho qun não cumprir rlignnnwnle os deveres de seu cargo.
§ J o. lmpol' nos socin~ as penas cil.adns nesf.es esf.ntut.os,
enm rccur·so pam n nssom!Jitía geral, quando se tmtnr de eliminnçito ou fll.'l'rla rio dh•eitos soe ines.
§ H. Proceder nmignvehnento ou .iudicinlmente contra
qunlqum· Meio ou mcmbr•n rla urhninislf•aÇão que se npoder·m·
de dinheir•o ou bens sociues.
~ J2. Hr>pr•rsrnlm• o Monlcp io rm todns os· õcus netos.
§ J 3. Designm· um conscl ho quo snbst.itua n cargo dtJ
f.hesoureiro, quando vagar por prazo menor rio trcs mczes,
e si füJ• fiOl' mais l.cmpo, nlrl qrto a assrm!Jhla se reunn.
§ H. Nomem• ns l'lllpregnrlos rln sPCI'rt.nria c f.hesournrin,
por JH'nposta rle sr!IIA l'espccl.ivos chefes, que sm•ão os unicos
rnsponsaveis pelos seus Jli'Oposilos, c al'hitrnr-lhes os vencimentos.
·
~ 15. Confeccionar o regimento interno para a hon e fiel
execução dos eslallllns, que tem for·c.n de lei.
§ Hl. Hcsolvr1' os cnsos imprevistos 11est.es estatutos, f.omnnrlo ns medirias que julgar• convrnienln c dar contas rle
tudo em nssemblén gm·a I.
~ 17. O presente numero de membros da administração
rlelm:minados no nl'l.. 47 e ausc11tcs os membros da dirilctol'ia, rleveJ'tt nssumit• a tll'esideJJein o nwis gr•ndnndo, de m::tIJ•icula menor r )lJ'nsrguiJ· 11ns fJ•nhnlhos.
Ar!.. 47. Nilo !lOdeJ•:t hnVt'l' srssilo, srm quo se achem
jli'I'Sf)nlrs prlo mrnns novr nwmht•os <"ln consrlhn. Os Qlle
fnllm·em a l.res srsstirs st'gnidas n srm ser• pm• mnleslin ou
fnlfa pnrlicitmrla, lll'l'•irJ•:in ns mnndnlns.
Art. 48. Os cargos do coJJsclho. serão considerados vnf:OS: por fnllecilnentn. rl\nuncia, nãn comparccimenio ás ~cs
sões na fórmn do ar L. 47 e atraso de suas mensalidades.
Art. 49. Os lrabalhoR annuaes rlo :VIontepio terminarão
na ultima sessilo do mez de dezembro, cuja acta será lavrada, licln, discnticln c approvncla nn mesma sessão, de\'endo ser
f:XI.I'Ufll'flifiiii'ÍUS SIJinfJI'C (/Ue
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por lodos os membros presentes c ser

considem~

da corno lermo de enccrramenLQ.
Arl.. 50. As aLiribui~ões do cuusei'l10 adnlinisLt·alivo só ·

lcnninarão com a posse ele nova adnlinisl!·ação. EmiJO~Bada
lhesoureit•o quo
Litulos, dinheiro
o tudo que pcr·fcncer ao Monlcpio, sob sua guarda, mooinnlo
termo de quitação ao que entregar e da carga ao que rccobcr;
e:;,; e lcr·mo dcvcrt\ ser assignado por lodos os preHenles.
e~la, na pril11eira sessão que se cffllclunr·. o
~e rulimt· t'ar<í entrega ao seu succcssor dos

CAPI'l'ULO XIV
DAS A1'1'1UDUIÇÕEI:i E D!lVE!IES DOS D!llEC'rorms

Arl.. 5·1. A direcloria com!JÕ!l-se do presidente, vico~
pr·esirlmrln. f• sccrelat•io, 2" sccr·eLario e lhcsourciro. Com~
pde-IIH•s dar eumprimrnlo íts dclibcmçõcs do conselrho e das
asscrnl·Mas gr.rar.s, assignar procumções, dar autori~acões, dcrnallrhu· e Sl!l' rlemandada em nome do i\lontcpio, di·righ· pe1i~ões ;is aulot·iclacles do paiz.
Ar L 5:!. Ao presidente compele:
~ 1. • llcprescnlar· o Jlonl.epio acliva c passivamente cn)
,juizo o em geral 011 r.n1 r·elação com terceiros.
~ ~. • Abrir as ai'sr.mbléas grracs c presidil-as até ú ac~
elarnação rio seu J1l'CsirJenLc. prcsirlir as sessões do conselho,
rlir·igin.dn a or•rJpm rios lrahalhos, susJlcndcl-os cm casos exlrPnlns, fazendo rel.irar· do recinto os que promoverem desordens.
~ 3," Convocar as assr.nrbléas geracs, ord inarias as quo
l'or'Pm ri PI ihrrarlas pelo conselho ou requeridas na fórma do
~ i" dn al'l.. 12, h1•m assim [III!' si quando cm lres sessões se~
g-nirlas não se reunir o conselho cm numero legal para convocar•ãn
· ·~ .\·. • OI,gani~ar r apresentar na primeira assembléa gc~
ral Ol'dinaria 11m t'Pial.nr·in circumstanciado do que t.ivcr occm·rirlo rluranlc o anno social, acompan•hado do balan()o do
I.JiCSOill'f!i ro,
.
~ 5,' Representar o !lfonlepio ou nomear commissões para
esse fim .ou desempenho elo intcr·cs;;es sociacs.
§ fi. • Examinai' os lrabalhos da secr·ctaria e thesoururia
I' pl'Dvirlcnciar sobre as fallas ou irregularidades, de accôrdo
cnm n secretario c o lolwsourciro.
~ 7, • !Qir·rlcnar• a rlisl ribuiçiín das bencficencias, aos quo
reclamarem, lendo a ellas direito.
§ 8." Rubricar os livros. balanços I! ordens de pagamento
c assignat• ns acla~ das sessões co111 o ~ccrcl.ario.
~ !J.• Cump.rir· r fa~cr cumprir as determinações dos de~
mais porlorcs rio :\lnnl.epio.
Arl. 53. Ao vicc-prcsidento compele:
~ 1." Substituir o .prcsidento cm seus impcclimonlos as~
SJIIHfnrln as l'l'~ponsabil illadrs I' allribu icii1~s !ln mH·go. No oaso
de dcrnissiio, lmsPnciu, renuncia nu fnllctJimcnto o conselho,
por meiu tio cloil,)ão, prconchot'iÍ o cargo.
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Ao J" secrr.l.lll'io compete:
~ I." SubHLHuii· o Jll'tJsidenl.c na falta do vicc-prc~idenLc,
convldnnrlo um ClllWJlhr.irn pru·a oecupar· o rio 2" ~ect·el.aJ'io o
CHI.n llCI!IIjllll'iÍ o rio I" Hl'e!'elal'in.
fi 2," J•'ar.CI' !rJii.UI'a !ln cxpcrlionl.c, rcrfigll' C USHig·nal' l.oda
co l'l'rH pnndPI((I ia, r•x perl indn-a cnrn pl'nm p l.iditn .
~· :J." Annu nein1· pm· nrrlmn rtn presidenl e UH ~eR~ÕrJs Ol'dinnt;la~ ·C oxl.t•annrnot•aJ•ins rln oonsolho c da assnmblr\a goi'Rl,
e):Jll'ililldn l.nmhcm avisos 11os mmnbi'OR ria nrlmínisl.racão.
§ 4." Ter em. rlia a cscripLuração, .c.?nsorvand?-a •na meI!JOI' lll'rlnm JHIH~'~Vf'l, lliiiiiOI'Il·l' e classrlwar os llvt·os e docunwnlns, sr.ndn ror clla I'Cspomnvol.
,\rt. 55. Ao 2" sccr•ef.nrio compel.e:
§ 1." SuJH;I,il.uil' o i" srcrelnl'in em lnrlns "·' seu~ impc. dinH•nf.m; 1111 fall.ns, llliJ~Illo quandn tenha de assumir n PI'Oeidencia, convldanrln dnua conHr•lheiros pam RC!li'Ctal'ins.
·
§ 2." Gnnrl.inYn I' o ·J" :st!CI'I![al'io e Llllll!ll' lodos o~ llJHJilLamcntns pDI'Il redigi!' us acltls dns .~e~sõcs do conselho, lavrando-as no livro cnmpPienlo r! lendo-uH na SI'SSfio ~cg·uinle em
que srwf10 rliRcutidns, \'OI.arlus r• nppt'OI'nrlas.
Al'l. 5li. A11 lltesiiUI'IJil'o COillJWLe:
§ 1." Recchr•l' e IPI' snbl'f' a s11a guarda n irntniJrlial.u I'CSponsahilidnrle Lndn 11 rlinheil'o. Lilul11s c• vnlnrcs pcrlcncenLes
ao monlepin.
§ 2." Rrcr!hl'l' rlirccl.umenl.r• os ,iUI'OR das npnlices, rio depositos cm cnnl.a cnrrenle e l.udo mais eoncel·ncnte á thesourarin, mcdinntc uulol'izncãn rio cnnsclho e p('l)cul'llcão da directoria,
§ 3.• J\landal' l'tiZI'I' a cnhmnça pot· pessoa de sua cnnfian~.a pagando-lhe um11 pcl'ccntagcm u1·httrada pelo conselho
nunca superint' 11 ~O o/o.
§ 4." llecolhel' 1í Caixa Ecnno111ica as quaul.iaH que não
sejam necessarins Jlltl'a a8 clcsJJer.as, empregando-as cm apnliccs gemes P"'' drJiiheracão rio conselho, nllo podendo oonscr•var cm sott poder mais do qne o ncccssat·io para os soocorros.
~ fi." E.nll·r•gar as impn1taneias das bcneficrmcias c pagar
as dC~pcr.as legalrnrnlc autorizadas.
~ fi." Pagar illl pensões ans invalidns, na sect·etat•io. al.ó o
dia 5 rlr. caria mr'7..
~ 'i.". Apre:<l'tlf.at· no I'in1 rl<' caria me~ um bnlan~n da~
benefloenolas e penslles, trimestralmente um balancete geral
do movirncnl.n dn caixa e no fim de cada annn um balanGo
geral que acontpanhartl o t•elatar·io do presidente.
,\,•!..

~;,.

CAPITULO XV
DMl Clll\lMISSi)ES

At'l. 57. A' cnnunissãn rlc contas cnmpcte:
~ 1.• Rrnnit·-~e na sre1·claria cnm o sccretar·io c n thr.sour·ril•n par•a l'Xame rln qnr r~ I iver a sou cargo.
~ 2." Examinar !.orlas ns nprr·acões effectuadas e a extracção dos recibos para cobrança geral;
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§ 3.0 Verificar oR aclus ria rliL•ecln!'ia o conselho, rcqucrcclumw;úr!S prorcsl.u~ ll peLicõe~ rubricando t.odo,;

rimcnLo~.

I
I
I
I

os talões c rlncumcnlus que examinar·.
§ ~." Verificar os recibti, arcliivado~ durante o DX·crcicio
social que findar·,
§ 5." Dar por escriplo ,, sr!u yur·cccr. após minucim;o
exame de crue ~r.rú T'C~tJOnsavel du•ectamenl.c crn quaJ.qucr
tempo l!llt flUe tie vcrifiear· não ser· cxucl o.
Art.. 58. A' commissilo de syndioanoia compete:
§ L" Dar parccr!r tiobr·e o~ J'cquerimcntos de quitação,
pedido ue hencficcrwia~. pensões c examinar as propostas de
socioH c informal-as.
·
§ 2." Dar por escrlpto ao conselho, sciencia das sus:pei~
l.as nu denuncias que tiver de qualquer socio que prejudique
as llnancas ou ct•edlt.o social,
.
§ 3," Verificar a ausenciu precipitada do socio c a dala
do regres~o.
.
. ..
· § .\,:' Synrlicar os factos autorizados pelo pr·esidenLe dentro de 15 diaH, dut· todos os pareceres que serão escriptos o
assignados.
Art.. 50, A' com missão hospitaleira compete:
§ L" Visil.ar os socios enfermos c fiscalizar se são soecorridos r·cgularmenle pelo pagador do montepio, sendo este
servico t•cgularizado de modo que mensalmente um hospitaleiro possa apresentar um mappa das beneficencias pagas e
relat.orin das pri nci·paes occurrencias.
.
§ 2." Requi11itar quando. julgar necessario. um medico para
exandnar os socios enfermos, devendo o medico ser de con. ..
.
fianca do mnntepio.
§ 3," fnformm· ao conselho sobre reclamacões de qualquer as~ociado com rela~~.~ !lOS soccorros.
.
§ 4," Suspender os soccnrt·os que julgar indevidamente
dadns, participando ao conselho 'Por escripto as razões que
motivam essa medida.
§ 5," ·Exig·i r provas do doente ou invalido, quando julgar conveniente para ulterior pt·occdimento;
Arl.. 60. A' cr.mmissão de financas compete:
Paragr·aphn unico, Examinar os balanceLes mensaes apresentados pelo thesoureiro, · dando parecer por eacripto e dar
conhecimento ao consel!tn do estado da~ contas e das irregularidades que encontrar, inobservancia dos estatutos, etc,
DAPITULO XVI

!

I

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. lll. Os socins não r·c~pnnclcm subsidiariament.c pelas
obt•igaçi)cs que seus r·eprescnl.anl.es contrahirmn, expressa ou
inlcncional.rncnlc em nome do mnnLepio. ·
Ar·t. ü~. O :\lnnl.cpin dn~ Opcr·arios da Fabt•ica de 'l'ecidus Bung·t'r, não podet'l\ fazer· fusão com nenhuma outra associação. sem a isso nnnui t' a asscrnbléa geral e ainda assim
deverá conservar u seu nome.

-----
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A r· I. ü3. Tnrla e qualrnwr· matei' ia vencida no conselho
s(r pnrlr•r·;í ><er Jrrrvnnwnln rliscul.irla depois ele decorridos seis
JJH'Ws, rm igual per·iodo as pl'opostas de admissão quando
rli~elüir.las.

Ar·l. Iii. A;; ll'Jrulicr•s sô poderão ser· vendidas para socCtJI'l'ur· s11cius l!nfer·rrrns ou pur·u a ucquisi~ão r.lc predios com
aul.or·iza~ãn rla ussemblén gcrul.
Ar·!. OG •. Log'O que o funtlu snciul existente o pcrmitta
pnllrm't o conscllw uulul'iznr· a dir'r!ctor·ia a fazer melhora~
mcnlos que julgue cnnvcmenl.es ao monl.cpio.
ArL. GG. Em cuso rln nssemblrla gemi convocada para dis:.
solução do monl.r~pill, t•sla só poderá funecionar com dous terços riu socios Qllitrs, Ri. enl.ri!l.ttnl.o, dentro desses dous tercos
houver 25 socios quites que desejem conservai-o não po~
clcrü sut• cllu tlissolddo.
Art. 67. Hesolvida a dissolução c liquidac.iío, a ussembléa
geral nomeurá uma commissão do cinco socios com poderes
especiaes dura liquidar os haveres existentes, a qual apre~
sentará o seu trabalho dentro do prazo que for fixado pura
convocação de outra ussembléu expressamente convocada para
esse fim c divisfio dos bens.
At•L. !l8. Depois de apm•ados pela commissão os bens SO''
c iaes, apolices, moveis c immoveis, serão vendidos c depois ·
de pagas todos us despezas legues, o restante será dividido ·
.
conforme resolver a asscmbléa.
Ar L. !l!J. Quando a pratica demonstrar defeitos ou la~
cunas nestes csl.atutos, o conselho adminisl.raf.ivo será o ·podct•
cumpr~l.entc pura reformai-os, não podendo alterar suas bases·
ll o titulo consignado no art. i". A reforma se1•ú submettida a
t!iscussão o approva1;ão da assembléa geral para convertcl~a
em lei social.
Ai·t. 70. Bslr.s eslululos log·o que sejam approvados pela
assembh\a g·oral e impressos constituirão a lei social e se1•ão
postos cm execução.
Directoria t.!a fundal)ão:
Presidente, ~l~m·gino Xuvim· da Costa.
Vice-pt•esidcnte, João Hocha.
1" secretario, Carlos Frambach ;.
2" secretario, Antonio Barroso Santarém.
'l'hcsourciro, Pedro Desl.ri,
Conselho:
.Toão Alves .
•Tacintho Menrlonca.
Valentim Hodrigucs •
.Toão Ferreira .
.Francisco Guimarães.
Castro Silva .
•1oão Hammes.
Luc indo Taroni.
l\fanocl .Tos é Gomes.
Bernardino Silva.
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Oclavio Barboza.
'Francisco Silva.
Vicente Rodrigues.
Alberto Frambach.
Faustino Carvalho.
Antonio Cezar.
Directoria actual:
Presidente, João Pedro Hammes.
Vice-prcsidente, HemeLerio Pereira Gomes.
1" secretario, Isaac da Silva Cruz.
2• secretario, Mariano Chaves.
'l'hesourciro, Pedro Destri.
Conselho:
João Goncalves Chaves.
Pedro de Freitas.
Manocl Vallerio do Nascimento.
Alberto Frambach.
Oli vi o Pinto de Carvalho •
•João Francisco do Nascimento,
Luiz Gonzaga.
Arthur Martins.
Arthur Nogueira .
•João da Silva Moracs.
Lucinda Roza .
•Toão Gonçalves.
Wenccslau de Souza.
João Salazar.
Aniceto Corrê a.
José do Valle.

.··

Commissão elaboradora da reforma dCii
J.oão Francisco do Nascimento.
Pedro Destri •
Eduardo de Barros.
Manoel Valeria do Nascimento.
Carlos Chagas.
r

!

li::~Latutos:

•

Escripturarios:
Aureo de Barros.
Henrique Destri.
MON'l'll!>IO DOS Ol'lli\ABlOS DA FADRIC.~ DE TECIDOS DE ~ANGU':t

Rlla

Movimento

Sanla Cecilia

n. lSG -

l!.'di[icio

lli'Oprío

~ocial

ele 27 elo março de 1!llü, data de sua ors·anizucüo. até 30· de sclcm'bro de 1D23

Soei os bcneJ'iciuclos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socios qne pcrecbcram, pela caixa ele 'P'Cnsücs ÍL
Invnliclos • . , , , , ... , , , , ., .• , , , . , , .• , , ,
[: S. - Vol. XI

708
0-1
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li'uncracs o!'fccl.uados . . ......................•.....
Socios cxisLcnLos . . . . . . ... ....·:..... . . . . . . . . . .

VisLo, o prcsiclcnLo, Ilc;rnctcrio Gomes. - João
Chaves, Lhesoureiro.

!16'

1.192

Gonçalve~S

JIIovimenLo l'inancuiro do ·1 de abril do 1916 até 31 do agosto
de HJ23

Raceitas
Mensalidades cobmdn:s a soclos • . ......•.
Alugueis de commnrlos . . .............. .

Ji~lrq·,,,md.iulfls rcnlir.ado~ ................ .

Jlonal ivns ri ivet•sos . . . . . . . ........... .
]~vonl.uaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Subvcn~~ão da ~hmicipaliuade •........

154:943$000
3:976$000
2:700$0110
4:6.1.-i.$000
16: lt17$50[)
,, : 00(}$000

Gaúhwlc dcntario;

lllcnsalidadcs

cobrada~

a clionLcs

••••••• o

1:703$000

----188:473$500

Dcspazas
llencl'ICcneiaH a socins enfermos, pensões n
invalidos o l'uncmcs . . ......... , . , .•
Immuvcis . , . . . . . . . . . . . . . . ............
lnmprcgudos . . . , . . . .
• ................ .
]i].,ron tu nos . . .... , ................. .
DiYC!'SOS • • • • • • •

J~xpeclir.n !.os

• • • • • • • • ••••••••••••

• • ••••••••••••••• ••

• •••••

t\l.ovcis c ulcnsilios . . . . . . . . .
. ........ .
Jnmpt·e~Limos realizados com ,juros ..•....•
Procurado!' sem porcentagem . . ......... .
GaiJincie dr.ntario:
.Dcspczus diversas •

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

Saldo acLual .••••••

100:780$500
20: i 83$660
I ·'I :710$000
1ft :306$.1.2()
6:268$580
5 :237$81t0
3:470$040
2:03.1.$000
1 :430$800
4:700$060
183:030$000
5:442$500
188:473$5()0

O prositicnl.c, llcmetm·io Gomes. - João· GonChrmr.s, l.hcsourcit·n.
Cnmn ~n vtl do halnnco Qnc acabn (lo lêr, apezar das imVisl.n. -

eall!!'S

monsas ·,•rspnnsabilidarlcs, dos immensos scrvicos que clle
presla, o montrpio não possúc largos fundos. O saldo actual
11 ele 5: ft ;.,2$600.
Sala das sessões, 12 de dezembro de 1923. - Jrincu Machado.
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N. 45
Onde convier:
ArL. · Os operarias das officinas gt·avhicas da Inspec.l.oria du Demographia SaniLariu, Educaoão e Propaganda
r•u~Hnm n Lm• vencimentos annuues, divididos cm dous terços
de ordenado c um terço do graLificução, sendo-lhes expedidos
os respectivos títulos de nomeação.
Sala das sessões, 22' de dezembro de 1923. - l1•incu Ma-

citado.

Justi(icfJçáo

A emenda envolvo uma providencia ,justa. 'l'odos os opcl'arios das oJ'J'icinas rla Imnrensa, 'l'elegraphos, ela Guerra c da
:Mal'inha já são todos LHulados, considerados funccionarios
publicas para todos os cffeitos.
A presento emenda attende, pois, a uma necessidade o
· r:ão augmcnla despesa.
Sala das sessões, 22 de dezembro de 1923. - Irincu Ma-

chado.

N. 46
Onde convier:
ArL.
Fica, para Lodos os efl'eitos, equiparado o photor:rapho do Hospital Nacional ele Alienados ao do Instituto Oswaldo Cru:r., feitas as necessarias emendas e alterações no~
vencimentos fixados ha respectiva tabella.
Sal:t das sessões, 22 de dezembro de 1923. - Irincu Machado.

Justificação
. A presente emenda é toda uma reparação de justioa, como
evidentemente se verifica A diffcrença existente entre regalias c s·arantias dos photographos dnquellas repartições só
a justifica a falta de conhecimento dos poderes publicas, visto
ambos tm·em idonticas funcções, cujos serviços são imprescindivelmenle necessario ás duas instituições scientificas,
quo só poderão ser executados por hnbois profissionaos, como
vem demonstrando com proficienciu c zelo a longos annos do
~ervico.

Sala das sessões, 22 do dezembro de :1923. chado.
·
Onde convier:

b•i1w1L Ma-

N. 47

'l'crão m·ol'erellCÍll lillS pl'imoit·ns vagas do guar~
Art.
das da Bibliotheca Nacional os ascensoristas desta repartição,

543
sendo supprimida a classe, (t medida que se forem vagando os
logru·cs, vassando a J'uncr:fto de ascensol'is Las a set• exercida
-1r serventes.
Juslific.rçüo

Compondo-se un icnmenl.o de quaLt·o os lugares de asccnos f]ltaes, pelo t•egulunwtüo appruvado pelo decreLQ
n. J5.ü70, acima tlitarlo, são ,jú Ul.ularlos, pat'etlc do ,jusLir;a que,
se lhes conceda o direito de JH'ollloçüu .ii't reconhecido aos prupl'ius scrvonlcs, f:t~cndo rlesap[Hil'eeot• assim a patente desigualdade do sct•em unicanwnLe estes qualro J'unceiunarios os
unicus que Leem a cat•t•eira iuleit•amenLe vedada, mesmo poroue a classe de ascensm·isl.as da Bibliotlwca Nacional tem
tiulis de dow annos de servit;.o eiJcclivo, e ú su,jciLa a molcstia,
]Jorqtw e~l:í semru·c em eonLacLo com o publico, como é sabido
p('lnR grandes ~cientistas nwrlicos, lanto daqui da CapHal,
·como l.arnbcm ria ArncJ•ica do NnrLc, /.cem tlsses empregados
lliJUC:t drn·:u;.ão e q11C no e~paço rle dez a quinze nnnos, nessP.
~"rvico, vecm a sol'l't•et• dn cm·n~.ãn, do peito, ou molestia cont;;giosn, podendo ainda ser victimas elo clesnstr·o.
Sn lu elas sessões, 22 de dezembt·o de HJ23. - ll'incn lllachaclo.
~ot·istas,

N. 48

VPrlJ:t 21'- Depm·lamrntn N:wional de Saudc l'ublicaJnspoclm•iJ\ de Fiscali~ar;ão de Gencros Alimcnlicios,
Onde se .lê:
10 guat·das (snlal'io annual) . . . . . .

2 :·100$000

~Y1

:000$00!1

Leia-se:
iO gnardns cóm J :000$ do Ol'clonado c
8008 ....................... 2:100$000 24:000$000

J l!S fi( Ú~fi(.Ü.O
, l!!sta c.monda visa apenas assegut•m• a pequeno grupo rio
l unccwn:~t'Ios as vanlagL•n~ de que gosam seus collcgas dll
classo po1s, JlOl' uma rlcssas anomalias tão communs em occasião ~I c con fccção de tabcllas rio pessoal, são, viu do regra, csqucctrlos. ns que pela nal.mcza de suas funcçõcs, agrupados
cm qunm•o pequeno.
EsSI!S gnar·r,las, en,jos lt•ahalhos são ncrfcilamcntc iguacs
nos mel hm· aqllln h nados, não Icem a menor estabilidade, nem
e estimulo .dos rlt! quacil'o !tnmerlialamenlc supcl'ior, é que
lenho em vtsla mmm·m· a stl.uacão, sem augmcnlo de vcncimcnl.os que possam onerar os cofl'cs publicos.
Sala das sessões, 18 ele dezembro de 19.'Z3. - Law~o
Sodré.
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N. 49
Accre~cent.e-se, na verba 37• (subvenções) :
"Circulo de Imprensa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1O: 000$000"
Lanro Soclrri.

.Jus tificar;ão

Est.a emenda tem por ob,icclivo resl.nhelecer a consignação
const.nnl.e do orr,nmento vigente, que não foi incluida pela
Cnmnrn por esquecimenl.o do respectivo J'elal.or, Sr. Deput.arlo Oscar Soares, segundo ns sua~ proprias declarações aos
directores dessa ~ociNlnrlc ele ,jornalistas profissionnes.
N. 50
Onde convier:
Fica o Governo aut.oJ•ir.arlo a all!'ir o credito necessario
para occm·rer no pagamento da gl'nt.ificação. de 1922, a que
teem clireit.o os escrivãrs rlo alistamento eleitoral e encarregados dos respectivos archivos, nos Estados, r.:v-vi do ~· 2",
arL 10, do decreto n. 4.215, de 20 rlc dezembro de 1920 e
paragrapho unico do m·t.. lj3 do rlccrot.o n. 14.658, de 2fl de
,janeiro de 1fl21, que rleixaram r! c ser pagos por in~uffi
cicncia rlc yerba no m·çamcnt.o elo referido anno. - Costa
Rodrioues.

·

·

.Jus l ificaçlio

A verba votarla no orQamento do corrente exercício, para
pagamento aos cscrivães rlo alistamento eleitoral c encnl'l'ogud,os dos respectivos archivos, fo! insufficiente, de sorte qtB
ma1s de 60 % desses scrvenl.uariOs achando-se os seu~ rt•qum·imentos, rlevirlamcntc pJ•occssnrlos, no Ministerio rla .fmtiça, ·aguardam verba. Approvada a emenda acima, o Govm·no
com mais presteza abrirá o credito nccessario. - Costa Ro-

f!riaues.

N. 51

Emenda onde convier:

I

I

O Governo abrirá os crcd itos ncccssarios para pagamento
das etapas devidas, desde o anno de 1913, no pessoal da Pt·ophylaxia Maril.ima do Departamento Nacional ele Saude Pu.
blica, Secção do Districto Federal.
Sala elas sessões, 22 ele dezembro de 1923. - 11'inen
lo! achado.
Justi(icn(~ao

Os pntrüos ou mestres rio vapor, os contra-mestres os
mnchinislas, os segnnrlo machinistas. os motoristas os' fog-nist.ns, os mm·inhcit•os r ns llHl\'OS, fnnccionnrios rJà Dcpart.nnwnln Nacional rlc Sawf,, Puhlirn, Srl'~;iío de Prophylaxin
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Marítima do Districto Federal, solicitam a abertura do um
crcrlilo, na importancia de 378: GI0$319, para pagamento das
etapas (diarias do alimentação) a que teem direito, de accôrdo com as razões que passam a adduzir. ·
Dos funccionarios acima mencionados só existiam em
1·913 (qunndo foi feitn n equiparação que lhes deu o direito
reclamado actualmente), os seguintes: mestres ou patrões,
machinistas, foguistas e marinheiros. Em 1918 foi creado o
Jogar de motorista e, posteriormente, em 1920 e 1921 accrescentaram-se os Jogares de cont;·a-mestres, 2• maCihinista e
moços, tudo conforme a tabella annexa á presente exposição.
O ordenado dos embarcadiços da Saude Publica, no Disf.ricto Federal, era constituído, até 1913, por diarias, cuja
somma mensal não attingia os vencimentos dos funccionnrios
r! e irlentica categoria dos arsenaes do Guerra e de Marinha.
A lei n. 2. 738, do 4 do janeiro do 1913 equiparou as
vantagens de uns ás dos outros, praticando um acto de bôa
. justiça, uma vez que as funcções, a prestação de serviços, a
responsabilidade destes eram identicas ús daquelles.
A verba destinada a essa cquiparacão não foi, entretanto, votada pelo Congresso, nem em 1913, nem nos annos
subsequentes, até 1917, data em que os interessados propu~
zeram uma acção contra a Fazenda, no Juizo da 2" Vara que
a julgou procedente.
Officiou, então, a Segu11da Procuradoria da Republica
no Sr. ministro da Justiça (officio n. 460, de 25 de agosto
de 1!H7), ponderando sobre a necessidade de se dar cum~
primento á citada lei n. 2. 738, de 1913, visto que a Fazenda
perderia a final na acção proposta com aggravação de despesas para o erario publico. Dahi, a seguinte mensagem
enviada ao Congresso pelo Sr. Presidente da Republica:
"Srs. membros do Congresso Nacional:
Tendo cm consideração o que pondera o ministro da
.Justiça e Negocias Interiores, na exposicão junta, sobre a
necessidade de serem solicitados ao Congresso Nacional, o
credito especial de 643:403$677, para occorrer o pagamento
que compete nos exercícios de 1913 a 1917, aos remadores,
foguistns, patrões e machinistas das embarcações da Saudo
Publica, cm virtude dos arts. o• e 7• da lei n. 2. 738, de 4
de janeiro de 1!H3, e o extrnordinario de 130:235$335, para
idr.ntica despesa no cxm•cicio de 1918, cabe-me a honra de
submettcr o nssumpt.o :t vossa esclarecida apreciaçllo, afim
de que vos digneis resolvei-o como fôr acertado.
nio dn .Janeiro, H de novembro de 1917. - Wencesldo
Bra: Pereira Gomes."

Dessa mensagem resultou o projecto de lei que foi saneclonado a 16 elo nutubro do 1918, sob o n. 3. 555, cujos termos
são os seguintes:
"Art.. 1.• E' o poder executivo autorizado a abrir poJo
Minisl.erio ria .Tustica e Negocios Interiores, o credito espe~
cial rlo 643:403$677, para o fim do occorrer ao pagamento
ela cliffcrenca do diarias, grnt.ificncões e etapas nos remndorcq,
fo,::nistns, patrões o machinisfns rlns ombnrcnclles da Saurle
Publica, no cxorcloio do 1913 a 1917, em virtude do dispo~ to
nos art,s. 6 o 7 da lei n. 2. 738, do 4 de janeiro de 1913,

•
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Paragrapho unico. Esse pagamento realizar-so-á depois que os interessados houverem desistido de quaesqucr
acoões ou yrocedimentos judiciarias que hajam proposto contra a Uniao e á vista de requerimento cm que renunciam a
quaesquer reclamações:
Art. 2. o E' ainda o poder executivo autorizado a abrir
pelo mesmo Ministerio o credito extraordinario de réis
:130:235$335, para pagamento de despeza identica no exercicio
de :19:18.
Art. 3. o Revogam-se as disposioões em contrario.
Sala das Commissões, :10 de dezembro de :1917. - Ga·leão Carvalho, presidente. - Justiniano de Serpa, relator ..
-Simões Lopes. -Ildefonso Pinto. -José Bonifacio. ·Torquato. Moreira. - Muniz Sodré. - Cincinato Braga."
Os direitos c vantagens dos embarcadicos da Saude Publica (que eram então parte dos acLuaes i'unccionarios) foJ•am equiparados aos de seus coJlegas dos arsenaes de Guerra
e de Marinha pela lei n. 2. 738, de Hl13. Ora estes ull.imos
Unham direito á etapa que sempre perceberam desde 1913.
cm virtude da consigna()ão 9', do orçamento da Guerra e 18'
do areamento da Marinha para aquellc anno, mas os i't\ncciormrios da Saudc Publica sómenl.c no or~.amenl.o do corrente
anno de 1923 foram contemplados nas suas etapas, apczar
da dct.erminada expressa da cilada lei n. 3. 555, de HHS, c
da cquipara~.ão anterior a que nos acabamos de referir.
Por ess('s motivo o pessoal da Prophylaxia Marítima r.lo
Departamento Nacional de SaurJc Publica, Secção do Distt'icto Federal, pede a abertura do credito de 378:010$319, destinado ao pagamcnt.o de suas etapas, desde o anno rJc 1!l13,
de accôrdo com ·a tabella annexa, como é de justiça.

N. 52
Emenda do § 4° do art. 17, capitulo III do decreto .numero H. GG3, de 1 de fevereiro de 1921.
Onde diz: "Quando es~cs fnnccionarios, tendo percorrido
toda a escala de accesso, contarem mais de 35 annos de serviço publico federal, sem goso de liccnQa c não tendo mais
de 30 faltas ,iustificadas, etc.", diga-se: "sem goso de licença por mais de 30 dias, ele.".
Sala das sessões, 13 de dezembro do 1923. - .Tolio
Thomé.

Justificação

· Pelos dispositivos do arl. 17, capitulo III do rlccroto numoro 14. Gü3, um i'unccionario que preenc1w todas ns cxignncias para sna n]loscnt.ndoria no cargo immodintnmcn l.o
superior c ·niio 'tem l'alt.n alg-uma, mas gosou de uma licr.nea
pm• mrmos do 30 dias, vô-so Jll'ivndo das vantag-ens rla Pl'~'
sonf.n lni.
O fim ela cmnndn vem csf.allclcccr uma nquirlnrlo pn1•a
o~ 1'111H~cionm·ins nns cnnrlir;lics HJlOntarlas, dnnrln-lllrs rli1•r.ifo
a pnrfnrr•m sr1· nposrnf.nrlns no Cl\l'f.\'Cl immcrllnLnmrnf.n snpPl'lor, rlcsdo que Jt't o l.onham exercido cm commissüo, suh~
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stil.uiofio nu inlr.rinirlnrlc durante mais de um anno seguidnmen l.rJ, srm nen hurna prnn I ifindo, qunndo ,julgados invalidas
pum o eJ'fcito de npo~enlndoria nos lermos dn lei em vigor.

N. 53
Emqunnln nfio rntJ•ar cm vignt· a nova reforma rlo ensino ser:í pcJ•m ii.!. ido nos alumnos das Escolas Superiores, que
sejam ouvintes de qualquer Sl;.ric, fní\et' o exame de que
de'penrlem, cm 2" 1:poca, .1untnmcn Ir com n s(•rie em ·que süo
ouvintes, como aliás proceiltw•·am todos os J'C'gulamcntos nnterio•·es no actual.
Sala das srssüos, 13 do dezembro do 1!123. - Antonio
11Iassa.
Justifica(:tio

Os termos da emenda ,jusLiJ'icam a medida, que é uma
exigenr.ia ahsurrln, que nada pôde amparar, f:'1zm· um esl.mlanto pm·der nm anno, muitas vezes por causa de uma
simplcs nula, som lho dar o direito de revel~r os seus conhecimentos.
N. 54

Onde convier:
Art. Ao alumno do Instituto Nacional de Musica, laureado, annunlmentc, .em concurso, com o premio de viagem no
estrangeiro, consistente numa pensão pelo prazo improrogavel de dois nnnos, conforme o disposto no art. 261 do rcll'lllamcnto nnnexo ao decreto n. 11. 7~8, de 13 de outubro de
1915, se pag·ará, de uma só vez, a importnncin a que tiver
direito, estendendo-se essa medida nos laureados nos annos
anteriores que por ventura, ainda se acharem no paiz. 11!m•cilio de Lacerda,
Justificação

Nos termos do nrt. 261 do regulamento acima citado,
haverá, annunlmcnte, no Instituto Nacional de Musica, um
concurso pnrn premio de viagem aos paizes estrangeiros, o
qual consiste numa pensão, durante o prazo improrogavel de
dois annos, pura os discípulos do Instituto laureados com o
1• ou 2• premio, medalha de ouro ou de prata, nos cursos
de canto, piano, orgão, violino e violoncello ou diplomados
em composiciio.
.
Na conformidade dos dispositivos_ regulamentares, tem
aquelle instituto conferido tal premio a vnrios. alumnos, todos
cllos desprovidos do maiores recursos, de sorte que toem todos
luctado com impceilhos de toda ordem para· emprehcndcr a
viagem que são obrigados dentro do prazo de quatro mezcs,
a contar do momento cm que ficou a seu dispôr a respectiva
pensão, salvo caso elo forca maior devidam()nte provado.
Essa difficuldnde cm o nlumno seguir rumo ao estrnngeiJ·o está nas aclnnes condições de vida do velho continente,
que lhe não p~rmitlcm permanecer fó1~a do paiz com recursos
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insufficientcs, quando é obrigado a frequentar escolas officiaes ou cursos particulares assistir a concertos, etc,, para
que possa, cm tempo opportuno, enviar ao instituto um relalorio sobre Ludo que lhe possa interessar, e ainda; na falta
de ajuda de custo, porquanto, sendo a pensão de 4 :200$, ouro,
no premiado só se abona de uma vez a metade, ficando o
l'L!~I.o pam IIJC ser pago após um anno de eslaelia na Europa,
e :í. visla do alludido I'Clal.oi·io. Lamcaclos lnt que Leem regwssado r! o estrangeiro, m11 ilo antes ele completar o tempo,
ú mingua de recursos.
Nestas cil·cumslancias, forcoso é que o Congresso Nacional, al.l.encJcnrlo üs razões acima expostas c ninrla no preço
elas passagens para ú Buropa, autorize a entrega lotai elo
premio, ou si pcrsistit· no nwsmo, conceda uma ajuda de
cnsl.o para que possa o Jaurcmlo viver decentemente no estrangeiL·o,
N. 55

Os prazos a que se refere o arl. 5• da lei n. 4.428, de
28 de dezembro de '192'1, que providencia sobre a construcção
de sanalorios para tuberculosos, c alterados pela lei n. 11.632,
no art. 10, serão contados, respectivamente, para inicio das
construcções e conclusão das obras, da data do registro de
cada contracto pelo Tribunal de Contas. - Mm·cilio de La-

cm•da.

Jus!i('icaçcio

No decreto do Poder Executivo que manrlou contractar a
construcção dos sanatorios c conceder o auxilio designado na
lei, o Governo mandou ao Departamento Nacional de Saude
Publica fazer contractos c registrai-os no Tribunal de Contas.
Pelo Codigo de Contabilidade esses contractos só teriam
valimento, sem d ircilo a indemnização alguma, depois ele approvados pelo Tribunal: na ela se deveria ex ccu Lar antes do registro, portanto. O •rribunal só registrou os contractos por
demora natural do processo cm ,junho do corrente anno. E'
justo pois, que dahi, ela data desse registro sejam contados
os prazos.
N. 56
Subvenção tí Faculdr.dc de Medicina do Rio do .Tanciro:
"Augmente-sc de 2 :'100$, ouro, para pagamento da segunda prestação do premio ela viagem, devida ao Dr. .Toão
de Barros Barreto."
Justi(icaçlio

Tonrlo o alumno premiado Jlcla Faculdade ele l\[cdicina do
Rio ele .Tanciro recebido a primeira prestação o lendo sido
JlCI'mil.tido pcln Governo o arliamcnt.o da viagem, razão pela
qual JlCt'cleu vigencia o credif.o enliio aherlo, c no qual ficou
o saldo ela quantia que ngot·a é pediria, lia ncccssiclaclc ela

554

ANN:IF.A Tlfl AFJNATlO

abcrlm·n rlr-Rsr et•()(lil.o f\lll'a que Sll,Íil [lflga no cxcrcHJIO do
Hl~.\ a sl'gllncla (H't!Hiar;fio a q1w lt•Ifl dir·Pil.o o ÜJ', Bnr·ros
]JUI'J'ClU,

Senndo l!'cdT'T'al, I iJ de dezcrnbr·o de ·I !123, - La.w·o Sorl1'é.

N. fi7

Destaqnc-sc da suh-consir;nur}iio (J•ulwica 44"), "Consct·var;iio l! eusteio rio dois nser!IIROI'eH", 1 :200$ (um ennl.o e dli-

zontos lflll J•(!/s), !JIII'II !;I'UUJ'/CIIf,)fiO IIII I!IHJIII'I'P[;Utll.l rlr!RR() Hl'l'-

eo.

VI

Suln dns Comm issíirs, de?.emhro de Hl2:1. A udr11dr!.

/?U.NI!/JiiJ

di!

:·'

.Tuslificaçiio

A Pl'esonl.e ernrnda de modo nenhum aur;mcnl.n ns rlesut'r:nmenl.a!'in do Minisl.m•io rln .rnstlça e
Ncg·uclos Jnl.i!l'/uJ•rs fJIII'Il o cxm•cicio rio Hl2.1, umn viJv. r[LW,
11n suh-cnnsig'llllr:fio n. H, rxisl.o j1í rt vrJl'ha do ü :ooo.~ plll'rt
u J'/111 rsrwcinl do collsJ~t·vn~liio e custeio de dnis ascensorr!s.
01'11, o IICI.uul eonsrJ'Y:HIOI', que é o n. '1 dos seus companlwiJ·os, oxoJ•cn l.atnhrm as J'ntHlt.:.õcs de rlccl.l'iclsl.a mecnnlco
ltn mn is r! c 13 annos r as de consct•vndor dos ascensores ha
mnis dr 13 mczes, c f.rtmhem tt•nbnlhu nos dias feriados o
rlom í11gos, som pm· isso, pet·ceher ma i or Yanl.ag·em, alr\m dus
\'Pncimcntos rll' 2 :loDO$ nnnuaes.
Pelo que é dr Justiça que, exercendo ello as dnns funl:l~lües, lhe se,la concedida umu g·t•aL!ficaçiio, conforme a
omonda supra, nmn vez que existe, pura isso, verhn na dotação urçnmonf.uria c não rcclnma pnr;ument.o dos scrvit,lOS .ítL
pt•nsf.nrlns como ln!. - Eusebio de And1•adc.
pnsns 1ln [JI'UJHISI.n.

N. fiS

Snhvcncõcs:
Para a J~scoln Livt•c rlc Odontologia do Rio do .Tanoit'o,
equiparada :\s officiacs, pal'fl todos os ef{citos le(lae.~, por dcCl't1l.O lrg·islnl.iYO n. 1 . 371, do ngnsto do t \105, 50 :000$000.
Sala das sessões, em 20 de dezembro de 1923.-ilfm•cilio de Lace1•da.
Justificação

A Escnla Livrn rio Oriont.olog·in do Rio do Janeiro foi
:ís ~lffici:ll':~ JJarn. todos os c[{ailos lcorres. por
forr,a do uma lr 1 n~pcctnl.
~'qniparncln

Tnrln~ n~ r~coln~ officinns t'f'Crlwm snlwencão do ThcRntn•o, r n Escoln Livr·n rlc Odonl.ologia do Rio' rlr .Tnnniro,
qnc fnnccinnn rquiJlnl'ndn •hn rlr7.oito nnnos ininl.crl'llpl.os,
onm 11111 rcn•po rlocent.n formnrln rin nol.nvcis profisslonncs e
ppnfessoJ'CB rJo S'l'nnrlc renome, cnf.ro os quoes se eooontrum
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luminares da Congt·cg·nção da Faculdade de Medicina do fiio
de .Janeiw, mantendo unm Asslslenciu Dentaria ural'ttUa, que
presta relevantes ser\'iços (t llygiene iluccal da pobreza do
Districlo .F'edet·al, não tem auxilio de especle alguma dos
poderes [lublicos, \'iven'du exclusivamente das suas rendas de
matt'iculus c luxas de l'rcquoncia. ·
E' dig·nn de mcn~ão a excepcional situação da Escola
Livre do Odontologia do Hio de Janeiro em relação uo seu
programma de ensino, o qual, elaborado ha vinte annos pela
HI.Hl illustruda cong·regac;üo, ó o ponto culminante dos progrummas officiaes cm aspiração. Assim lÍ que só ultimarn!Jni.IJ J'oi suggerirJa pelo Conselho Superior de Ensino a
adopção dos quatro armos do curso, emquanto a escola jó. o
manl.fírn lia vinte urmos. Sob o ponto de vista de aperfeinoarnenl.o de en~ino, encarado praticamente, nenhum lhe gânha
a rJianl.clir•a; tendo em vista o seu corpo docente, nada mais
sn p1írln clesn,iac·, vi~to corno ú formado de verdndeit·as notu!Jilidacll~s, dentr·o ns quaes algumas ornamentam tambem a
Congr·ega1;úo rJn Faculdade de Medicina; quanto á sua phil:ml.r·opin, bastu citar n sua Assistencia Dentaria gratuita, que
pr·esl.n r·cilovantissimoR scwvi~os :í pobt·eza do DistJ•icl.o lo'odeJ'fl I.

N. 59
unrlc convier:
Sm·úo oxl.rmsivos n f.odns as filians do InsLituto rln Prol.r,cc;iio '' Assisl.ecwia ú Infancla do llio dn Janeiro os direitos
rtu der·,·~•l.u n. 3.877.

SuJa dnr-;

!H~sHúeH,

12 de novembro do 191.9.
Just[(icação

E' dn mnior ,juslína o que cncel'l'a essa emenda, visto não
J•nmnvnl que nperm~ hajam sido reconhecidas de "uliliclarlo !Hlhlicn" a~ l'iliar.s existentes atú 1019; lendo a mesma
lll'irnt:wiio, srmlo urna parte do mesmo orgão central, não se
e1Jrnpr·cÍ1rnde que nmas J'iliaes sn possam valo.r c outras não
rio 1. itu lo de "111il irJarJe pu!JI ica". A obra é uma só, - A.
/111li o do lJrasil.
Al1!'

N. 60
Emenda á verba 21" - Departamento Nacional de Sande
Pnhlica - Hospital Geral de Assistencia .
.Ficam, para lodos o~ offeit.os, equiparados no~ medicas
rJc hospitarR do Dnpartamcntn Nacional lio Saudo Pnhlica os
act.nars mrdicns inl.nt•nos rio llospil.nl Gemi riP Assistencia elo
Hio rio .Tnnclro.
Saln daR ~o~si'íP~. 2!1 rlo novomhro do :l!l23. - OclnciUo
rlo Alúuqnl!'l'lf'JII.', -- Mc•/Jc/OJI('tt Mnrl'i'IIS, - 1\'ltflmicl Mass11, tlf'/'ollSO Ctt1Hll1'(10,

••
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Jus ti(icaçilo

'·

~1~

'

..,

São quatro os internos do Hospital Geral de Assistcncin
e estão accumulados de grande trabalho e em intensidade
muito superior aos colleg·as que exercem as mesmas i'uuct;ões nos lJospitaes do Departamento Nacional de Saude Publica.
Para convencer da verdade allegadu, basta saber-se que
os iuternos do Hospital Geral teem a seu cargo todo o trabalho medico-cirm·gico executado durante o dia c pelo qual
l'cspondem. J!'azem os seus plantões, tanto diurnos como nocturnos, de 12 horas continuas e cm dias alternados, não podendo, sob pretexto algum, se ausentar do hospital.
.
Além disso são obrig·ados a attender lambem aos serviços de assistencia municipal c policial, alli procurados a
qualquer hora do dia e da noite; c, finalmente, ainda attendem ao serviço de porta, dando consultas diarias aos indigentes que se valem do benemerito instituto.
Ao passo que os medicas dos demais hospi taes fazem
seus trabalhos com muito mais suavidade, não só por serem
em maior numero para cada hospital, como, principalmente,
porque cada medico sô é obrigado a fazer um plantão por semana, e este mesmo de quatro horas apenas, c si estes pereebcm 800$ mcnsues, aquelles, os internos, com serviços quadruplicados, s6 recebem a remuneração mensal de 600$000 •
.Nada mais ,iusto, pois, do que estender aos internos (meclicas) do Hospital Gemi as vantagens, regalias e os direitos
do que gosam os mcdicos dos demais llospitaes da Saucle Publica, e é esse acto de equidade que ellcs esperam dos poderes
publicos. - Octacilio de Albnqu.erque.
N. 61

Os auxiliares do Registro Eleitoral de Eleitores, cm numero do trcs, perceberão os vencimentos de l5 :-100$, os dactylograpllos, cm igual numero, 4:800$ e o continuo de ré is

3:400$000.

Sala das sessões, em 22 de dezembro de 1!l23. -

lúacltado.

Irineu

Justificar-ão
A emenda consigna medida justa c util, absolutamente
ncccssaria. Os funccionarios cm questão, incumbidos de um
trallalho exhaustivo, são mal remunerados.
Sala das sessões, cm 22 de dezembro de 1023. - hinc1t
Jllo.clwdo.

N. 62
Verba 21':
Directoria de Defesa Sanilnria Marítima o Fluvial:
.
Accrrsccntc-sc a quantia do 12:888$, para pagamento que
compcl.c :'t gunrnic;.ão rla lancha do visil.a nos navios entt•nclos
tí noil.c no PoJ•to elo Hin de .Tnneiro, dns ·JS ús 20 hornR, fJllC
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deixaram de perceber nos mezcs de ouLubro, novembro e dezembro de 1020 c 1021, de conformidade com a tabclla da lc.i
n . .i.G32, de G de janeiro. e a lei n. 4..555, de 1U22.

Jtts ti{icaçiJ.o
O pagamento solicitado vem corrigir o engano na clistridas verbas na occasião da reforma da Saudc Publica
cm 1!J20, pois a guarnir:ão da lanoha já percebia a gratifica\\ÜO antes da referida 'reforma, c tanto assim, que o. Congresso cm 1922, restabeleceu esta g·ratificação, conforme a lei
n. 4. 555, de ur22, c mantida pela lei n. 4. .632, de 1023, por
isto é de jusli1;a a approvw;ão desta emenda.
Sala das sessões, cm 22 de dezembro de 1023. - Irinett
bui~'üo

Machado.

N. 63

Onde conviet•:
Os escreventes j ul.·amcntados dos cscrtvaes das 1" c 2"
Varas Fedcraes, até o numero de trcs para cada uma, perceberão os mesmos vencimentos dos escreventes das Varas locues do Districto Federal,,
~
!
'

;. ,J

I • ; ' ' lo

.

>

'

;

I :

'

.. , .. , I

.

Justi{icaçiJ.o
A emenda é absolutamente .iusta c necessaria .. E' reclamada pelos proprios interesses da justiça.
Sala das sessões, em 22 de dezembro de 1923. - Irinett

Machad;o_.

N, G4
)?.ara al.l.enclel' á disposição imperativa do arl. 825, do
Codigo Civil, o Governo FcdeJ"al incumbiu o Dt·. Elpidio ele
Mesquita de elaborm• os decretos e rogulflmcntos nccessarios
á instit.uil)ão ela hypothcca mar i lima; c, sentinela ·a necessidade de não mais demorar tl publicaoão desse complemento
elo Codigo, passados, como eram, cinco annos da sua execução,
solicitou daquelle advogado fossem postos de lado quacsquet•
afazeres de que porventura se achasse incumbido.
Dentro elo prazo mm·cado os trabalhos J'ot•am apresentados, e, por ordem do Presidente da Hepu!Jlica, submctlidos
ao exame do Instituto ele Advogados, fJUC cm carta ao 1\Iinistcrio da .Justiça considerou perfeita a sua exceução.
.
Assim, sem a alteração de um vocabulo, c, tal como sahiu
da pcnna daquelle profissional, o Chcl'c do .Podet· Executivo
promulgou os dccrel.os n. 15.788, de 8 de novembro de 1922,
e~· 15.809, de 11 ele novembro do mesmo anno, que se acham
hoJe, incorporados á legislação nacional.
. . Consul~acl~s sobre o mereeimcnlo c \'alot• elo tratalho ju!'Idtco, os Jlll'Jsconsnllos Dr. Clovis Bcvilaqua c Conselheiro
Ruy Barbosa, o cn:::ltcccm, o ambos arbitraram em 80 contos
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de réis o lll'cmio e justa compensar.;ii.o do esforço despendido,
premio, diz o Dr. Clovis, que, no mesmo tempo, exprimirá o
l'econhccimento do Governo pela cxcellencia rlo trabalho.
l'or sua vez, o Sr. Ministro da Justiça declarou cm despacho que "nii.o porá em duvida o merecimento do premio,
mas só o Congresso póde autorizar o pagamento, pois o Governo não tem autorizacão para abrir crerlito, nem verba orcamonLaria por onde pagar".
A vista do exposto, e documentos que esta instruem, submottcmos á consideração do Senado a seguinte emenda:
Onde 'convier:
O Governo Federal pagará ao Dr. Elpidio de Mesquita a
quantia de 80:000$, como premio o compeusacão dos trabalhos
que realizou, por nomeacão do Governo, na elaboracão dos de. cretos e regulamentos n. 15.788, de 8 de novembro de 1922
e n. 15.807, de 11 de novembro do mesmo anno, deduzida
qualquer quantia que lhe tenha sido antecipada, a titulo dessa
commissão administrativa,
Sala das sessões, 22 de dezembro de :1923. - Peiro Lauo.
- Af{onso Camaruo. -João :1'/wmé. -Cunha Machado. Lau1•o SodrrJ. - Eusebio de Andrade. - Jeronymo Monteiro·

Gabinete do Minist.ro da Justiça . e Negocias Interio~
res, cm 6 de novembro de 1922. ·
Exmo. Sr. Dr. Elpidio de Mesquita - Permitta-me a modostia de V. Ex. apresentar-lhe as minhas sinceras felícitacõos pelo importante trabalho sobre a execução dos contractos
de hypotheca maritima, do qual, de ordom do Sr. Presidente
da Republica, foi V. Ex. por mhn encarregado, e que deve
constituir a mataria dos decretos autorizados pelo Oodigo
Civil.
Teve assim V. Ex. ensejo de - mais uma vez -· pOr em
evidencia sua reconhecida capacidade em assumptos dessa
natureza.
Abraca-o agradecido o amigo e admirador - Joaquim
Ferreira Chaves.

·

Gabinete do M-inistro da Justiça e Negocias Interiores. Rio de Janeiro, 29 de marco de 1922.
·
Dr, Elpidio de. Mesquita. - De ordem do Sr. Ministro,
venho lembrar-vos a urgencia de serem, quanto antes, promulgados pelo Governo os regulamentos de que trata o artig·o 825 do Codigo Civil, e dos quaes vos achaes encarregado, em substituicão ao Dr. Clovis Bevilaqua.
Chamando a vossa attencão para a exposição Junta, do
. Centro de Industria e Commorcio, desta Capital. o Sr. ministro vos lembra que estamos no 5• anno do execuoão do Codigó Civil a é premente a elaboracão dos decretos autorizados.
Caso seja necessario, o Sr. Ministro vos recommenda pôr
· do lado quaesquor afazeres de que porventura cstejaos incumbido, para vos dedicardes sómonte ao desempenho des~a
tnro~a. levando 1\ conta da Commissão Executiva do: Centenario os trabalhos que vos forem solicitados pelo .Instituto
Histnrico, no que diz respeito á mensalidade que ·. vos foi
attribuida pelo aviso, deste Ministerio, de fO de janeiro dos·
te anno.
·
......... - ...
~.,o.
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Gordiaes saudações. - Francisco Alexand1·ino, director
do gabinete.
·Gori'espol\dendo ao appcllo. com que me honrou o eminente ool1oga Dr. Elpidio de MesquiLa, ;:>ara que avalie o trabalho do que o incumbiu o Governo, pdra attendC'r ao pre~cripto no art. 825 do Godigo Civil (as t.ypothecas de navios
1·cger-sc-hão pelo disposto neste Godigo e nos regulamentos
c·spcciacs sobre -o assumpto se expediram).
E considerando que esse trabalho, além de sol' um complomcnto essencial do Codigo Civil, dStá. redigido com elevado
crite!'i-o, revela aprofund&do estudo e se harmoniza 'Lm os
prindpios apurados entre os povos· rnais cultos, na tendencia
á unií'icacão para qual está marchando o direito marítimo,
no que respeita as relações internacionacs.
·
Considerando mais que o cscripto pelo Dr. Elpidio rle Mesquita, c tal como lhe saiu da penna; está·hojo convC'rtido nos
docmtos n. 15.7•8'8, de 8 do novembro de i922,1 que reoula a
execução dos contractos de ltypothecas de nat·,ios, e n. 15,809,
do 11 de novembro do mesmo anno. que Jh.o dá regulamento;
Considerando, ainda, a urgonoia exigida pelo Governo,
que, sentindo a necessidade de não mais demorar a publioacão desse complemento do Codigo Civil, pediu que âossem
püstos de lado quaesquer outros serviços de que porventura
se achasse incumbida o Dr. Elpidio de Mesquita.
Sou da parecer que um premio de oitenta contos de réis
será ,justa compensação do esforco despendido. C', ao mesmo
tempo, exprimirá o reconhecimento do Governo pela excellencia do trabalho.
·
Rio de Janeiro, i de· fevereiro de i923. - Clovis Be'I:IÍlaqua.
Illustrc collega Dr. Elpidio de Mesquita - Li seu trabalho sobre hypolhecas marítimas. Ello revela seus grandes
estudos o conbecimantos do assumpto.
E' um complemento do Codigo Civil, redigido de nccordo com os princi·pios mruis modernos do direito maritimo.Estou
do accordo com o parecer do illustro Dr. Clovis Bcvilaqua,
quanf.o ao premio c ao merito da sua obra.
Do collega e muito obrigado. - Ruy Barbosa.
Gabincl c do. Ministcrio da Justiça e Negocias Interiores
- Despacho-Não poro! em duvida o merecimento do premio
pedido, mas só o Congresso pode autorizar o pagamento, pois
o Govcr·no não tem autorização para abrir credito para tal
fim, nem verba oroamcnl.aria por onde pagar.
E' caso, pois, de pedir ao Congresso. Em 7 de fevereiro
de i 923. - J. L. Alve8.

N. ar:

•

I
I
I

A' verba "Subvcnoõos":

Onde se di~: "Hospital ele Santo Antonio de .Tosus, nn
Bahia ", diga-se "Santa Casa de Misorioordin ao Santo Antonio
do Jesus".
Saiu das sessões, em 22 do dezembro de i9~3. - Pedro

Lauo.

.
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~'tLO

.\ IJl'cscnte emenda procura corrigir o nome da iustiLuil.icuc!iciada, mantendo a mesnm subvenção.

N. Gü
Considerando (JLW as modernas descobertas sciAnLHicas
affirmam g'!'andcs vantas·ens no tratamento da tuberculoso
por meios cirurgicos e pelu applica()[LO do pneumolhorax
artificial;
Considemndo que estes recursos poderosos c efl'icicnte~
nho podem set· empregados sem préviO exume radiologico u
que tal exame tem de ser feito concornitantemcnlo ás applicneõcs L!wrapcuti<ms, que são por clle s·uiadas c dirigidas;
.~ Considerando não existir para estes fins a apparelhagem
ncccssaria no Hospital S. Sebastião, pertencente ao Departamento Nacional de Saude Publica e onde estão recolhidos pura
tratamento 300 tuberculosos;
Considerando não ser admissivel quo o Governo da Republica se desinteresse pela sorte dos doentes que manda isolar
no· respectivo hospital c oti priva dos recursos precisos para
melhoramento c cura;
Considerando que a apparelhagem radiologica necessaria, já J'oi instanlemonLe solicitada ao Governo pelos director
e meelicos elo llospitul S. Sebastião;
·
Considerando ter sido esse credito de üO :ooo.~ooo;
Hcsolvc autorizar o dispendio de iiO :000$, com a installucão de raios X no Hospital ele S. Sebastião, para os fins de diagnosLicos c tratamento cirurgico c de pneumothorax artificial dos tuberculosos ali i isolados.
Revogadas as disposições cm contrario.
Costa Rodrigues,

..

N. 67
'I

Onde convier:

Art. São fixados cm 3: <lO O$ annuaes os vencimento'J
do actual conservador de Gabinete da Escola Nacional do-Bellas Arles, que exerce tambem as funcções de electricisLa.

-.

'

Justificação
A presente emenda de modo nenhum augmonta as despesas da dotação da Proposta Orçamentaria do Ministerio cl:•
.Tusliça c Negocios Interiores pura o cxercicio de 1924, uma
vez que, na sub-consignacão n. 44, existe já a verba de ré1s
ü: 000$ para o fim especial de conservação e custeio de dous
ascensores; ora, o actual conservador, que 6 o .numero 1 dos
seus companheiros, exerce lambem as · funccões do clectri'cista mecanico ha muis de 13 annos - e as' de conservador
dos ·ascensores ha mais de 13 mezes, sem; por .isso perceber
maior vantagem, além dos vencimentos de 2:400$ annuacs,

8Jli:i::),i.U IlM

22

Ull lJilillll\WilO Ull

i !!23
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l'ulu tJUc é du .iusli~a tJUe, cxcr~cru.Jo clle a~ duas funllw sejUJu lallliJCJJI elevado~ us vcu~iuwulos pura réb
:J:liuU~ anutmc:;, cunl'urnw a enwmla :;upra, lllllll vez que cxislc
!J<Il'il bso I'CrlJa ua iJola~fw Urc;<Ulll!lllaria c nftu reclama paga!llcnlu Jlu~l.c)J'iur ao:; 1:! 11wzc,; liu scn·i~u já JH'Oslaúus como
tal.
::laia das ~e:;~ües, CU! :!:! de uczclli!Jl'u de 'IU;W. - lrinctt
l.li>Õc~

JJuclwdu.

N. 68

,ji .•

Onde convier:
!'assam a rccclJI.!J' cw Jullm JJulu Thcsuur·u, ou em folha
conferida jJclo 'l'ltc~our·o, o~ J'uucciuuarios subalternos tia Facu!l.ladc de J\ledicinu do lliu de .fanciru, que pcrccbenr pela
'rhcsom·m·ia c:la JJW::Hua i'aculd:Hie, Jieanclo pat•a lodos os cfl'eitos cquipuntdu:;, aos demais l'llllJI'CS'<tdos ua União.
::iul1t das scssüc:;, cu1 22 de junho de :1923. - lrincu
iiiacltadu .
Jus ti[icut:iio

.\ prc:;cnte emenda tem por fim alllll<U'UL' u situucão de
lnuuildes e dedicado~ J'uucciouarios que mourejam nos Luboratoriu~, etc., tia w:ti~ alta ln~l ilni(:.fío Seientil'icu do Paiz;
tião Junceiomn·iu~ tJlle ~ellt de~Jallecinwnlu ~c dedicam uo pulilico. ~et·vi~o, não tncdindo tiacriricio~ c sem vrcuccupacão 11~
ltural'io .
.\ lllcdida pt·upu~la uão acarreta ausmcnlo de despesa,
por quanto conlinmuu a ~Cl' JJaS'Oô pela tiubvcnção c renda du
!•'acuidade. fielcva a accrescenlm· que de accõr·do com os respectivos relalorios, o saldll da Faculdade de Medicina, utlingo
unnualmente a alguma~ eenlerms tlc contos de rc!is.
'fruta-se de um iuadiavel acto de jusli(:a.
Sala das se:;sües, em 22 de dezembro de 1023. - il•itwu
Machadu·

N•. 0!1

~·.

'.:

· Ondu c:onvict•:
A rcfurum do 1" tenente tuedico da Dr·is·uda Policiul, Dt•.
J.'igueil·a Machado. ser1í rr)gulada, llu or·a avante, pela
final du arl. 53, do rPgulauwnto apJH'ovuLlo pelo decreto
11. 12.0H, de 29 de umt'\:O de 1911J.
Sala das Cummissõcs, 12 de dezembro de l!J23 .-E·1tsa·
Lui~
)JUt'i.!J

l!iu tlc Andrade.

J ttsli{icut:úu

O f),·. L1li1. ,Figlll'il·a ~l:tcliadn, J" len<'nlo medico da Brigmla J>olic iai dPsta Ca pi I a l Fede1·a 1. :<ubmel.lido ít i I!S[lCCIJão de
saude pela .!unia ~!edica da mcsn1u Lrigadn, J'ui por• t;)la con~
:;, - Yol. XI
36
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invalido vara u set•vif;o llledico miliLar, cm virtude.
de moloslm adquirida em aclo do servi1;o, r;orno faz certo o
laudo ou nela J'irmado pela ciluda junta, mmnirncmente.
Nessas condil;ües o ado de sua reforma deveria dar-lhe as
vanlag·ens da 2" parle elo arl. 53 do regulamento approvado
JJelo ctccrclo u. i~. OH, de 2ll do mmw ele i !Jlü c não. tão sómente as vantagem du primeit·a purte do citado arligo, assim
redigido: "Os officiacs que se invalidurem untes de !)5 annos·
completos de serviço serão reformados com tantas vigesirnas
JJal'Les do respectivo soldo quantos i'orem os annos ele servigo,
mas, s·i a in·validez 1l'I'OVie1' de lesões, de desastres ou rnolestws
adqui1·idas em aclu de se1·viço, serão 1'e{ormados com o soldo
po1• ·intei1·o. ".
Alóm de clareza diamantma do art. 53, em. suas duas parlus, não permillir duas interpretações, milita a favor do pre.::
judicado a jurisprudencia seguida tanto na Brigada Policial,
como no Ministerio da Justiça a respeito da questão. E' assim
que todos os officiaes e praças que obtiveram laudo nas mesmas condições do laudo obtido pelo prejudicado foram reformados com as vantagens da 2" parte do art. ::i3, isto é,· com o
soldo por inteiro. A respeito do laudo firmado pela Junta de
Inspccvão de Suudc não existe a menor duvida de que ella ·
considerou o prejudicado como acommettiuo de molestia
adquirida em acto do servil,;o, como se póde perfeitamente verificar examinando o parecer junto, lavrado pela Junta Medica da referida corporavão.
A emenda, pois, corrige apenas, um vicio ou erronea interpretação do art. 53 do regulamento da Brigada Policial.
'LAUDO

Brigada Polic-ial do Districto Fedei'al -

Ser·viço de Saude.

Ao Exmo. Sr. general Cypriuuo da .Costa l!'el'!'eil·a, commandante da Bris·uda - Parecer - Submettido novamente a
inspecção de saude, de accôrdo com as dispos1cões regulameulares, o Sr. 1" tenente Dr. Luiz Figueira Machado a•Junta
actual não póde deixar de confirmat·, deante do est~.do morbido_ do inspeccionado, a sua· invalidez adquirfda em acto' de
scrvJ~\O, parecer exarado na primeira inspecção constituída
[)OL' outros peritos.
Na exhumacão dos factos, no exame retrospectivo do doente, na evotucão e exteriorização cx-'ab1'upto do seu estado
p_athologico, ~amos ~n~ontrar os· elementos: que provam ter
s1do a molest1a adqull'lda om acto de serviço.
··.
·
Dotado ele grande capacidade· cerebral, de admiravel e
prec~c~ cultura, manifestando_ sempre, em grão elevuao, a sua
cmotJVJd~de, quer em expansocs de alegria; quer na altitude
~lelancolwa das grandes tristezas, nunca deixou bu:ixar a gua
mlellectualidacle, mantida na altura de suas tradir\ües e animada no carinho ele suas espernnt\as.
.
·
Mal descansado dos embales do concurso a que se submettera e ,onde. revel~ra a sua capacidade profissional, as suas
tendenc~a~ hlterarJas, allenuando as nsperezas do assumpto
nas dchcms do seu l.'slylo, cuja fiCt\ãO o g!'aca tanto nos em-

SllSSi\0 llM
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polgou, viu-se sob o peso da~ re~ponsubilidudes do suas novas
obrigações, uggruvadas, no mor11enlo, pela possibilidade do
cooperação nu grande guerra.
.
Esse facto aLLins·i u ú sua sensiiJJlidudrJ physicu, toldou 11
per~pcctivu cambiante do~ seus ideae~. ucord:~dos nos impetos
da idade e assim cm profundtt usthenia, intercalada de raros
momentos de exu!l.aiJÜO, elle se entl'ugoLt a um o~tudo demasiado, excedeu a sua tarefa no cumprimento do dever, talvez
querendo amaiuar as desillusúes que a realidade lhe trouxera, cm uma dissipação de energias, no devotamento á sciencia e ú caridade.
Nesse afun elle definhou, a sua cellula nervosa capitulou
o não poude mais supportar as emocües, o um tlia, em pleno
servico, elle manifestou, ex-abr·uplo, symptomas francos do
confusão mental.
Substituído immediatumenlc no servir;o, dlspensttdo o li·
ccnciado em seg-uida, nllo conseguiu com o descanso o tratamonto adequado remover actuelle estudo cerebral; ao contt·ario, tudo se uggravou, até que; submettido u nova impeccão
de saude, foi julgado invalido, tendo sido a molestia adquirida
em acto de serviço.
PersisLindo os symptomus morbidos, desvanecida a esveran1;a de uma cura, nós confü·mumos a sua rcl'ot·ma exul'ando o seguinte pal'ecer: "Confusão mcnl.al c!Jronica". Invalido, incapaz pum o servlco das armas. A molestiu l'oi adqui·
rida em acto de set•vlço.
Servico de Saude da Brigada Policial, 22 de março de
1010..

>

Art. 168, §§ 1• o 2" do decreto n. 9. 263, de 28 do
dezembro de 191 L
(3) Vide urt. 11 da lei n. 4.242, de 5 de janeiro do 1021,
que fixou a despesa geral da Republica para o exercício
do 1921.
(2)

N. 70
O Governo adquirirá a casa da rua Goy11z n. 688, onde
viveu e mm•reu Quintino Bocayuva, para ser nella installado
um llospltnl Pro Matl•e, podendo despender pura compra do
referido predio até 150:000$, abrindo o necossario credito •.
Justificação

A Republica ainda permanece em divida com Quintino
Bocayuuva, cujo nome está ligado indissoluvelmente li su!\
historia.
O inolvidavel patriota general Benjamin Constnnt durante sun permanencin no Governo Provisorio, uprcsentoit um
proJecto, para ncquisioão dessn cusn, sendo neliu collocudu
uma lapide para perpetuar o nome do illustre o saudoso PuLriarcha da Republica, Quintino Bocnyuva.
· Allí se reuniam os republicanos cfUl'anle os uHimos t.empos da propaganda o nu vesperu da proclumnc)ão da Republica
of'fectuou-so u ultima sessão, onde seus cm·religlonarios prosfnt·nm ,juramento. cl~ fideli~ucle incondicional no novo regimon
pro()lamado no dm rmmediULo, 15 do novembro do 1889.
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Ci>IVCl'llO, adquirindo e~~a ca~a !Jblul'ica, realizarú o
de Benjamin Cun~lanL; de~Linaudo-a a um 1-lospilal Pro
i\lalre homenaseal'á du 111udu 111ai~ nobre e elevado a mcmot·iu
tio QuiuLino Bocayuva, Iis·audo o~ uouws de Lãu eJuinmltes cidlu.lãos a uma obra de caridade cm I>ról da l\lãc Brasileira.
Sala das sestiüe~, 5 de dczewbt·o de HJ23. - Lat!J'O SudrrJ.
- Carlos CavalcanU. - Ves1mciu de Alii'Clt. - Fclippc
Sc{mLidt. - Pcrc·ira Lobo.

O

de~e.io

N. 71

AccrcscClllUl' onde convier:
ArL. Fica u Gul'erJiu aulurizudu a mandm coutar, para
Lodos os cJ'J'cilos, o tempo de scrvi~u, que u professor da Escola Nacional de Bcllas Arles. Aus·uslo Girardel, prestou, do
ü de fevereiro de 18ü2 a 2li de seLemlJt·o de 1012, como professm· coulraclado cl,c gravura de medalhas c pcclt·us preciosas.
Jus ti{icaçüo

Aulcs !lo sel' nomeado pura reg·er como professor effecl.ivo, em sclembt·u de 1012, a cadeiJ•a da Bscula de Bellas
Arles, á qual a ememla se rcl'crc, u Sr. ,\uguslo Girardot a
regeu, em vil'Ludc de conlJ•aclu, cujo lermo foi assisiiiulo a li
!lc fevcreit•o de 1802. Era um arlisla de merilo, que o Govct·no de enlãu lcYc nccc~siclade de cunlL'acLar, fazendo-o vir
uo cslruugeit·o, pura lhe conl'iur o eJMino dessa espec.iulidadc,
cm que era compelcnlc. Nu dccut·su de 20 annos deu sempre
provas de sua capacidade, de La! mudo que no cargo de professm• foi provido el'feclivamcntc com proveito para o· estabelecimento em que continuou a servir com evidente proveito
c vantagem .
. Parece assim um acto de juslic;u o que pede a emenda, a
contagem de annus de ser\'ic;os Lão !Jeru prestados, a quem, no
pcriodo, cm que vigorou o conlraclo, que o collocou flnlre os
mestres da nossa Escola de Bcllas Arles, deu provas de sua
uplidão para o mas·iolcrio, c soube cumpri!• os .seus deveres.
Seu ado Federal, 5 du dezembro de 1!J23, - Lauro Sodré.
N. 72
JUS ti( iell(!ÜO

lia no Inslilul.o Benjamin Conslanl. uma classe de funcciouarios, n dos aspirantes no mngisl.cJ•·Io, cJ•eada pelo rugulamcnlo de 17 do maio de 1800, decreto n. HS.
·
Os aspirantes são obrigados;,
1", pt•.estar .os serviços, que lho l'urcm designados pelo di·
relllor, na QUJ~.hd.ndu de coudjuvanl.es. qut•r no cm·so lillorurio,
quer 110 IH'Oitsswnal, quer na~ llLJlus das diclunlcs-copisllls;
.~!Uur nas suJas tlu estudos;
·
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2", tomnr parle cm lodos os trubnlho~ ordinnri0s e cxtruonlinal'ios dos cLiros e da m·cheslru;
3", subsl.iLuit' os repcl.idorr~s em ~uas fnllus c impedimentos (art. 82 do regulamento de iü dr. novembro drJ HlH, elecreio n. !l11!i), lsl.o quer dizer que n aspit•nnln é o fuuccionario do magisl.erio elo lnslitnlo qnc mais trabalha, porque os
prol'r.ssot·r~s. t•cpel iclm•es e ri icl.nnles-conisl.ns r.lão anlas lrcs
vezes po1' semnna e dut·nnlr! duns ou l.res hot·as pot· dia, ao
passo que o aspil·nnle tt·nballta l.oclos o,; dia~. ele seis a oilo
!toras por dia: nos esludos, nus nnlns de lel.lt'as ou sciencius,
nus rle musica l.heol'iea, nas diJ diclado e cürlia, nas ol'ficinus,
nos córos e orchcsl.ra e tiOS lt•ahnlhos ext morrlinarios dfJsignados pelo director!
Accrrscc que, devido ao drsmwolvimenl.o do ensino e uugmrnl.o do alumno~. passaram i1s nspirnnl.es a leccionai' lurma;; inl.eit·amenl.e Sf!Jlfil'arlas r.la r.los Jlt'OI'essores, rlnnrlo assim
vet•dadeiras aulas; rlcsl.'nt'lc, vccm de lta muitos nnnns, desempenhando i'uncr.ües idenlicas :ís rios repetidores, nlém das
que lhes prescreve o regulamr~nto, permanec,1ncto, Cltlretanl.o,
nas 1n"esmas condições cm qur1 se achavam !ta 33 nnnos all'ás,
pnrcohendn nma grntificac:ão mcmnl rle 30~. menor qun a dos
servrmlrs, qne 1ccm como cl!cs, casa. comiclu, ronpa lnvnrln,'
rdc., e peJ•cchem u gratificação de !t0$000. ·
Emquanl.o assim acontece com os uspit•anl.cs, os pt·orrssnrrs, rcpelir.lot'es, m•"slres r conl.t·a-mrsit•rs rio mesmo Inst.it.ul.o l.eem mellmt·ar.lo rle courlir:;iics com vencimrnl.os mais
quo duplicados, c muiiM Jogares lerm sirlo ct·r:Hios para pessoas eslrunhas ao esl.ubelecimenlo.
Os aspiranles ficarão, pot· cerlo, co1Jdenudos a encnnecer (pois hu alguns que já contam mais de 15 annos ele exercício) nesta Ill'fnncnle sil.uac;ão, ôrlll poderem amji!ial', por
falta de recursos su!'ficienles, os conhecimentos qtie ·necessit.arn, para melhor fazerem jús nos Jogares de repeLiclores
que venham a vagar, nem jamais realizat• as mais legitimas
rins suâs aspirações, qune~ sr,inm a rle nuxJiiarmn :\R snns
fnmilins, e a rle se libertarem do regimen clisciplinur a quo
eslão su,ieil.os, c que r\ inrlispensavel a um in1ernaln para
creancas. si os Exmos, St's. Membros rlo Corgl'rsso Nncinnul,
não se dignarem al.lendel-os no que rospcil.osnmconlr prdcm.
Por estas razões ol'fcl'eço a seguinte emenda:
Arl.. Os vencimentos dos uspiranles no mngislcrio no
InsLit.uto Benjamin Consl.unt. não poderão ~er inferiores n
200$ mensues, embora pagando a contribuição que n lei exige,
quando morarem no estabelecimento incluindo-srl as necessurias dotações pura o respectivo pagamento.
Sala das sessões, 22 de dezembro de 1023. - l!oinBu Ma-

chado;.

N. 73
Considerando Qtlll os alumnos ria Escüla Milifnr fazem o
mn•sn r!o 'fopngt•aphiu fll'gnlnr e Uilil.ae roconhecirlos pch
1~scola Polyl.r.chnica;
Considot•undo quri nos ulumnos do Col!egio Míllf.nr qtlo
tcr•mlnnm o respectivo curso é confct•iclo o titulo elo ngr! ..
rnonsorcs;
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Offereê.o a soguinl.o emenda addil.iva:
Arl..
Sel'lt expedido o Wulo do agrimensor nos ·oxalumnos da ]~scola l\tílil.m· que l.iverr.m concluido, com ltflPt'ovm;iw, o CllrHO rJe 'J'opogrnphia Jlcgulnr o Millt.ur.
Sala das ses~õcs, 22 do rler.embro de t02::J. - JrinClt Mn. e/urdo.

N. 74
Onde convier:
Sol'iio validos para o oxercicio ria profissfio, no t.on•it.orio
do Republica, todos os diplomas conferidos por escolas parJ,iculaJ•cs qno tenham nrJquirido perilonnlirlnrle ,iurirlicn, no~
te~• mos do decrol.o n, 17:3, de 189:1, JlOt' l.m·em t•cgisl.l'arlo SPil ~
: esl.nlul.os em ohedicnciu no t.axat.ivumenl.e det~rminndo na lo i
··,n. 97:i, de 2 de ,janeh·o do 1"13, no período rio 1011 n 1015.
Os rliplomas conferidos 1101' estas escolas no periodo
acima, rJe 19H a 1\!15, ficarão isent.os do qualquor t•econllocimrml.o of!'icinl, IJ OB conferidos po:;l.m·iormonl.o à publlcat\ilO
do rlccrel.o n. 11.530, do 1915, ficarão sujeitos .11 rovallda1;.ão
nos l.ermos do arL 180 deste rlecrel.o n. 1J .530, e assim
equiparados aos diplomas expedidos por escolas estrangeiras.

J·uslificação
.rustifica est.a emenda a garanf.in inst.ituida no § 24 do
art.. ;;2 da Const.it.uição Federal, e o facto do haverem sirlo
esf.~s ·escolas ot•eadas em consequoncin da cnssnçiio das prerognf,Jvas de que gosavam ns escolas crendas peln União quo os
igualou int.egralmente tis escolns pnrt.iculnres.
Ainda mais, por não ser equitativo que nossns I~:~is doem
maiores garanf.íns fl vnnt.agens nos diplomas conferirlos por
faculdades est.rangeit•as, sobrepondo-os nos conferidos no pnir.,
por escolns de fniciaf.ívn pnrt.lcular, cont.rarianrJo.se nssim o
disposto no ~ 2• do nrt. 72 da Consl.ituiol\o Federal, que não
admitte pnrcinlídades o pt•eferencias, nas gnt•ant.ia& dn lei
entre esf.rnngeiros c brasileiros.
·.TnsUficn-a o fnct.o do f.erem sido recusadas a registro na~
· Scct•et.nrius do Supt•emo Tribuno! Fodernl o dn Côrte do Ap. pellnr;iío rlest.n Capital Federal. de umn fórma nrbit.rat•io, n
· · rogiRf.t•o rl11 rllplomns conflll'irlos por escolus pnrt.iculnrM,
(como por exemplo a Univtwsirlndo BrnsJieirn de S. Pnnlo.
. que t.inhn e f.cm personnlfdade .iuridicn, por•que f.om som estntuf.os regisf.rados de nccôrdo com a lei n. 073. rlo 1903): niín
obslnnf.e ost.cs registras carecem de cunho Ioga!, pois n J'P·
gist.ro no Supremo 'l'ribunal estli sendo exigido porque no J'egimenf.o rlclle foi cronrlo o liVJ'O para tal, quando o corto é
. que senrlo o regimento crendo. !)elos m•t.s. 3.i9, pa1•a o caso
rlo ingresao dos nuf.os em sua .secJ•etnrin, e 364. com o ·rim riA
estabelecer e regular n ordem do serviço o .a dist.ribt:iclio dos
· l.rabnlhos, quer nos sessões do 'l~ribuú:il como na sua secrc>. f.Bri·n, do decreto n. 818, de H de outubro de 1890; e na
COrte de Appellacão, ninrla mais irregular porque est.e dever
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'que so impii~ aos SrA. advogados é ol'iundo de um sim11loR
"edital'', que l'oi publicado no Dial"io O!J'iciul de ·1 do ahl'il. rlr.
1916, ,o port.nnto ii•regularment.o e mconsLit.ucionalmonln oxi.··
gido.
.
Por· rsrns razões de ordem o rc8peif.o tí lni o á Cons!if.uição, 1i que npresenln osla emenda, com o fim do salvar os
corres 'rio nosso magTo o cspoliar!u Thosouro, com as indemnizações qun so preparam para rosoJvarcm ·os Pl'C.iuizos catlsndos pelo dosrespoilo á lei (n. 8.059, de 1911) c á Consl ituicão · (pnragraphos 2' e 24, do arL. 72).
·· .
. Saln das sessões, 22 de dezembro de 1923. - Irine1t MllcliadoL.

N. 75
Onde convier:
Art. Fica o Poder Executivo autorizado . a aproveitai-,
nnA vagas que, durante o corrente nnno, occOl'rerom, .os terceiros officiaos interinos da Secretaria do Estaclo que exe,·cem osses cnrgo<~, u contento, h a mais. do .dous unnos.
Jttsli(icação

· Estn .dispo~ioiio não importa em modifiouoão dei'' quaclJ•o .
dos funecionurios ela Socrolariu, ·e, consoquentemente, não rc~
dundará em augmento de despeza. ·
.
A sua adopoão trar!i beneficio para o serviç.o daqucllc
• departamento, pois os funccionarios que forem aproveitados,
com longa pratica dos difforentes trabalhos da Secretaria,
prestarão, incontestavelmente, melhores serviços do que os
estranhos para taes cargos.
Sala das sessões, 22 de dezembro do 1923. - lrineu. Mn.cltado,
.
N. 76 .

.'ArL · Os funccionnrios da Guarda Civil. 4' Delegacia
Auxiliar o Inspectoria ele Vehiculos, que contarem mai~ dn
fO annos de serviços publicos .federal só poderão ~cr oxonnrndos. mediante processo administrativo regularl.
Sala das sessões. - ·Octacilio de. Albuquerque .
.Tusti(icaçao

•
I

I

Os funccionarios do invcslignçõcs, cm todos os paizos civilizados gosnm elas regalias que no Brasil só as toem os funccionnrios hurocraticos c os militares .
. .No arduo desempenho elas suas funcçõcs nsl.iío scmpm
·correndo risco elo viela e na imrnincncia de adquir·ircm molnstias que os depauperem para t.orla a vida.
· O investigador não tem hora certa de tl'abalho, nem o
·descanco dos domingos e dias f0riados. De maneira que, mnl
.nlimentado c mal dormido, o seu organismo por mais possante quo seja não ·poderá resistir victoriosamcnte.
Assim, uma vez que não podemos ·de prompto !tOS igua.:
larmos ás outrns policias no que refere a accesso, garantia,
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aposentadoria e vencimentos ao menos que concedam por
esmola, a aposentadoria e a gnrantin :íquellcs qué vtlm de
longa data mnprr.stnndo todo o sr.n csfOl'~o r.m bem da sociellade e da Repuhlica.
Não qtwt•emos absoluf.amcnr.r. f.racnr um j)arnllclo entro
n nossa policia r n ria A1·genlinn, Uruguay, F1·anea e outras,
pois, que, tal JlUI'allelo seria, como é, di'IWinwntr. pal'n nlls.
Qual a garantia elo investigado,· ?
'l'rabalhar ann(IS c annos, dar o melhor da sua mocidade e do seu csforoo c já na velhice, de uma hora para out.l'll,
ver-se dcsompregado, sem inqut>rilo, sem JH'oct>sso, Si'lll f'nll.a
g1.•avo commett.idn, simplcsmcnto r:> por não convir mais no
chefe da repart.ição que necessita rio uma vaga pnm A on B.
N1ís os invostignrlorr.s vivr.mos rm rl11sasocrg·n constanl.11,
osperanrlo a caria passo nmn demissão.
Para IJIW, rm pnrl.c, renha um fim 11sle mal nslm·. nppollnmns paJ·n o vosso coracão rir homr!lll P df' J•epnhlicnnn, no
srnl.irlo rln enwregm•rlos todo o vo~so Pl'll~tig·io, lorln a vo.:;~a
Jorçn, na pa~sngem. rl!l uma lri ou emenda ao OJ.·~•nmenlo, com
força do lei, dando-nos garantia e npo~cnt.adnria, como de
muito vcnm gosnnrlo os dnmni~ funccionarios rln Republica.
Não podimos muilo, pnrlimos unicamente o nocnssario
para que não mais vivamos cm sohrc~nllos e sr.m cs'poranc.ns
rle melhorrs rlias ou no menos, irlenl.iros aos nct.unes, quando
a velhice ou n moleslin nos bater á pOI'I.n. Ao Est.arlo, incumbe
zelar pela vida c bem estar daquelles que trabalham cm snu
beneficio, sem dnsfnllccimento.

N. 77
••

I

,,
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Acct•oscontc-sc onde convier:
Art.. O funccionnrio publico que cont.nr mnis do 35 nn-

nos !lo sorvico puhllco ferloral, rlf!srln que tonhn ost.nrlo ou
rsf.e,ia no nxm·cicio

efroctivo no lJII.rmo ou pnnlt.imo cargo

rln oscnla rln accosso da rrpnrt.icíío em (JllCI ost.ivor incluiclo

no quadro rll' ~11us fnnccionarios. podor:í aposrnt.ar-;;o com os
Hmcimr.nlos inl.egraos rle qualquo1' rlr~srs enrg·M, dnsrln ,qun
rm qunl!Jtlf'J' rlriii!S tenhn o rxpJ•cicio rffrCII.ivo rln, prln mnnos, um anno r logo se,in julgado invalirlo pnrn os rfl'rifns rle
nposrnlnrlm·in, nos tN·mos dn lei on1 vigor.
Sala rins sessões, 30 de novcmlll'o de 1!123. - Jcronu.mri
Uontei1•o.

Olwi!rnnrlo n Ir i nclnnl o rii'tng·io rir.. rlous annos nn rffrrl.ivirlaril' dn rxrJ•cicin do c:IJ·g·n, J)m·a·:. aposrntnçãn com a~
vnnlwn,ns rln mr~mo, acnntrcr IJLIC o .fnnrcinnaJ'io CJIIIl rl111ga
aM 1111 imo~ log·n,·rs da r•se:tla dfl arcrH;;o muitns \'f\Zfls j:í rlrJl:lllporarln JWio r.si'Ol'Nl rl11 j r·nhalhn rlr.ntniR dr. 35 ólllllOS não
pode ngum•dnr o dccuJ•so de dous nnnos pnra so aposentar
eom ns vnnt.ngons desse cnrB'o, o fazendo com que os do que
ocoupou nntol•iormenle o J)t'o.ludicundo;. n prosontCI emenda
justlflcn-sc, por isso que tl de lnlorcs'so geral,
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N. 78
J !IS fi{'Í::III}!ÍO

Com a approval}ãD rln emenrln manriando conl.nt• nos offiC\ncs do Cm•po de Snurle ria Policia Milit:ll' r rio Crn·pn rle Bnmheiros, por cada pcriorlo rJc cinco nnnos, um nnno JlHt'a fll't'eilo
de reforma, elles ric:ll'ão r.m condiçoirs SllJlCL'im·rs ans seus camaradas combatentes ·rJas mesmas corporações, cujDs scrviuos são de na lu reza a não sol'fret· confronto com os rlaquelles
em se tratando de recompcn:,;a rJo Governo aos set•vidores que
mnü se sacrificnrnm na del'r.sa da Ol'rlcm e das instiuicücs,
e na rleJ'esa permanenl.n dn virlil n liavrrr.s (!os hnhit.anfes da
cnpil.nl da Hcpublica.
·
A emenda agora apresrmtnrla Yem apenns tornar extensivo um beneficio já concedirlo aos nfJ'iciaes rJo Exercito c Armada, concorrendo ainda para a renovacãn rio~ quarh•os de
duas cm•pora1;õrs que oão, aliás, as que vr.t·rladcir·amenlc
mais necessitam· e r.xigrm conrlit;ür;; physicas rspr.cialissimas
para o dr.Bcmpcnho das rrsp~ct.ivas funcçoies.
El\IllNDA

Art.
Durante o prazo improrognvcl de sois mezcs, a
reforma dos ofi'icincs do Corpo de Bombeiros c Policia Militar, ·que tiverem mais de 35 annos de ci'fectivo servico nas
respectivas corporacões, será concedida com os vencimentos
integrnes do posto immedinto.
Snla das sessões, 22 de dezembro do 1923. - l!•inert !llachndl'l.

N. 7!1

Jlln rnllricn "Ruhvrnçüns'' -

Jl\o Disl.ricto F'rrlcral:

Considerando qno nn lei ria rlrsprsn. vigrnl.r no nc!unl
nxorcicio sr. r.ncontrn n snhvr.ncão rio 1O contos rio r1\is pnra
a Escola do tnstr11ccão Primaria o PrClfissional, gr•:lf.niln, rlost.innrln aos filhos dos opernrios o mnnt.idn pelo SyndicntD Pro~
fissionnl do3 opernrios rcsident.es na Gavea, Districto Federal;
Considerando que a referida Escola está fnnccionando ii
no goso ria dita suhvencão; r. nada justifica a sua exclusão da
tnhella rins inst.iluicõrs su!Jvrncionndas; offerrco a srguintf)
rmnndn:
Na rnlll'icn "Snhwnc•1f's" - No Di~lricfn FNIC'r·nl:
Inclua-sf' a qnn)ll.in rir ·J O:000$ Jllll'a n Escola rio ln·
sll'IWCÜcs Primm·ia r Prnfis~ional, !!'l'al.uil.a, rlr~linnrln aos fi.
lhM do~ opf'rnrio~. Jll'lo Synrlicnl.o PJ'Ofissional elo~ OJH~l'nt'ios
ro~iclcntes nn Gave:1, Dislricto Fcdcl·nl,
Snlll das scssüo~, cm 22 de dozcmbt•o de HJ23, - Ir•inau

Macllndo.

··-···..·-
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N. 80

Onde convier:
Art..
Ficam reconhecidos, para todos os effeitos, os
diplomas de pbarmnceuticos e de cirurgiões dentistas, ex-·
'pedidos pela cxtinc·ta Universidade Nacional do Rio de Janeiro
·na vigoncia do decreto n. 8.650, de 5 de ahril de 1914;
revogadas as disposições cm conLrnrio;
Sala das sessões, 22 de de1.embro do 11123. - /1'Í'/16U MallhadtJ.
.
Ju.Yti(icaçáo

nccebi dos interessados o memorial seguinte:
"Ex:mo. SI'/.. Dr. l!•incu Machadai,
Subíamos nós, sabia a Naciio inteira, qua os sentimentos
do equidade o de jusLioa que i'ornm o serão .sempre o mQihor
npanngio de V. grande personalidade politica, sm l'evoHa con~
stanto conL1•a os attontados,. absurdos o torpezas prat.iclldas, n
cada passo, contra as legitimus !IBPiracõcs de onda um de nós.
pela inepcia governamental dos ulLimos tempos, não poderiam
ficar indifferenLes á grita ensurdecedora que já se vem fazendo sentir em torno das bnixezas e calamidades sanccionadas, contra os nossos direitos pelo decreto n. 11. 530.
E, realmente. Não se póde conceber, illustre senhor,· que
·a nnlmosldade qe dous homens, a profunda unUpathia de um
·pelo outro, pudesse collocar m~is tarde uma classe inteira nu
fnls11 siLuiiçtio em que ella hoJe se encontra. ·
·
O Mimstro 'do Sr. Wcncesláo, elaborundo o decreto nu~
mero 11 . 530. quizera com isto mostrar ·no seu antecessor que
.a gue!•ra politica estava f1•ancamenLe declarada, sem outro objectivo, é certo, si não cevar-se desse modo no grande rnnoor
que lhe tributava por causas c razões que seria imprudente de
nossa parLe esmiuçar.
E nem se comprehende que, si assim não fôra, viesse ello
l!- manter em toda a sua integridade e pujanca um departamento que tendo sido crendo peln chamnda lei organica do
ensino, passara a officiur com mais amplas regalias, ainda em
'face do decreto n. i 1. 530 que fel-o ou improvisou.o de orgllo meramente .consultivo que era em tribunal de ultima
.instanela oom funooõea deliborutivas, .
.
.
.
.
Essa tribunul o Conselho Superior do Ensino I .Hostil
.e profundamente infenso a todu o quulquor. ~;~rientncno padagogica inspirada pela lei organicn, que o creou, foi sou pri~
moiro trabalho vibrar um golpe de morte nas instituicões que
'se fundaram amparndas por esta lei attostando, por cumulo
de Ironia, contra os direitos quo h aviamos adquirido,· sabe
Deus com que som ma do sncrifiolos I l!'ranonmonte, ·entre os
negros do Coligo africano ha.ia, talvez. mais humallldude · e
maior respeito. E o que nos espuntn, a nós, que, somos moços
o que nos orgulhamos deveras da grandeza o poderes de nossa
· Pntrln, c que sendo este paiz umn nncüo po!HicamenLe ·orga:nlzadn com duns cnsns do Congresso, Tribunal de .Tustion e,
·Governo Exccu tivo, nl'io houvesse uma só bocca diJ entro todas, que se al:irisse na defesa dos nossos direitos· verbornndo
·com os rigores de uma critica desapaixonada e honesta a irregularidade de um procedimento que por absurdo nlio. dlli-
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r.aria indubitavelmente de dar Jogar a uma serie de dispara. tes maiores como, de resto, logicamente nos ost(L indicando o
·advento dos decretos ns. 3.454, de O de janeiro de 1918 e
3. 003, de 8 de dezembro deste mesmo anno. E assim é, ver. dadelramente. Si V. Ex. com as luzes desta vastissima ln. telligencia que tanto brilho e fulgor tem projectado sobre a
vossa honrada, profícua e utillssima carreira politica quizer
se pcrmittir no estafante, porém indispensavel o opport.unissi. mo traba.lho do analysar com interesse e cuidado esses dous
. ultimas decretos e ns resoluções, autorizações, alvitres e sug. gestões dadas pelo Ministro MaximiHano em diversos avisos
e portnrias, verificará que esse titulnr, contrariando os dispositivos contido~ no decreto n. 11.530, de sua elaborncão,
niio st\ pormiltiu abusos do toda natureza, como ainda pre.iudicou e comprometteu n renda dns escolas contra as quaes
tinha voltado o seu adio e o seu dospeit.o através dessa grande
antipathia quo sempre nutria pelo Dr. Rivadavia Corrêa, com
a indobita o dcrespcif.osa aul.orizacão de guias de transferenclns de uma academia para ou t.rà com simples retalhos de
jornaes, como é notaria. E' cm semelhante emergencin que
appellnmos para V. Ex. afim de pondo sob as vossas vistas
· c meditações intimas o estranho caso que se passa comnosc(l
· c providencie no Mntido de ser conjurada essa situação que
nos tendo sido pnrticulat•m8nle orcada pelo Governo, muito
vem preJudicando ú nossa vida publica o privada. A Universidade Nacional do Rio de Jnneit•o, estú, como provaremos
a V. Ex., na mesma posioão moral e material dos estabelecimentos de ensino superior congeneres.

I

I

E isto pelas razões:
a) foi um estabelecimento fundado por um oducar!or
· t.mdlcional;
·
b) possui a um patr•lmo~io Ruporior om multo r. somma
· que o Estado outr'ora exigia para nm funccionnmento rognJnr de curso dostn ordem;
c) as suas aulas so mantiveram sempre com rogulnr frc. quencia;
.
d) tinha um corpo docente de primeira ordem, composto
dos melhores e mnis notaveis professores do magistorio publico; .
e) a sua f·undação foi honrada com a presenca do Presidente da Republica c do Ministro do Interior e finalmente.
() mereceu do Governo uma sub:;encão ofCiclal do 20 :000$
para n manutencilo de seus re~pcctivos cur~os como so v~ pela
' pre~cnt.o •certidão do Tribunal de Contas.
A' vista. pois. do exposto, no~ animn•mo~ a pedir o vnIioRO apoio de V. Ex. para causa jnst.n e honesta que pleif.rnmos c sohrc a victorin rlm·mimoR i.ranqnillo~ na espnranr,.a rll'
' que mnis nma vnr.. por elln, se ovirlonclnrá a grande forr,a polif.ica de que v. Ex. l.nm rindo sobo.Jns provas.
Pela eommissúo - Cnrnwlio Diorm.vio dP. FrcitrrN."
nncPhi, igunlmrntr, n cm·tidiio abaixo, a qnnl demon~t.ra
· nindn a procNicncia ria emenda;
«Excollcnlissimo Senhor douf.or ~1in;;;tro Presidente elo
Tribunal elo Contas. O abaixo assi:;nudo. for111ndo cm OdonLo• Iogia poJa Universidade Nocional do Rio do Janeiro, · na vi' gene ia r!n Lei Orgnn ion do ensino, n bem de seus .interessas e
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para fins de direito, requer a Vossa Exccllcncia se digne mandar passar por certidão se em mil novecentos e doze foi offectivnmentc· pago ao senhor doutor ,Toaqtlim Abilio BOJ'.\l'CA,
:fundador da refcl'ida Universidade o seu dir•cctor ger•al, pm·.
ordem do Governo e pela verba do. Minisl.et·io ela .JusLica, qualquer subvenc:iio a esta Universidade e pela qual se possa
provar, qrmnclo necrssario, a idoneidade da me:,ma. Nestes tel'mos. P. deferimento. Rio do Janeii'O, cle:w~Ple de outubro do
mil novecentos e vinte e trcs. Corncl.io Diou)1Sio Prcil.as.
(Inutilizada uma estampilha Jederal de um mi: réis). - Reconheço a firma de Cornelio Dionysio .Io'r·ciLJs. Hio, dc~1enova
de outubro de mil novecentos e vinte c l.t·e$. Ern testemunha
da vcmiadc (eslava o signal publico) Alvaro Arlvincula da
Silva, (estava o carimbo do tabcllião A. Silva. rll;sta cidade).
Ccrti riqur.-se n r]ue constar. Dezcsclr.-cle7.-mil novecentos B
vinl.c n 1rns. I'. Soares. (Estava o carimbo cio cartorio do
Tritnmal de Contas). Numero doze mil novecentos c scsscnt::~
o St'is. Certifico, cm cumprimento ao despaeho rel.ro que, rr..vcnrlo os documentos de drspeza do Minisl.crio da .Tustica c
Nrgoein~ Interiores, no exercício de mil
novcccnf.os c doze,
deli c.< consta o de numero quinhentos c lrcz.c, de vinte c novo_
rio março de mil novecentos c I. reze. cxe·,'c:JCio t.lc mil novcccn •
los r doze. J1Clo qual foi paga ao doutor• Jnaqnim Abilio Borges, fundador c director da Universidad~ Nneional do nio ·do
Janeiro, a quantia de vinte contos de rt!is, co;no auxilio concedido á mesma Universidade. E por ser verdade, passei a presente certidão eu, Trajano Gadret, cartorar·io do •rribunal de
Contas quo a escrevi c assigno, aos dezoito dias do mez de outubro de mil novecentos e vinte c tres, cartorario do Tribunal
de Contas, dezoito. de outubro do mil novecentos e vinte e tres,
'l'rajano Gadret. (Inutilizadas ~tampilhas :t'erjeraes · no valor
total de tres mil e tresentos réis). Cnrtoral'io. Jleconheco verdadeira a firnin Trajano Gadrct. Rio, dezenove de dez de mil
novrccntos e vinte e trcs. Em testcmtmho da verdade (estava
o signal publico). Heitor r.. uz. Estn\'a o cat•imbo do cartorio
rio clr.cimo sexto fabcllião de;;ta cidade). I~ra o que se continha em um documento que me foi apr•esnntarlo c rio qual bem c
ficlmcnt.o fiz exf.rahir a presente publica fórnJU. que conferi
c achei conformo no original, ao qual· me reporto em poder
rla parte. Hio de Janeiro, dczenovc de outubro de mil novcccnt.os' c vinte c, trcs. Eu, Alvaro Fonseca da Cunha. tabellião,
suhscrcvo o assigno em publico c raso. - O labcllião Alvaro
Fonseca da Cunha.,
Por todas essas razões, r.spcro que a homaàa Commissiin
e o Sena elo ncc~Ji tem a emenda.
Snln rlns srssõcs. rm 2.2 de clcz~mbr•o de l na. -·lrin.nn. ,,
Mnrhruln,

N. 81

Onde convier:

"Art.
Snrgcntos-nJnduntes inLondent~~, pt•lmelros, se..
gundos c tcrcoit•os snrgcntos o seus nssemclhndos do gradun..

573
l)ào effecliva, da l'ulicia J\lililat• do Districlo Fet.leral que cunJ.arcm mais ele lO annos de Het·viGo nessa corporação, servirão
indcpcndeutementc ele eng·ajnménto até completarem o tempo
oxit:riclu pura a reforma nctuulmcnlc em vig·oi'.
~ 1." Ncnhurn llaqucllcs satgcnlos c seus assemclhuclm;,
desde que tenham mais de 10 annos de servi~o. puderá se1·
t·cbaixudo tcmporal'iamcnlc elo vosto, ficando, entretanto, sujeito tís demais penas discivliua rcs, compatíveis com o seu
posto o constantes do vigente regulamento, com cxcep1;ão do
conselho disciplinar que, apenas vigorará pura os que tiverem
menos de 10 anncis de serviço.
§ 2." Os sars·crüos c seus assemelhados, a que se referem
as disposições acima, srl poderão sct• I·ebuixados dcl'initivamcntc do posto por crimes previstos no Codig'll Penal da Armuda, cm vigor nessa corporacão, a mais de um anno de
prisão."
Sala !.lu ti scti~Õc~, cm 22 do dczcmlJro do 1!J23. - lrineu
~a, c/tpdo.

Jus l i{icação

Realmente, a situação cm que, no actual r·ogimen da Brigada, se acham os sargentos, é das .mais iníquas.
. Depois uc longos 10, 15, 20, 25 e mais annos do serviço;
depois de haver passado a sua mocidade nas fileiras da. corporaeão desempenhando os mais arduos devei'es; depois áe, á
cu:;ta do sacrifício e tenacidade, conquistar, uma a uma, a~
divitias que lhe oJ·nam a tunica, o sargento eslá exposto a ser
summariamenle excluído ela Brigada !
E' incrivcl, mas t! a triste verdade. Com muitos o muitos
desses bons servidores tem succcdido o seguinte: Concluído o
tempo de pra•;a, sol:citam o cugajamento. A administração
manda, cutã,o, julitar uma uola dos castig·os J.llll' cllo sof!rido~
cm todo o seu passado dentro da corporaçilo, c, baseada ncs~~~
punioões nega o engajamento c ordena a summaria exclusão
álJ3 inferiores.
l!:' absurdo, além de dcshumnno.
Como admitlir que esse "ajuste do coutas" com a disci,plina sc.ia guardado para tão tarde
Si um sargento tem mtí c.onducta ou si se não recoh1menda
pelo seu passado, por que mantel-o dentro da corporn~tão at.ó
o dia cm que ello pede ongajamenro ?
O Regulamento, no art. 225 prescrevo que os sargentos,
apôs doze faltas graves, sl\iam levados a conselho do disciplina.
Ora, si o sargento a quem no fim da prar;a, ~c attribuo m1i
conducta, não foi opportunamcnto submcLtido üqucllo conselho, uma das duns: ou a administração fni dcsidiosa, não
zelando, como é elo sua obrigação, pela disciplina das fileiras,
ou as faltas não passam de pretexto J)ara a l'ccusa do cnga.
jamcnro.
Pois. então, si existem da parLe do inferior· essas infra·
cçõos disciplinares tão g1·aves que forçam a administracíio a
pôr .na rua um anli:;o servidor da corporacão - ~omo acccitar
que o conunando não as houvesse em l.cmpo apurado · c punido ? Como admitlir quo a sua «descoberta~ &ó seja feita n[!
çccu~ião Cll\ .quo 'o in.fc.l·.iqr roque~· ~ cngajum.cn<o ? .,~~·. · .

ANNA!lS DO SENADO

Não ó i~so, como disselllus, abdurdo, alem de desliumuno?
Dn a!Jsohll.a u t•Jgot•nsa Ju~Lli:tl é, pot·lanlo, o q:uc pl'oponho, isto é, que os sargenlos-ajuchtnlcs, inicndcntos, primeiros, segundos o terceiros sargento~ de graduacão otfccUva,
que eonlarom mais do ·10 atmos de ~:~et•viço, permaneçam na
Brigada, indoiJcndo~Lomenl.o de engaJamento, ató que complclem o Lompo exigido para a reforma.
O t·ebalxumento del'illitlvo dos sargentos não Leem, propriamento, o caracter de punição, ruas de voxame, é uma
madida antes contraria do que favoravel á disciplina. Um
infel'iot• que hoje é sargento, amanhã já não é, o depois di)
amanhã volta:· a ser, não pódo ter sobre seus camaradas de
fileira o ascendente c o prestilg;io necessarios á sua autoridade,
O rebaixamento' definitivo dos sargontos, assumpto de. iicado, é previsto displicenlementc no art. 227. Esta estabelece .que «os sargentos accusados de não terem as habilitações ( !) , cxigida.s neste regulamento serão submettidos a
conselho de disciplina e rebaixados definitivamente, por detcrminaçüo· do commandantc scrab,
Ora, o Codigo Penal da Armada, om vigor nn Policia, nlla
eunlérn essa dispo~lç.ão. O rebaixamento definitivo devia•
Jogleamcntc, t·ogct•-sr, por aquolle co'digo.
Os officiaes não <podem perder a patente senão após condcmnac.;ão a mais de dous annos ·de prisão. Não so:•.í justo
que os sargonlo's só possam ser rebaixados definitivamente,
.se forem condemnados a mais de um anno de prisão, por falta e!>latuida no Codígo Penal da Armada? Eis uma medida.
de simples . equidade.
· .
Estamos certos de que, sutfficientemente esclarecido sobre o assumpto, o Congresso não ·deixará de dar seu voto á
iniciativa con~tanle da emenda.
A estas considerações desejo annexar o artigo publicado
pula A Nação, em 28 de novembr-o prox.imo' pRllilado:
«NA BI\IOADA, :NEM TODOS SÃO IJoÊBCON'rEN'l'Jl:S

Ha 8ara1!11tO&

qu~~

não se queixam

Já vimos, em rapida revista do quadro dos sargentos,
aqucllos que, em virtude do regímen alli vl1S'ente, teom suas
aspira(IÕes cortadas o seus direitos sacrifieados.
Seria .eurioso eonheeer agora os nomes dos felizes, das
que podem dormir tranquillos, seguros de sua carreii•a na
I!O!'opOI'llÇÜO.

.

Antas, po'rém, ele citai-os, convém uma affirmaçüa de
no~sa parte. Niio fazemos, aqui,
obra pessoal. · Pugnamos,
sim, em defc.~a dos interesses tia Brigada, ou, melhor, daquelles nosso8 palrlcios que alli empregam seu csfo~co iJ sua acLivldade, ao ~ervlco da ordem c dn segumnca publicas. E nes ..
sa tarefa, Lemos, sobz:etudo, uma preoccupação: ·razet ju~tlça.,
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DenLI'O des,w _prog'l'Ulll 111a, pat·ece-nos que cabo •pet·feii.lHner!te onu!IICI;açao do~ sargentos que - por uma circum~l..a~~~a alheia a sua yontade, qual a de serem parentes do
oHwme~ pddem ver som tantas appr()hensões, o dia do
amanhã: .Nom é preciso dizer que, entre esses, ha oxcellen!cs auxiimres da administração moços possuidores de qualidades apt·cciaveis,
'
·
'
EHlc mundo
- diz-se - é o dos contrastes. De modo
que, depois do's dosconLenLeG, precisamos divulgar os nomes
dos contentes •..•

Eil-os:
André Aranlcs de Lucena é sobrinho do commandante
'Silva Pessoa; Alpheu Guimarães, é irmão do capitão Eucly;
dcs Guimarães; Vicente Pereira de Carvalho, cunhado do
mesmo capitão; Joruquim Vieira Ferreira Filho, sobrinho do
major Vieira Ferreira; Walter de Albuquerque Carvalho, filho· do commandanto Alva~o· Carvalho, da Armada; Maximo
Franklin de Souza, filho do capitão Franklin de Souza; Godofredo Barbariz, filho do major Barbariz; Antdnio Pinto
Ferraz, filho do cwp·itão Ferraz; .Manoel Garcia Leão, cunhado do co~oncl Silva Po'rlo; Emiliano Pereira de Almeida, afilhado do coronel Rufino Soares; Adelino Messias, irmão do
capitão Messias; Tertuliano· dos Reis Prjncipe, irmão do major do Exercito Reis Príncipe; João Baptista de Mello Villas
Bõas, cunhado do capitão Castello Branco; Joaquim Ferreira
de Souza .Tacarandá, cunhado· do major Cardeal; Ary Sayão
Caldeira Bastos, filho do coronel assistente Caldeira Bastos:
Antonio de Souza Limoeiro, fJ!ho do majo'r Souza Limeira;
Irineu Campos, sobrinho do tenente Faustino Alves; Sylvio
Sayão Caldeira Bastds, fHho do coronel ·Caldeira Bastos; Alfredo Gome.s da Cunha, filho do coronel Gomes da Cunha;
Antonio Francisco Freire, l'ilho do capitão F11anclscd Freire;
José Porto dos Reis, sobrinho do tenente Carvalho; Ro'mano
Vieira de Azeredo Coutinho, .irmão do cllipitão Azeredd Coutinho; Waldemar Campos Guimarãe,s, irmão do capitão Pi-.
nllo; Luiz Emygdio de Mello, so'brinho do coronel Brilhante;
!Washington de Fa~ia Lima e Waldemar de Faria Lima, fi..1
lhos do capitão 1.'hemistocles de Faria Lima; José de Oliveira Sucupira, filho do major Sucupira, do E.xercito; Mano'el Vieira da Cruz, sobrin•ho do capitão Abilio Anta DiasJ
Jorge de Carvalho Martins, sobrinho do major Odorico Teixeira Neves· Mario de Carvalho Monteiro, filho do' capitão
Atnino Monteiro; Adalberto Pereira Bacellar (em com missão,
como tenente na pol.icia dei Acre), filho do .ll.!ajor. ~acella;3
,Ton:Qltim Martins de Barros, .sobrinho do cwp1tao Dm1z; Joao
Alves da· Cunha (quatro annosl) além do afil.hado, sobrinho
do coronel Paixão.
A lista está, .forçosamente incompleta, mas o que ahi
cs!á 1í sufficicnle para provar que 'a situação dos sargento·s,
cujas arvores genealogicas não teem raizes nos quarteis, não
é das mais risonhas ... ) .
Sala das sessões, 22 de dezembro de 1923. - 11'ineu
N.ac hfi!:l.o.•.
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N. l:l2
Uun~iderundu
culo~ deverão ~er

que a:; prumo~úes na ln~pectoria de Vchifeita:; 213 por antiguidad~ c 11~ pur me-

reciruento; o
Uuusidcrantlo que o set'l'icu t.lu:; inspectores de vchieulos
é cxhaustivo c penoso, de1·cnllJ merecer por parle dos podcl'es publicas o muximo amparo;
.
Considerando que os funccionarios com mais de 10 annos de serviço 11a Inspectoria de Vchiculos devem ser isentos de concurso para a promoção;
.
.
Offcreco a scguintç_ emenda:
ArL.
As }Jromoçocs na Inspectomt de Vehiculos da
Folicia do Dislricto Federal deverão ser feitas 213 por antis·uiducle c 113 por merecimento.
Ar L. Os funccionarios que lenham mais de 1O unnos
effcctivo scrvi~o ficam isento:; do concurso pura a promoção.,
Sala da~ sessões, 22 do dezembro de 1923. - lrinctt. Ma~h-~tdg..
'
. . . -

N. 83
Con:;itlet·ando que o Asylo de N. S. Auxiliadora de Natio Dislriclo .Federal, munltlm gruluilmnente llO menores asylados;
Considcründo que esle eslabe:lccimenlo pio é digno uc todo
o amparo c auxilio t.los podere,; pui.Jlico~;
OJ'J'erei)O a seg·uintc emenda :
Inclua-se JUt rubrica - Subvenções - nu Dislrii.:Lo FedCL·al,' u quantia de 10:000$ para o Asylo de N. S. AuxiliuciOt·a de ~azurclh, 110 Dislriclo Federal.
f:lala das Cornmi~sõcs, cm dezembro de 1923. - J-rinel.t
Machaclo.
~arclh,

N. 84

I

·

o~ in:;pcclort•i Sli!JIJlenwnlares do Collegio llcdro II teem
direito á lubclla .Lyra. - llla-rciliu de Lace'l'cla.

Justi[icat:ü.u
Jusli1'1cu o mcmot·iul junto:
l::luccinlo ·mcmot·ütl - .Funceiunam nu Inlct·nalo do Collcgio Pedro II, inspectores eJ'J'cct.ivo~ c sut>!lh•mcntut•es:
· ··Desses inspcetot·es de alumnos LIIIS siio considerados el'fcclivus e outros su pplerncntm·cs. Os cJ'J'eclivos contmnpludos
com a l.a!Jclla LYL'a ]Hlt'cebem cum tJlla o vencimento mensal
tle 332$500, cmquanl.o os SU]Jplemenlarc~ sem. ella cu.jos cxe~
cuturcs · tli:c-m nü.u lerem. direito, JlCl'Cebun o strictu vcucimcnlo mt•nsal eh• 200$000.
Os e1'1't•e1 ivos pel'cehenJ put• lodo anuo o vencimento mensal de 332$500, ao passo que suug colleg·as supplcmcnlnres,
pet·cu!Jem a mensalidade de 200$, contada apenas de meiu~los
de
abril a :Jl lie dezcml.Jt·u tlc cmla ttuno u ruziio
de' u$llllü
'
.
'
.' .
'

'

~

'

'
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diarios. Deixam~ portanto, de recebei· vencimentos durante
os mezes de janeiro, feve1·eü·u, marco e 15 dias de abril ou
sejam a diminuição de 700$, ~ob a praxe ou fundament~ de
que nesse interregno· não funcciouam turmas supplementares.
Ora, durante ·esse mesmo interregno, Lawbem não i'Unl'cionam turmas. ei'i'ectivus, do onde logicamente se definb e
conclue: que havendo a mesma ra?.ão, existe a mesma disposição.
Os trabalhos que os ufl'etJI.ivos Jazem é idenl.ico aos que
os supplementares ei'i'ecLuam ~ rn·utatis rnutandis - sem augmento ou diminuição como é publico, sabido e no todo.
O internato é constituido em sete turmas de anuo ou
cinco divisões de alumnos cujo servico é cfl'ecLuado sem distinccão de especie alguma quanto á competenoia, pOl' inspectores effectivos e por inspectores supplementares.
·
As turmas supplementares foram creadas, são precisas. e
teem sido sempre rn:tntidas por longos am1os, pela sn.a necessidade indeclinavcl c indiscul.ivel de sua ·crcacão, desde a
abertura do anuo lecLivo, cujo inicio é cm abi·il de cáda anno.
·
Desde a entrada do inspector em serviço que é ás 9 1J2
da manhã até ás 3 112 horas da tarde, parte da sua i'unccao
abrange os trabalhos do começo das aulas de cada anuo ou
turma e suas consequencias.
Das 4 horas da tarde ·(hora do jantar·) ató 8 da noite
(hora do chá), o serviço do inspector modifica-se para abranger os trabalhos de divisão e suas consequencias.
·
Das 6 da manhã até 9 horas da manhã (hora essa da
terminação do almoço), ainda continúa o insp&ctor com o serviço de divisão, que se finda ás 9 112 horn.s quando começam
os trabalhos das aulas como acima ficou dito .
. Todos os inspectores, quer effectivos, quer supplementares, trabalham exhaustivamenie 24 !toras bem· seguidas,
substituídos pelos collegas que durante esse tempo esLiverant
de folga e ás vezes 48 horas, quando ha dóbras por algum que
falta.
Elles, os supplementares, imploram ~penas a iguald~de de
vencimentos aos que percebem os effect1vos c nada mms; altenta as verdadeiras razões cxpo~l.as e as que as doutas luzes
dos ,iJlustres· legisladores com mais efficiencia supprirão, pm·
ser de int~ira e humana justi~a.
·Rio, 1 de dezembro de 1023.

I

N. 85

<\.ccrescente-se onde convier :
Artigo.
Fica o Presidente da Republica autorizado u
abrir o credito especial de 12 :823$027 para ·Occorrer ao pagamento devido ao Dr. Rodolpho Chapot Prevost, sendo:
5:013$350 para pagamento correspo~dente ao dec~rriào c~l
tre o ganho de causa .contra a Umuo ató ~ua remtegra~U;O
como dentista do Hospital Nacional de Alle!lados;. _e ré1~
6 :909$677 correspondente ao tempo dessa remt.egracao até
seu aproveitamento no Jogar de medico do Internato Pedro II·
. Sala das sessões, em 20 de dezembro de 1923.-Marcilio.
de Lacerda.,
.'..I
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J usti(icaçãu

,\: uwdida [H'opusla \' ba aulul'izat• o Gu\"t!L'llu a ol'fectuar
um pagm11enlo pum o qual e~l.tí u!Jrig·úuu cm virtudo do
~enlcw:a ,iudiciut·ia. .Não ltaveudo verba UI'Cantenl.aria para
tal fim, a emenda autoriza u~ puderes publico~ a cfi'ectuar
es~e pagmnenlo.
~., 8~

Qnde convier:
Arl.
.Fica equipurat.lo, para lodos os el'fcitos, o cargo
de medico du Uollegio Pedro II ao de prufc~sor cathedralico
do mesmo estubclecimenlo, modificada a respectiva tubella.
Sala das sessões, cm 12 de dozembro de 1023.-Mm·cilio de Lacerda.
>4--. '!j,c. :....

Justi{icu(:ão

:\ emenda oí .insta. O medico do Colleg·io Pedro II, presta
seus servi~:os pruJ'is,;ionaes a mais de duzeJllos alumnos do
internato, pat·a u que é u!Jt•igado a detlic:u· a sua actividade
quusi que exclusivamente no desempeuhu do SI)LI cargo, tendo
vencimentos ínfimos, inferiores ao do coulinuu.
N. H7

,,' verba :H - Departamento Nacional de Suude Pu- .
blica - Hospital Geral de Assistencia:
Augmcnte de 7:200$000 ''pura servit,os clinicus internos
.uus enfermidades. "

J-usli(icação
O augmento consideravel na loLal'ão do Hospilal, com
as suas naturaes conscquencius de augmento cort•espondente
do trabalho, e couvenieuciu de não perturbar a l.Jõa ·marcha
do serviço, com o desprezo de t•cgt·as clínicas, tt·azem a necessidade JH'I!IIWnle dt•sse·JwfJLWno augmenlu de despesa, muito
üquetn do valot• seiPnl.iJ'ieo" liufuunilat·io que vae JH'OJ!Orciouat•
aos cufertnos alli recolhidos.

:-:ia la das sessões, cm 2:! de dezembro de 19:!::1. -

Lauo·.

Pt:clro

N. 88·

A' verba n. 25. -Instituto Nacional de Musica:
Augmentc-se de ü :000$ "para conferencias sobre 11- historia da musica."
·
Sala das sessões, em 22 do dezembro de 1023. - Pedro

Lauo.
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I

Esse assulllpl.u Ião palpilnnlc t' de lão gmndc inleres:w
levou este anuo no salão do lnslituto não só os alunmo~.
COIJIO OS JJI'UJ'C~SOI'CS l! !;'I'alldiJ IIIU~oa de )JU!JJico, QUe Liverlllll occusião de apreudet· o que não foi pruviôlo no rcgulauwulu duquclla casa de ensino superior, onde cm tempo opporluno deverá sCI' ércadu a cadeira t•espccliva que não se CUI!J.
prcheude não possa existir,
Não (•, vorém, pussivel que, emquanlu isso se não ful.,
fit]UC tal providencia, rle incalculaveis resullados para o cn·
sino, cnlt•egue á bua ou má vontade dos pro!'essot·e~ e do~
competentes.
·
E' neccssuriu tllle li ·direclm· possa mcthodizut' o scrvi()o
c dcl.et·miJuu· que clle se J'u~a llledianl.e progt•amma !J condi~üos eslnbelccirlus, li que, com essa I!CQllf.llla impol'lancia, se
llUdcrá o!Jtet•,

N. 80
::lf!riill ndmiLlidus a exames de 2" ÚJlOCa, cm mar~o ou abril
UC i 0:l4, OS ah.IIIIIIUS da:; I.!~Colas SUJlel'iOl'!'S, I)UC tiverem Sido
l't'IJI't.J\'tlf.los, 110 ruaxinw, L'lll duas cadeit·as, ou umbao. ou por·
tfliUlf)Uet· uulm cau~il. hull\'et·cui pct·tlitlo os exauw~ das me.;·
mus, na Jll'illwira L'[IliCU nortual, uoveut!Jro ou dezembro de
!!123.
. .
::laia das scs.,ües, em 22 de dezclli!Jro de

1u:w. -

Pedro

LU(JO•

E' uuta concessão solicitada )JUl' acadcwicos

l'US conilldicatlw;, c que püdu sm• al.lcnditla, :;um maior projuizo para o ensino, J'óra das .cummissües julg;tdm•as podet•ão
l'CJJroval-os de novu, cusu não consig·um :ttlquil'ir, duruotr.
us cursos de i'!Jrius, as habilidades ncccssurius.

di~ücs

N. 90
:nclua-sL', na ve1'11a 2:1• - Su!Jven~ües a Institutos do
Ensino Ofl'iciul - a cousigmu:~o de 2~10.:000~, "para. a conclusãu das olll'as !lu alllllltlulurw de clnnca da 1!'uculdudo du
llledicma da .IJuhia,"
::lulu das scsslics, cm :.!:l uc tlczetul.!ro de 1!12:1. ·- Pedro
Layo.
J tts l i{icação

I

'!'rala-se de uma cousLrucc.üo .iú ml!ilo adeaJ:!lD:da. A
suspensão dos trabalhos importa em e_vJdcnte preJUIZO. ~
ot·~unwnl o dns despesas com a respecllva concl.usuo se e~
JH'illtl) no;; algarismos da doLa~ão proposta, CUJa conccssao
se iHiflÜe.

580

ANNAES DO ilENADO

N. 91

.. ..,ncte convwr,

a~~rc~cente-se:

ArL. . Vagando, por qualquer circumstancia, um dos cargos de esc1·ivão do Juizo .l!'ederal da Balua, que não s<;~ja o criminal, ficará suppr·csso o cargo, c a~tribuido ao outro escl'ivão re~tautc o respccLivo servi~o, unificados, pois, os dous
cartorios, actualmente existentes.
.
· · ~ala, das sessões, 22 do dezembro de 192::! .. - Ped·ro Lago.

Justificação
Havia, nó 'Juizo, um escrivão: Creou-se ·outro cartorio.
Em seguida, crendo o cargo de escrivão criminal, .:1 este se
attribuiu grande parte do servico, que havia determinado,·
como causa, o desdobramento do cartorio primitivo.
O proprio juiz federal ten1 suggerido a conveniencia da
unificacão, de que resulta, por outro lado, reduccão de despesa. .
,,

.N. 92
Js preparadol'Eis ·da :Faculdade de Medicina da Bahia, nomeados pela lei orgânica do ensino em 5 de abril de 1911,
pleiteam a.. equiparação dos seus direitos aos que já gosam
os assistentes da mesma Faculdade, nomeados pela mesma lei
organica do ensino,· e concedidos pelo decreto n. 3. 67 4, artigo 8", de 7 de janeiro de 1919.
Decreto n. 3. 67 4, art. 8" (Diario Official de 7 de ja_,
neü·o de 1911) :
.
"Ficam garantidos aos preparadores vitalicios da Escola
Pcilytechnica e das Baculdades de Medicina elo Rio ele Janeiro
e ·da· Bahia e aos asiiístentes destas tambem vitaucios no··
meados anteriormente á lei organica do ensino de 5 de abril
de 1911 as vantagens de que tratam o art. 295 dó UodJgo do
Ensino de 3 de dezembro do 1892, approvado pelo decreto legislaLivo n. 2~0, de 7 de dezembro de 1894, bem o.stiim os
actuaes ass·istentes das Faculdades de Jliedic·ina a IJantagem
concedida pelo art. 5" da lei n. 2. 356, de ::li de dezembro de

1910."

'·'' ,,

"Ficam equiparados p~m os ei'i'eilos de vitaliciedade os
uctuaes assistentes e preparadores das Pnculdad.es ·de Medicina da Republica aos antigos serventuarios de igual cate·"'">:ia que já gosam desta vantagem." - Pedro La(J·. .

N. 93
Dnde convier :
Ficu fixado em quatro, o numero. de censores das casas
de diversões· publicas, creados pelo decreto· n. U. 529. de 9. de.
dezembro de 1920, em virtude da lei · n. L 003, de 7 de
janeiro do mesmo anuo, sendo conservados, eL•.•retanto, os oHo
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censores actualmente ·em cxercicío e não se preenchendo as
vagas occurrentes, até ·que o numero se reduza ao mínimo
estabelecido 'pela presente emenda.
f:Jala das se~sões do Senado Federal, 22 de dezembro de
1923. - J eronymo Monteiro .
. . ··

Justificação

Durante os· exercícios de 1921 e 1922, a censura· d.1s casas
de diversões publicas, esteve a cargo de tres censores apenas,
os quaes desempenharam as suas funccões com plena cxacoão,
como attestam as noticias publicadas na imprensa desta Capital e de S. Paulo, ülém de elogiosas referencias da~ autoridades politicas que superintenderam esse serviço, e os louvores de um dos mais importantes diarios da Republica Argentina.
. ..
.
.
Actualmente, o numero de .censores està elevado a ;sete,
os quaes, recebend.o honorarios .das propria.s emprezas sujeitas a censura, pela rlivisão do total das q110tas pror;as durante o zem, veem-se com uma renda muito escassa, quasi irrisoria; sem que, entretanto, haja necessidade de um tão elevado numero de funccionarios, .como. facilmente se verifica rla
estatística dos fins censurados durante o primeiro sc.J!iestre do
corrente anno, cujo numero equivale ao de igual período no
anno findo.
.
: Demais, nlio é justo que esses funccionarinq tenham cada
vez mais reduzidos os seus honorarios com ~ nomeacão, de
outros. censores;. quando pelas suas funccões de examinar os
1'ilms cinematographicos e as necas .theat.raes, cuja accão é
tão intensa na sociedade, constituindo um elemento nocivo a
formaoão da rr.oral e do caracter das novas ~erações, sr nií.n
forem cohibidos OR abusos que possam praticar emprezaR o
autores, careoa de uma remuneração condigna, que só poderão obter com a limitação rlo numero rle censoreR.
Além disso. o elevado nnmrro neRR~s fnnccionarios virá
preJudicar a acc'ãn moralizadora da policia,· nada a divcrsido~
de do criterio. de cada um, sendo. mais facil uniformizm• n
orientação do serviço desde aUJC n sua P.xecução fique adstricta a um menor nmnero de funccionarios.
Justa e equit.at.ivn, port.nnto. é a providencia consi~nndn
na presente emenda. que normnli?.nrá n Rituacão dos censores
das casa.s de diversõrs rmhlicaR r cnnt.rihuirá para n mrlhnr·
exit.o rlns imporfa'1tcs nt.trihnil)ões cnnfindas no srn ZP.lo .
. N. 94

· Escola Nacional rte· Bellas Artes: ·
Destaque-se da Sub-consignaçiio (rubrica 44') "conservaQão e custeio de rlous nscensm'PR" 1 :200$ 11m'a ll'!'nf.ificarilo
ao encarregado· rlAsf.c Rervioo.
Ju.~tificação

· A presentA emenda de modo nen h11m nugmcnta ns clegJ)esas da clof.nNio proposta orcnment nrirt do 1\Iin isl.ci·io. da Justroa para o exercício de 1924, uma vez que, na sub-consi-

582

ANNAES DO SENADO

gnacão n. 44, existe jú a verba de ü :000$ para o fim especial
de conservação e· ctwtcio de dous ascensores; orn, o actual
conservador, que é o numero 1 do8 seus conwanheiros, exercfl
t.nmhem as l'uncçües de eleclricisla mecnnico lm m<lis de l 3
annos e ns fie consrrvadot· dos nscünsot•rs hn ma is ri e ·J::; mcr.Ps,
e l.nmbem l.t·ahalllu nos dias ferindo~ r! domingos, st·m pm• isso
pet•ceber maiot· vanlugem, além dos venciml.'nlos de .2 ;1,00$
annuaes.
Rio de .Taneh·o, 22 de dezembro do 1!l23. - Paulo de
F1·ontin.
N. !15

0nrlr. ronv iPr:
. .Ficam extensivas as vanlangrms r. regalias aos demai~
contínuos tia portar ia do Srnado, dos seus collegas que gosam
dos favores dn lei n. 3 .ll7-t e. 4. 242, de 5 e 7 de jnneü·o de 1919
e 1921.
Jnsli(icnt,:íin

.,

Essa emenda no orçamento de 1922 obteve parecer favo~
ravel da douta Commlsslio de Financas e rejeitada em plenario, por esse motivo, é digna de igualdade de condicões.
Sala das sessões, 29 de novembro de 1923. .:... A((onso
Oamargo. - Octacilio de Albu.querquc. - Bm•nm•dino Monteiro. - Mode.vto Leal. -Paulo de Frontin.
N. 96
Onde ronviAr:

Jicnm elevados n 6:000$ os vencimento~ do nct.ual
teiro da Escola Polyt.echnicn do llio de .Tnneiro.

pm·~

Justi(ical)úo

O actual porteiro da Escola lloh•lechnicn do lliQ de .Janeiro conta act.unlmenlc -i8 annos de ininlct•ruplos o llonf!
servicos presl.nrlos :lqnolle estabelecimento de ensino o os seus
voncfmenl.os s:io os mesmos fie 30 unnos llUSSnrlos, isto é,
3:300$000.
A sun antiguidade no funccionnlismo publico, onde tem
sorvido com dedicação e modelar conducla nesse longo pel'iodo, justificam plenamente n elevação elos seus vencimentos
como um neto de inteira justicn.
Rio de Janeit•o,. 22 de dczcmb1;o de i 023.
Paltlo do

Front1n.
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N. 97

Onde convier:
Ficam resalvados os di!'cil.os de accesso no poslo ele l.rnentc-coronel medico c major· phal'mnceuUco aos officiaes rln
Servil.)o elo Sande do Corpo elo Bombeiros rlcsl.a Capital.
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1923. - Paulo tle

Frontin.

Justi(icar;tio
Niio se comprehende que .na ~:>onrccGão do regulamenlo
npprovarlo pelo rlr.cJ•üto n. 15.2:11! ,\, rlc 31 rll' rlrzrotnbJ·o di•
1!"12'1, eln C(IIP, pelo di~posil.ivo rio ~ 1" rio art. :110 exl.inguom
o J)Osl.o iln t.cnenlc-cowncl nwdico, um rle Jüu,icw merlieo r• 11111
dü ma.int· plt:ll'maceulico, deixassem de, nas disposições gerar·~
rio mr~m'o J•pgulamcnl o, t·P~a ll•:u· o~ d i1·ei Io~ 'los rol' rir ia,.,; olu
serviço elü Saudc j:í exisl.enle~. lhe~ gm•anl inr!o um accP~so ,i:í
oul.org·ado Jlelo J•cgulnmcnl.o anli'J' inr .
.gnll'l'lantn, n CJIIO no cil:tdo regulnmonlo se deixou de
fawJ• ao;; nrl'iciaes rio Serviço de Sande, o fizeram para os
· inrcrioJ•cs: o art. .\03 do regulamento de 31 de dezembro ele
1921 rcsalva os direitos adquiridos pelos sargentos no regulamento de 18 de outubro de 19i:l..
Como se rcsalva os direitos de inferiores, deixando de o
fazer para os officiaes 'do Servico de Saude?
Clamo pela ,justiça dos Srs. Membros do Congresso para
tmJ:t COl'l'rceão immecliata desta anomalia, passada nal.uralmrnlr cJpsaprrcebicla pclu lcgislarloJ', c visando esta corJ•cccão
apresrnlo a Pl'eiH:!nle emenda, que vem libcrl.m· o~ oi'J'iciaes do
Serviço rir ~ande, que livrram suns aspiraçõns cortarias,· di-.·
minuirlas por um novo quadro, nüo oxislenlc quando nolle
l.ivcram ingresso, conforme abaixo exponho no csturlo comparativo rios quadros do Serviço de Saudc.
Appellnndo para o espirita de justka do Executivo c do
Legislativo, aguardo confiante a ap·pt•ovncão da pt•csenl.e
emenda:
Qtwdro unterirw ao 1'r:(Julanumto ele .H ele tlezcmb1•o rle 192·1

<Medicos:
1 tenente-coronel.
2 ma,iores.
!1 capitães.
i primcirn-f.cncnlc.

P.hnrmnceu Iicos:

1 major.
2 onpitfios.
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"Os Jogares de profcssOl'es de cadeiras <lo Instituto BenMedicos:
1 major.
~~ capitães.
5 primeiros-t.e11,entes.
P.harmaceuticos :.
i capitão.
1 primeiro-tenente. (i)
1 segundo-tenente. (2)
(JUildro actual em. plena actividade de suas [uncções

.J\Iedicos:
1 tenente-coronel.
2 majores.
4 capitães.
3 primeiros-tenente~.
Pharmaceuticos:
1 major.
2 capitães.

N. 98
Onde convier:
"Os logares de orofessores de cadeiras do Instituto Benjamin Constant, que vagarem, e para o preenchimentõ. dos
quaes não houver repetidores cegos habilitados, serão preenchidos mediante concurso, aberto, em· primeiro lagar, entre
outros cegos, exclusivamente; e só no caso de não ser· habilitado nenhum destes concurrentes, ou de não haver lnscripção,
se abrirá concurso entre videntes.",
I ustificaçao

O provimento das cadeiras de professores do Instituto
Benjamin Constant é regulado pelo art. 20 do decreto n. 408,
de 14 de maio de 1890, . revigorado pelo art. s• da lei numero 2.842, de 3 de ,janeiro de 1914.
Segundo estes dispositivos, taes Jogares, vagos ou novamente creados, serão preenchidos, independente de concurso,
(1) Não foram preenchidas duas vagaR de primeiros-tenentes. por ordem do Governo, emquanto permanecer o actual
·
tenente-coronel, e um major.
(2) Os postos de primeiros-tenentes e segundos-tenenteR
pharmnceuticn~ não exist.ern presentemente, emcruanto permanecer o actual major, e um capitão.
·
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pelos repeLidores cegos, mediante proposta do director; e, no
caso de existir na classe dos repetidores mais de un: candidato, dar-se-ha o provimento por concurso, ao qual só poderão concorrer os referidos repetidores. .
. .
E' claro que não está prevista a hypothese de não haver
no estabelecimento repetidores habilitados; e l emenua apresentada vem preencher essa lacuna.
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1923. - Paulo de

Frontin.

N. 99

· Onde convier ;
Ficam equiparados aos vencimentos de pagadores e fieis
de pagadores do Tbesouro Nacional, o thesoureiro e fiel de
thesoureiro da Policia do Districto FederaL
Justificação

II
•

Presentemente esta repartição pagàdora tem a seu emcargo innumeros pagamentos como sejam:
Guárda Civil (1. 300) funccionarios.
Inspectoria de Vehiculos (160) funccionarios.
Inspectoria de Investigação (225) funccionarios.
Colonia Correccional (40) funccionarios pagos na referida
colonia.
Garage da. Policia.
·
Officinas.
Cobranças diarias das infracções constantes do Regulamento de Vehiculos; deposito ele cauções, multas impostas por
el't'eito rios novos regulamentos; depositas de apprehensões ele
flll't.os, rlepo~il.o de al't'ecudação l'eita a todos os delinquentllS,
r,obrança do fJIIol.us ele casas de penhm·es, de guardas noctm···
nas, de l'iscalizac.üo da renda da Inspectoria de Vehiculos, do
Gabinete de Identificação e Estatística, .de multas tmpostus
aos directores de casas de diversões, de casas de commodos, e
demais encargos unterior·met)te existentes.
Sala das Comm issões, 22 de dezembro de 1923. - Paulo

de Frontin·
N. 10n

Onde conviei':

Ao nrt.. 71J ria lei n. 2. 024, ele 17 de dezembro de 1908,
in (hw anelo se. rliz "som a lll'OSC!I~Ia rio juiz o elo r.sc1·ivfíío ",
diga-so "em presenou elo ,jui~ e do escrivão", bem como nn
parte primeira do pnragrapho 1• onde so diz "os syndicos Jll'·
dirão ao ,iuiz o auxilio de ot'J'iciaes de .iustica e", diga-se "o
,juiz drtri'Illinni'tL ns pl'ovirlroTwias quo julgnr oppol'luna" u, no
mais com() está.
·
'
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Justificação
A prulica tem demonstrado que muito melhor al.lendiam
nos interesses das parles as disposições ora mandadas revigorm· não só pela fJreslczu e solcmnidatle de que e1·am J'fl\'eAI.irtas, bem como 11a apurtH;ão muis segum de bens <lt~ faeH
desvio.

Lei n. 2.024, de 17 de dezembro de 1908.
Arl.. 711. Os syndicos promoverão, sem pel'da de lempo e,
immediatamenle npt\s o seu comp!•omí~so, a m·,·ecncht(;ftO dos
.livi•os, docnmenl.os e bens do :l'nllido, onde quo!' que I!SI.e,iam,
requerendo para esse Iim as IH'OYideneín:; (' dilig·pncía;; ,judiciarias.
· A arrecadação :far-sc-ha com a nssistPucia fio rcpt•f'sPntanle do 1\linisl.erio Publico, que pura esse fim serú couvidndo
pelos syndicos e sem a prc:;ew;a elo juiz e do escl'ivfío.
li 1". Si o i'a!lido re;;istiL' ú diligencia ou clifl'ieullal-a, os
syndicos peclirão ao juiz o auxilio de ol'l'ici:w~ lle .iusl.í~a tJ, si
não i'ôt• possível ll'wminal-a no mesmo ida, este;; c o t'I'.\Wf'~Pn
l.anle do Ministerio J>uiJlieo opporão ~ellos na c.nsa, f.'>'Cri[ll.m•i,,,
lívt·os, papeis o bens, si acharem conveniente.
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1923.
Paulo de
Frontin.
N. 101

Na verba 2G, rnslituto Benjamin Const.ant, onde se diz: um
medico oculista, grut.ii'icacão 3 :OOOJl;, diga-se: um medico
oculista, vcnelmeu tos :J :OIJ0$000.
Jtts tificaçü()

Todos os funccionarios do Insi.it,ul.o .Benjamin Consl.ant
percebem vencimentos, inclusive o medico clínico. A em1,mcla
visa acabar com a excepção existente para o medico oculista,
unico funccional'io nomeado· por decreto, tendo sômcnto gl'aUí'icaciio.
Rio de ,T nneíro, 22 de dezembro de 1923. - Pa11lo de
Frontin.
N. 102

Rubrica 21 - Dejlarl.nmcnl.o Nncional de Sande Publica.
Onde convier :
São equipnrndos os vencimentos do nrchivisla do Depnt•tamento Nacional do Snuclc l'lllllica nos archivistns cln Secre~
tarin dn Policia.
Sala das Commissões, 22 do dezembro do i02S. - Paulo
{.!~ i,rpntjn.
.. .. ,
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Considerando que, em virtude da lei n. 3. 987, ae 2 de
janeiro de 1920, que baixou com o decreto n. H .35-i, de 15
de setembro do mesmo anno, foram t•em·ganiwrlos n ampliados
os sm·vicos sanHarios a cargo da União;
Considerando que, consequentemente, foram :ml!,mcntados
proporcionalmente os vencimentos dos i'unccionarios da então
Directoria Geral de Saudc Publica;
Considerando que, os primeiros e seguntlos officiaes da
então .Directoria Geral de Saude Publica, que percebiam respectivamente 500$ e 400$ mensaes l.i\·et·um um augmenl.o do
300$ e 200$ mensaes;
Considerando que, o m•chivo é parto integrnntr. da secretaria, e como tal o comprehende o Ministcl'io da .T ustil,la
cujo cargo de archivisla· é exet•cido pot· funccionnrin equiparado a primeim official, o que l.amlJem se veriJ'ica na secrctm·ia da Policia;
Considerando que em vil'lurlc da roferidtt t•eot•ganizar;ão
a amnlilude dos novos set·vir;os ct•eados com o novo rJepat•tamcnto o torna um quasi minisLerio; ·
Considemndo que, sendo o unico archivo de todo o departamento, a tendencia é patente para o grande nugmculo
de serviço concernente ao arcllivo;
Considerando que todos os archivistas, conforme. o demonstra a tnbella abaixo, percebem vencimentos superiox·es
aos do Departamento Nacional de Saude Publica;
Considerando que, finalmente, só por um lapso escapou,
na confecção da nova tabella de vencimentos dos funccionarios do novo departamento, a equipúração justa aos de cargos identicos, mencionados na tabella abaixo.
· Quadro demonst1•ativo dos vencimentos q1tc percebem. os· (unccionarios "archivistas" dt1s di1JI?1'WS 1"epm·tiçrjcs e suas
dependencia.v, conforme co!Min das tabellas pm•a. o P.:rr.rcicio de 1923

Repartições

Categorias

Ministerio da Ju~Uoa, off. archivista
1\Iinisterio da Marinhr, arcllivist.a . . .
Sup. Tribunal Federal, arcllivist.a . . .
Secretaria da Jlolicia, off. m•chivista
Dop. N. de Sande Publica, archivistn

Vencimentos
Mensal
Annual
800$000 9 :600$00~
800$000 9:600$000
800$000 9:600$000
900$000 10:800$000
550$000 u:üOO$OOo

N. 103

Onde convier:
I Art.
"Os sarg~ntos-njndnntes, intcndnnt.cs, p\'imeiJ>OS,
segundos e terceiros sargentos ele gl'nduucíio ei'fcctivn, da
llolJcia . llfilitat• do Districto Federul, que contarem mais d~
:10 nnnos ele serviço nessa corp·ol'ucüo, servirüo independente~
mente de engaJamento ntó completul•em o tempo exigido
pnrn a reforma nctunlmente em vlsot•.
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§ 1". Nenhum daquelles sargentos desde que tenham mais
de 10 annos de serviço, poderá ser rebaixado temporarramenle do posto, ficando, entretanto. sujeiLo ás demu1s penas
disciplinares, compatíveis com o seu posto e constantes do
vigente regulamento, com excepção do conselho disciplinar
que, apenas vigorará para os que tiverem menos de 10 annos
de servico.
§ 2'. Os sargentos a que se referem as ·disposições aGimll
só poderão ser rebaixados definitivamente do posto, si fore•n
condemnados por crimes previstos no Codigo Penal da Armada, em vigor nessa corporaoão, a mais de um · anno ·de
prisão.
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1923.
Paulo de

Frontin .'

Justificação

Os sargentos da Policia Militar do Districto Federal, 'não
teem actualmente a menor estabilidade que lhes permitt.a
·encarar o futuro com um pouco de confiança ·e tranquillidade
de espírito: Muitos delles com mais de 10, 15, 20 o 25 annos
de serviço, teem sido excluídos das respectivas fileiras,. sem
a menm• consider·aoão, no solicitarem eng1tjnmcnlo no· fim da
praça, dahi a emenda.
··
·
Jli. 104

Departamento Nacional de Saude Publica:
Onde se diz: "Continues das diversas dh·eclorias. e mspeclor·ias do Departamento Nacional de Saude Publica, digase: conl.inuos do Departamento Nacional de Saude Publica,
com :i :600$ annuaes, cquipnt·ados aos ela RêCI'elal·iu geral .
.T!tsUficação

Tendo o Departamento Nacional de Saurle Publica, na
sua creaoão, feito disti ncçiio de classe para os sem contlnuos,
dando maiores vencimentos aos que trabalham na secretaria
geral, e menores nos destacados nas suas diversas dependencias, quando a funcção 1\ a mesma para todos que occupam
cargos df1 tal categoria, não fC comprohende que, sendo encargos e o1ws perfeitamente ident.icos, ha.ia disparidade de
vencimentos em um mnsmo quadro, o qne é in,iuslo. indo n
desigualdade apontada do encontro aos dose,ios do Governo,
rle l!a muito defendidos no Congresso Nacional, de serem·uniformalizndos. por cntogol'ins f' classes, o~ vencimentos do funccionario publico.
.
·
:
·
Saiu rins se~sõc~, 22 r:le rle~emht•o de 1923. -l.. Paulo dt!
F1•ontin.

··
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N. :105

Onde conv iet•:

-

O actual dentista do Um·po rle Bombeiros do Districto
Federal terá o posto de 2" tenente e as vantagens e vencimentos a ollo inherontes, feita a nccessal'ia ewenda na tubella
respectiva e c!'eando-se o respectivo credito.
Justi('icação

A presente emenda visa um acto de just.ica com nm !'uneciouario que servindo no Corpo de Bombeiros ha 21 anno~ ..
durante este longo tempo só recebeu uma gratificação minima para conducção, · sem vencimentos definidos nerr• mesmo
titulo de J'unccionario, servindo por um aviso do então Ministro da Justi~.a Dr. Sabino Bat•J•oso, de 8 de julho de 1902,
empregando sua actividade nos misteres de sua PI'Ofissão por
tantos annos, sem· nota que o desabone, faremos Justiça, ampat·aúdo um funccionario que chega á velhice sem garantias
que são dadas a lodos os Iunccionarios da União.
Blo de. Janeiro, 22 de ilezembro de t823. - Plllllo de

Frontin.

· .

··

·

N. 106

inclua-se na tabella 13 - 1 porteiro dos audiloL·ios do
Juizo da Provedoria .e Resíduos - 6 :000$, do. ordenado e
3 :000$ de gratificação - 9 :000$000 .
.Justificação

A lei n. <1.440 (Receita Geral da Republica), no ar~. 5',
reafrirmando os ditipositivos do decreto n. 3. 067. de 27 de
dezembt·o de 1919, determina em seus termos imperativo~
serem as vendas de bens judicialmente aut.oriladas nos .Tuilws
Contenciosos e Administrativos da Just.ica Local do Di~lrilllo
Federal, da privativa incumliencia dos porte:ros dos audítorios das respectivas varas.· Da funccão vitahcia desses serventuarios é exclusiva remuneração á percentagem estabelecida no art. i", do citado decreto, a qual é calculada sobre o
quantum das alludidas vendas; direito esse reaffirmado no art.igo s•, da lei n. 4 ,441}, de 31 de dezembro de 192t.
Entretanto, em virtude da faltn de observancia das determinações estabelecidas nos citados decreto e lei, as vendas
judiciaes, das nttribuir;ões do porteiro dos auditorias do Juizo
da· ·Provedoria e RtJsiduos do Distrioto Fedaral (exclusivamente), teem sido sempre effectuadns por leiloeiros publicos
- agentes commerciaes e não serventuarios da .Tusttoa, core•
1'lagrante desrespeito ás regras legaes estabelecidas naqnelles
dispositivos .
•Tá o Poder Legislativo em delongados debates e estudos,
decreh,a · sobre a legitimidade de taes ultribuiçõ€u PI'Ocurando restabel~cer ~sse direito, votando na lei n. 4. ~30, de
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;;J tle tlczembt·o de HJ~O. art. 5U, a ct·uacão do imposto de
indu~tt·ias e JH'ot'i~süt~;~, de ~00$, ao Hw~mu set·veutuario, para
eJTe~lllill' as vununo judiciallllcntu aulorizau,\~ llit conformidade daquelle dC~l'e[O, f!~Cilll'CCUIIrJO ainda CJJl UiSIJOSii,)ÚCS
du arl. !l" da lei n. 4.~4~, de 5 rle janeir·o de 1021, aquellc
dit·eilo privativo .
.Apczar dos Lermos ]JOsiLivos o J'ormae~, que fulminam do
nulliuade, os actos C!LW se efl'ectuarem cm' opposi(!ão ao dispositivo do citado at·L. ti", § 1" da lei u. 4. :H2, de 5 de jaHciro de 1921, as vendas judiciaes, no Juizo úa Pt•ovP,doria o
ltcsicluos. tem sido .;empre efl'ectuadas por Ieilooiroi', autorizados por alvarás do respectivo Juizo .
•\ssim, acha-se, em virtude dessa praxe abusiva ado·
ptaua, o pOt·tciro dos Auditorios do Juizo· da Provedoria, sol.Jrecarregado de encargos ela profissão, som pt•oventos,, pa~
gando imposto ao Eslndo, nada percebendo dos cofres publicas.
E' pois, um aclu de inLeiL·a justi~n, reconhecot• a ponosu
~ítuaçúo cm que se encontra um antigo serventuario, com mais
úe 20 aunos de I'elevantes serviços prestados as justiças desta
Capital, com o provimento de um cargo vitalicio, onerado do
impostos e sem vencimentos .
.Ta decorrem mais de dous annos, quo o mesmo servcnl.uurio.,contribuintc do Estado,·.· se vil pt'ivado ·de percebet• OH
mnolumenlos que lhe são conferidos (lJll leis, sunccionadas pelo
I.Juvet·no.
JÇ .iu~to, pol'Lanlo, que em seu favor seja fixado um ordemulu CIHIIJlt!llsul il'u da HUU rmw~~ão, onerada JJOL' impostos sem
J'I~IIJLIIWl':t~ão 1!e qu!llqu~r ~s_pccic, no intuito .de assegurar os
Jli'Oventos lia ILIILCIJHO vrl.alrcm em que é Jli'OVJdu c compensar
os seus encargos para que se possa rnantm· com a dignidade do
ctii'S'O <lUC exerce IJ de cxemplm· chefe de família.
Ncslas comli~ües. a emenda que se offerecc, tem o fundameu Lu pat·a ser acceil.a pela digna Commissão.
Uio de Janeiro, 22 de dezembro de 1923. - Paulo de

l•'rontilt.

N. i07

Onde convier:
.\1'1.. Fica o Poder Executivo autorizado a ct·eur no InAitulo Nacional de 1\luf\ica u cadeirn uo Hislo1·ia e Estl!etica.
da ,1fu~;ica, podendo pm·a i~so suppt•hnit• uma das cadeiras de
Sol/'e.io e 1'ii.IJ01'Ífl, afim tio não uugmenlar dc;ipi:ISUS.
PaJ•Ilgt•aplro unico. Terão Jll'CI'ercucia á nomeação paJ.'U
es~a cadeiL·a de llisttn•ia e 1~sl.lwlica da l\lusica 'IIS diplomados
pelo !'el't!J'itlo in~l.ituto que sojam laureados c que, além disso,
.iá l.euhnm fmbalhos sol.Jt·e o assumrJto, de modo que fique
nol.m•itunonte comprovada a idoneidade nara reger tal ca~
de ira. - Pb•es Rcbcllo,

hts li( icação

Essa cnwndu visa normalizar, em geral, o curso do Instituto Nacional de Musica quo se reconte dessa. fallm inqualifi-
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cave! ue não let· ainda a cadeira de Historia c EsLlleticu, ao
pas:;u que só de wlfejo mantém oito cadeiras além de mais
quatro :;u!J:sli tu las.
A suppressão de tuna dc~sas cadeit•as em auda irá prejudicut· o cmino da lllUsica c a crear;ão pretendida virá trazer-lhe S'l'unde JH'oveilo e desenvolvimento.
E' sabido que em lodos os institutos c Cou.,;ervulorios do>
puizes estrangeiros como: Escole Normulc c Conservatorios
de Put·is, Escola ílanlu Cicilia, em Homa, nos Conservatorios de
lllilão, Florenc;a, Leipzig, Dt·csdc, Genebt·a, Londres, l\Iadrid,
Chicago e até em ::; . Paulo no Brasil, faz parle, integrante do
regulamento o curso de Historia c Esthetica da Musica, sendo
cm muitos obriaatorio c sem o qual não se obtem o gráo de
professorado.
Conclue-se, portanto, que sem qualquer ausmento de
despesa poderá o Gove1·no pt•eencher essa S'L'UVC lacuna no
ensino superior da musica, equiparando o Instituto Nacional
nesse particular, aos demais paizes adeanlados.
N. 108

\el.

rcc~ão

São extensivas nos funccionarios da Casa de Cor-

da Capilal Federal as disposições do :H' L. 1", do Itcs·ulamenlo da Casa :1e Dcten~ão, que baixou com o decreto

11. 10. ~73, de 2!! de alJJ'il rio 1911, desde que a despesa niír,
exceda a l'cl'lm orr;arnentaria. - Pcd1•o Laao.
Jus t i{icaçlio

.\ emenda ot·a ::mjcil.a á exame e apreciação da ilustrada
CowuJissftu de .Finanças é do numero daqu:::llas que cnconlnuu jusl.iJ'icativu na sua propria esscncia: visa, apenas, a
reparação de uma injustir:a que perdura ha muitos annos.
De facto, com o novo regulamento dado á Casa de Detenoão,
os funccionarios da Casa de Correcção, que ainda se regem
pelo antiquado decroJLo n. 8.296, de 13 de OLJLubro de 1910,
ficaram cm flageanle 'situação de inferioridade, em. relacão
áquelles seus collegas, que teem direito ao fornecimento do
urna ração dial'ia por isto que a natureza do serviço do
mesmo estabelecimento exige a permanencia dos seus servenl.uarios em horas diversas das do expediente commum em
quaesqucr outras reparticões publicas, sendo que os subalterno8 fazem servi~'O á noite. Ora; na Casa de Col'recoão, cujo
servir,o é da mesma natureza do da Casa de Detencão, e até
mais "penoso e arriscado, o reg·ularnento não concedo os mesmos direito:; ao:; :;eus funecional'ios o que resulta cm iniqua
i n juslir·.a, que lanl o maior ~c torna porque a sua repat·aoão
11ITo l.rtÍz o minimo augmenlo de despesa, mas pódc ser feita
tlenll'O da respectiva verba oreamenlaria.
E' esta a si tttat'ão que a presente emenda v ao resolver.
Hegu!amenlo que baixou com o decreto n. 10.873, de 29
de abril de 1914:

·······························································

Arl. 7". O direclm• e sub-director, tcriío direitl a duas
· ra,ücs da labella n. 3, c os demais empregados, subalterno~.
u imm ração.
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N. 109
Na verba 10' -

Secretaria de Estado:

Cm•ri,jam-so nas l.abellas respeetivas as dotações referentes ao porteiro, ao ajudante de porteiro, contínuos, correios e serventes, no sentido de ser dado cumprimento á resolução :anterior do Congresso Nacional que fixou cm 9:000$,
6.900$, 5:400$, 5:400$ o 3:600$, annuaes, ~:·espootivamente,
os vencimentos daquelles funccionarios.
Sala das sessões, 22 de dezembro de 1923.-Jeronumo
ill onteiro.
Justificação

A correcção proposta visa pôr ern harmonia a delibera!jão já tomada pelo Congresso Nacional, em referencia aos
1'unccionat·ios de que trata a presente emenda, o que já foi
feito no orçamento da Fazenda, eom a approvacão d.:! emenda
n. 38,
N. 110
Na verba ...
A' Associacão dos Escoteiros Catholicos de S. ·João Baptista da Lagôa, :12:000$000.
Sala das sessões, 20 de dezembro de 1%3. - Jcronumo
Monteiro.
Justificação

O beneficio que esta emenda estabelece para os escoteiros de S. João Baptista da LagOa tem uma applicacão de alto
alcance para a cummunhão. social. Vae concm:rer para a
maior prosperidade de uma insLituirjão utilissima, onde se
cultivam os ~ãos principio~, onde se formam c.om perfeição
os cara~eres de muitos mocos e se cuida com carinho da
sa1,1de physica e moral dos respecLivos associados. . .
As associações de escoteiros,. ,iá em numero bem elevado
no Brasil, constituem, felizmente, . efficientes auxiliares .do
poder, publico para diseiplinar .a mocidade, minisLrar-lhe. bons
ensinamentos. e dar-lhe caracter firme, independente e forte
para saber lutar na vida do trabalho. Merecem todas ellas o
melhor ampat·o e os rnaiot•es au:\:ilios do Governo.

N. 1:11
Onde convier:
Art. A aposent.adoria dos membros do. mag·istm•.io. 4tHJ
contarem 35 ou mais annos de servico, será, no cxercJCIO de
1924; · concedida· com os vencimentos · integraes; que percebe-·
rem ao.. tempo da aposentadoria
Sala dàs sessões, 22 de dezembro de 1923 . -

Monteiro.

Jeronumo

"""
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Jus ti{"icação
O fncl.o de slll'girern, na discussão dos oroamenLos. da
Fazenda o cto Interior, varias emendas, dispondo sobre casos
· de aposentadoria, mostra que a lei das aposentadorias precisa
de set• cuidadosamente revista; nem de outra fôrma entende
a illustracla Commissão de .f!'innn~-as, opinando que sejam
approvadas, embóra dcsLucaudo-as, para constituírem projecto em separado.
Em favot' da presente emenda, enLretanto, bem se príde
e se deve abt·ir uma cxcepçüo, approvando-a immediatamentc, pois, nel!a se legisla apenas para exercício, c se vem
em auxilio de uma classe, pouco numerosa aliás, das mais
merecedoras do carinho dos legisladores, qual a dos membros
do magisLerio já encanecidos na cansativa tarei'a do ensino, e
dos quaes é cruel exigir, como actualmente acontece, permanencia no serviço por mais de dous annos, para aposentadoria
com os vencimentos intcgraes, si porventura forem estes melhorados.
N. 112

Onde convier :
Ficam equiparados aos vencimentos dos pagadores e fieis
de pagadores do Thesouro Nacional, os dos thesoureiro c fiel de
thesourciro da Policia do Districto Federal.
Sala das sessões, 22 de dezembro de 1923. -

llonteiro.

Je1•onvmo

Justificação

I

.Pre~entemente esta repartição pagadora tem a seu encargo innumeros pagamentos como sejam:
Guarda Civil (1.300) funccionarios;
Inspectoria de Vehiculos (160) funccionarios;
Inspectoria ele Tnvestigar;.üo (225) funccionarios;
Colonio Cot•rccional ( 40) fi.mccionarios pagos na r.efe~
· rida Colonia;
·
Garage;
Ofi'icma.
Cobranças diarius das infracções constantes do regulamento de Vehiculos; deposito de cnucão, multas impostas .por
effeito dos novos regulamentos; deposito. de apprchensões;
de furtos, deposito de arrecadacüo feita a todos .os delin~
quentes, cobrança de quotas de casas de p~nhores, de Guarda
Nocturna, de i'iscalizar;üo da renda da Inspectoria do Vehiculos, Gabinete de Identificação e Estatistica, de multas impostas aos directores de casas de diversües, do casas de commodos, e demais encargos anteriormente existcnte8.

N. H:l

Fica u Podct· Executivo auLol'izaclo a aJ)rit· o n~ccssario
credito para pagar aos memb\'O~ do corpo doncnlc do Instituto
" S. - Vol. XI
38
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Benjamin Constant o augmento de vencimentos que tiveram
os lentes do Collegio Pedro II, pelo art. 19 da lei n. 4.555,
de 10 de agosto de 1922, a que teem direito cm virtude do
art. 2:10, do decreto n. 408, de :17 de maio de 1890, combinado com o decreto legislativo n. 1.299, de 19 de dezembro
de 1904 e art. 13 da lei n. 1.617, de 30 de dezembro de :1906.
Sala das sessões, 20 de dezembro de :1923. - Jeronymo

Monteiro.

Justificação
A presente emenda, que é reproducção do art. :13 da
lei n. 1.617, de 30 de dezembro de 1906, encontra sua justificação nessa mesma lei, na de n. L 299, de :19 da dezembro
de 1904 e no decreto n. 408, de :1'/ de maio de :1890.
O decreto n. 408, de :17 de maio de 1890, que reorganizou
o Instituto Benjamin Constant, dispõe em seu art. 2:10:
"Os membros do corpo docente do instituto gosarão dos
direitos e vantagens de que actualmente gosam ou venham
a oosar, por lei, os p~·ofessores do Instituto Nacional de Instrucção· secundaria."
.
Em virtude desse artigo passaram os professores desse
instituto a perceber os vencimentos de 3:600$ e os repetidores
o de :1. :800$000.
O regulamento do Gymnasio Nacional, approvado pelo
decreto n. 1.075, de 23 de novembro de 1890, elevou para
5:400$ e 2 :400$ os vencimentos dos professores cathedraticos e substitutos do gymnasio, e o regulamento approvado
pelo decreto n. :1.:194, de 28 de dezembro de :1892, augmentou esses vencimentos para 6 :000$ e 3 :600$, res,llectivamente.
O regulamento do InstiLuto Benjamin Constnnt, approvado pelo decreto n. 3.901, de 12 de janeiro de 1901, não
reproduziu o art. 2:10, do cítado decreto n. 408, de· 17 de
maio de 1890, que equiparava os vencimentos dos professores desse instituto e os dos professores do Gymna~io Nacional e reduziu os vencimentos a 3 :600$ e :1 :800$000. O artigo 7", da lei n. 927, de 30 de dezembro ds 1902, declarou
revogado o regulamento de 12 de janeiro de :1901 e restabeleceu o de :17 de maio de :1890.
·
Apezar disso, continua!'am os pr:lfessores do Instituto.
Benjamin .Constont a perceber sómente os antigos venCJmentOfl de 3 :600$ e :1. :800$000. Tendo, porém, reclamado
perante o Congresso Nacional, foi votada a lei n. i.299, de
HJ de dezembro do :1904 que, em seu art. :J.•, declara:
cF!ca extensivo aoe professores e repetidores do Instituto Benjamin Constant o accrescimo de vencimentos que ti.
v eram os lentes do Gymnasio Nacional por decreto n. 1.0711,
de 22 de novembro de 1890 e n. 1.194, de 28 de dezembro
de 1892, de accôrdo com a disposto na art. 210 do regulamento de :17 .ele maio de 1890 e art. 7•, aa lei n. 957, de
30 de dezembro de :1902.,
Tenha a lei n. 1. 500, de i do setembro de i 906, por um
equivoco, (como plenamente demonstrou o Senador :Barata
Ribeiro, em dous memoraveis discursos rproferidos nas' ses/lÕCS de 15 e 22 dB dezembro de 1'908, no Senado Federll!.),
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mandado vigorar uma tabella ele vencimentos do corpo docente do Instituto Benjamin Constant inferiores aos que então percebiam os ditos professores e em desaccôl.'do com r.s
disposições do arL 210, do iclecrelo n. 408, de 17 de maio
de 1890, arL 7", da lei n. 957, de 30 de dezembro do 1902 e
deorelo 11. L21JIJ1 do 19 de dezembro de 1904, declarou a let
n. 1. 617, tde 30 de dezembro de 1"9"06, em seu art. 13:
"Flcii o Poder Executivo autorizado a abrir· o necessario
credito partt dar iios membros do corpo docente do Instituto
Benjamin Oonstant o l.lccresÇimo de vencimentos que tiveram os lentes do Gymnasio Nacional. pelo decreto h. 1. 500,
de f de setembro de f906, de coriformidade com o art. 210, do
decreto n. 408, de 17 de maio de 1890, combinado com o decreto legislativo rt. 1.299, de 19 de dezembro de 1904."
Havendo à CommisSão de Finanças do Senado se mfniifestado contra a rubrica da proposta do urcamento, para
1907, da despesa do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, referente iio credito para pagamento dos vencimentos
dos professores do Instituto Benjamin Constant, de accôrdo
com o disposto 1110 art. 13 da lei n. 1.617, de 30 de dezembro de 1906 e proposto sua supp1·essão, provou o Senador
Barata Ribeiro que os docentes do mesmo instituto continuavam a ter o direito· de perceber vencimentos equiparados aos dos lentes do Gymnasio Nacional, em virtude dos citados .decretos ns. 408 1 de 17 de maio de·1890, 95'7, de ao de
dezembro de 1902, e L 299, de 19 de dezembro de 1904 ,
O Senado votou; por grartde maioria, contra a emenda sup-'
pressiva; e, tendo sido ella renovada pela mesma Comtnissão1
foi, depois de calorosa discussão, mais uma vez rejeitada.
Entretanto, apesar de lhes ser garantido pelo decreto
n. 408, de 30 de maio de H190, o goso dos direitos e vantagens que naquella data gosavam ou que viessem a gosar, por
lei, os . professores do Instituto Nacional de Instrucção Secundaria; direitos por diversas vezes já reConhecidos pelo
Congresso Nacional. e garantidos pelas leis acima citadas,
ainda não foi permittido, ao corpo docente do Instituto Benjamin Constant, gosar do accrescimo de vencimentos que
pelo àrt, 19 da lei n, 4.555, de 10 de agosto de 1922, foi
concedido aos ·professores do Collegio Pedro II.
E' essa iti,lusiicii que a pl'llSentê emenda vem s!lrtar1 reconhecendo o Congresso,. mais uma. V·e:?;, esse Iidimo, direito
dos professôres e repetidores do Instituto BenJamin Constnnt,

:N. U6
Onde convíer :
Ficam revigorai:las as disposições oontidas tto art. f8 do
decreto n. 4,5551 de 10 de agosto de 1922, as quaes serão applicadaS nos funccionarios em igualdade de condições e que
tenham sido anteriormente designados para exercerem commiss'ões nos Estados.
Sala das sessões, 22 de dezembro de 192á. - Euzebio de
,Andrade·.
. (
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Justificação
Esta disposicão já fez parte do orçamento de 1922, não
tendo, porém, sido revigorada. Elia é sob todos os pontos de
vista justa e nenhum onus traz para o Governo, pois a volta
do funccionario para o seu antigo log·ar que exercia em c.omtnissão nenhum prejuízo acarreta.
Não seria justo que o funccionario afastado do cargo que
oxercia, por designacão á qual não se poderia esquivar, sob
pena de ser dispensado, e cu,ja designacão implica uma prova
do confianca nelle depositada pelo Governo, que não iria encarregar de commissões de responsabilidade funccionarios que
não se tivessem imposto pelo recto cumprimento . dos seus
deveres c aptidão comprovada para a execução dos mesmos,
se vejam dispensados sem motivo e de uma hora para outra,
desde que, por qualquer causa, sejam extinctas cs commissões
para as quaes foram transferidos nos Estados.
E' esta uma situação que aberra contra os mai~ comezinhos princípios de justiça c que a presente disposicão vem
con·igir sem acarretar o menor onus para a União.
N. 115

Onde convier:
Corrija-se a verba n. 27, na sub-<ionsignação n. 31, dotando-a com mais 6:000$, para compra de drogas, instrumental e utensilios ao servico medico-cirurgico da "Sala Desembargador Elviro Carril h o". - Pedro Laao.

Justificação
Tendo sido installado no Instituto de Surdo-Mudos, 11.
custa dos donativos particulares, um gabinete medico-cirurgico para exame e tratamento dos alumnos da casa, motivos
não só humanitarios como de ordem social e hygienica levaram a se franquear o referido gabinete ao publico em geral,
transformando-o dest'nrto em um verdadeiro ambulatorio de
garganta, nariz e ouvidos, que por ordem do Sr. Ministro da
.Tustica recebeu o nome de "Sala Desembargador Elviro Carrilho".
.
.
· Tal medida, cujo alcance e vantagem não se pódo pôr em
duvida, acarretou, como era natmal, um augmento de· despesa
além da verba destinada ao serviço medico do instituto, porém, muito aquem do valor dos beneficias prestadoa á saude
da populacão cm geral. o da infnncia em particuhu·.
A dotação orçamentaria de 1 :000$ para o serviço medico·
dos alumnos do Instituto é ,já por si dcfficiente e a menos
que se cxtingua o servil;:.o externo cujos resultados ultrapassaram a espcctativa, é indipensavol subvencional-o, de fórma
que elle possa aUender. 'a' frequcncia que justifica pcrfeitamcnl.c a sua manutenção·.>
Como informo cslntistico pó de-se lembrar. que depois da
sua recente installacão o servic.o já conta com 25 operações
JlOJ' semana, além das c
•··
-· •
.... ·· ···---sessenta.
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N. 116

Onde convier :
O medico do Instituto Nacional de Surdos-1\l:udos deverá.
residir no estabelecimento.
Sala dils 'sessões, 22 de dezembro· de 1923. - Pedro
Laao.
Justificação

;Esta emenda não acarreta augmento de despesa. O actual
predio do Instituto de Surdos-Mudos dispõe de nccommodacões já adaptadas á moradia particular e que de nenhuma
fórma são utiliza:das pelo serviço do instituto.
Ha evidente vantagem para o serviço clinico em residir
o medico no estabelecimento porque estará sempre prompto
não só a attender com presteza aos accidentes imprevistos,
frequentes em um internato de menores, como a manter assistencia medica assidua nos casos graves.
Ainda mais, o serviço medico para se conservar modelar,
como o é actualmente no instituto, requer do medico um trabalho e um tempo que não estão em relacão com os parcos
vmcimentos de 200$ mensaes, que lhe são attribuidos, em
disparidade com os vencimentos de qualquer outra instituição
. .
. .
· congenere.
A emenda, sem gravame para o erario, melhora as condições do servico e compensa de uma certa maneira a differenoa dos vencimentos do medico.
N. 117

Onde conyier:
Art.
Fica restabelecido, com os vencimentos c mais
vantagens actuacs elos de igual categoria dos institutos of!'iciaes de ensino, o cargo de sub-secretario do Collegio Pedro II.
Art.
Fica supprimido, no mesmo collegio, o lagar de
nmanuensc superintendente da secretaria do internato, cujas
nt.t.ribu ições passam a ser exercidas pelo sub-secretario.
Art.
A rJifferenca da despesa, que é apenas de 870$000
o.nnuacs, coi·rerâ por conta da subvcmoão votndu para· o citado instituto.
Sala ílas ~cssõcs. 22 de dezembro de 1923. - Affonso de

Cnm.ar(fo. -

Octacilio de AlbU.Q11CI'que. -

Carlos Crwaleanti.

Jnsti(icaçlio

O restabelecimento do cargo de sub-secretario do Collegiõ
Pedro II · ó do real ne·ccssidade, como acaua de demonstrar o
seu illmtre director, no recente rolatorio apresentado ao .
E\xmo. Sr. Ministro da Juslion, relatorio cm que se IA o seg·uinlc:
"A lei orçamentaria n. 90-E, de 1921, mandou, no seu
art. 8", rest.nbelcccl' o cargo de sub-secretario do collegio,
mas, como se sabe, foi vnt.ndn essa lei pelo Exmo. Sr. cx-Prcsiclento ela ncpnhlicn, Dr. Epil.ncio Pessi'm.

59~

Julgo, entretanto, que essa medida, co~tra á qual não se
pronunciou o mesmo Exmo, .Sr, ex-Presidente, produziria
eJii'eitos salutares, realçando o cargo e estabelecendo uma adequada hierarchia para a boa ordem .do servjçp, 11
Demonstração da despesa:

Os

actu11~a

sqiJ..sepv!lt!lrig~

<lo~ ip~tjtlJtpª

os seguintes vencimentos annuaes:

Vencimentos

,,1, • • • • • • • • • I

1·1, I

I,~ r t, r,.

I' I •••• I

ele ansinp teem
••

Gratificação (Lyra) ... , . ~ ...................... .

4:800$000
1:620$000

0:42DtOOO
O amanuense qua ~uperinten.de a secret~r!a d(l Intl!rnato
elo Collejl'Ü! Pp(lrÍJ IJ t~m o~ seg11intes V!lncimentos annuaes:

Vencimeptos , ,. , ., , .. ,. .. , , , . , • ,. , ... ,. .. .. ..
Gratífioacão (Lyra) , . , . , " ..... , , ...... , . .. ..
Gratific~ão concedida pelo areamento do Cal- .
!e~i(), pQr ç;t;ercer 1\q\lllll!l. funcçãQ, 1 • , , , 1 •• ,

3:600$000

1:3~o•ooo
600$000

5:55Q.OOO
N. HS

Verba 37' ,...,. '!!'ubvencGas" ,_ Pistr-ioto Federal,
Accrescente-se:
Abrigo Thereza de

Jes'Q~

para a Infancia Desvalida:

Auxilio para a conclusão das obras de seus
internatos, á rua Ibituruna ns. 53, 89 e 91.

fOOi000$000

Sala das sessões, 20 de qezembro de 1923, ~ Olegario
Pinto,

'Ju.sti(icaçllo

:i

I

I

O Abrigo Thereza de J(lsus é uma associação de caridade,
fundada em 1919, com o fim de internar, educar e regenerar
a infancia desvalida.
Sin9eramente. empenhado em executar oa seus estatutos,
IHlquiriu em 11120 os dotlA p!'edios •da rua Ibituruna ns. 89 e
91, onde funcciona bn mais de tres annos a secção feminina,
e, este anno, pela importancia de 200:000$, o de n. 53 da
mesma rua, onde installou a secção masculina, cuja inaugunacão se realizou a 15 de outub!'o findo,
.
O Abrigo Tnerezn. dEI Jesus já tem sob a sua protecção 91
crianças, S!lndo 47 meninas e 44 meninos, das quaes algumas
foram internadas por SO!i()itação 00 juiz da Orphãos da Se..
gunda Vara.
Presentemente estão sendo execut!ldas, em todos os predios, obras que orçam em SOO :000$, do que resultará dous
gran.des int~rnatos 00111 capacidade pari\ 200 meninps e 150
menmos,
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Trata-se de uma assooincão pobre, pois sou patrimonio é
constituido apenas por esses dous prod1os e a renclu provém
das mensalidades de seus associados,
Slio relevantes os serviços qu(l essa aesooiacão vem pra..
.stando á. sociedade e é de tocla jl.lstiç!l ql.le lhe seja concedido

eote uUXIIIO,

N. U9

Onde convier :

:E' concedida á revista pedagogica mensal A E1cola, que
se publica nesta C.apltah a subvenção annual de vinte e quatro

contos de réis (24 :OOOi!iOOO),

Justificação .
A revista pedagogica mensal A Escola tem por objectivo
a diffusão do ensino, principalmente no gráo primaria, para
o que mantém secções permanentes redigidas pelos mais eminentes vultos do noss·o magisterio, onde são discutidas as differentes questões relativas á organização da instrucção pu.
blioa, em geral, e a didactioa do ensino primaria, em particular.
Afim de ficar ao alcance de quantos tenham interesse
nas questões pedagogicas e poder, assim, corresponder aos
patriotioos fins a que se propõe, é essa revista offerecida
ao publico por um preço inferior ao seu custo, circumstancia
que por €i só justificaria o pedido de uma subvtmção pecuniaria, si outros motivos, fundados em considerações do
mais alto interesse publico, não legitimassem tal preten~;.iio, inteiramente de accOrdo coro resoluções anteriores analogas
. tomadas pelo Egregio Sen~do da Republica. - Olegario
Pinto.
N. 120

Fica o <Wverno autorizado a crear, e a prover a seu juizo,
uma cadeira de hygiene no Colleglo Pedro JI,

Justi(icaçl1o

"'

- ... ,.. : .,...........,•. ,......

··~···I

I

O simples enunciado da emenda e o desenvolvimento contcmporaneo do estudo da hygiene determinam sua razão de ·
ser e o justificado objectivo que encerra - dar mais extensão
e valorizar o curso gymnnsia!.
A, hygiene é um bello capitulo de economia individual e
qua niio póde deixar de fazer parte do ensino ·basico, parte
daquellos conhecimentos que resumem n cultura.
O alumno que não recebe esses princípios na escola primaria o quo torminu o curso gymnasial sem recebei-os é fatalmente atirado á corrente da vidu sem a posse dos mais
necessarios estnctos, · daquelies que ensinam a propria valoriznçllo,
__ , "
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O eurso gymnasinl, sem a hygiene, é um curso falho ..
Nos Estados Unídos, a sciencia qu.e prc·viJw está desenvolvida
de maneira mais ampla, quer nas escolas primarias, quer nas
ruracs, ou secundarias, E' um modelo digno de observação.
Entre nós, a campanha em prol da divulgação da bygione
está ainda em uma phase muito atrazada. Alguns Estados,
comtudo, possuem-na mais ou mqnos desenvolvida nas escolas: S. Paulo tem a cadeira do hygieno nos cursos secundarios o Pernambuco tnmbem.
Na Escola Normal do Districto Federal existe a cadeira
de hygiene, que enormes beneficias tem prestado.
A emenda é benemeríta e · patriotica, e concorrerá na
obra da prophylaxia e saneamento rural do Brasil. - Hermcneoildo de Mo1•aes. - llamos Caiado. - Oleoario Pinto.
N. 120

A

Onde convier:
Fica extensiva aos 13 officiaes de justiça effootivos da
Justica Federal deste Districto a disposicão do art. 9• da lei
n. 3·.674, de 7 de ,janeiro de 1919, na parte relativa aos officincs de jusLi~.a.
J u.s tificnçtio

A medida ora proposta é de alta o reparadora justiçO:,·
Com effcito, tem· o serviço crime crescido do tal maneira nas
duns varas federacs deste Districto que, hoje, já se pódo
nffirmar, sem J•cceio de contestação, que o ordenado desses
modestos, mas imprccindivcis auxiliares da Justiça, mal
chega para as despesas de transporte u que são forcados pela
proprin natureza de suas funcções.
E', pois, de inteira justiça a equiparação proposta.
Com a autoridade que lhe empresta a natureza do cargo,
melhor do que ninguem, .iá disse em l'eiatorio enviado ao
Governo o Procurador Criminal da Republica, a respeito da·
situação dos officiacs de justiça das · duas Yaras federaes
destr, Capital.
"Outro facf.o que mereceu a atlenção do Governo é o da
actual situação de verdadeira penuria a que estão reduzidos
os ot'ficiaes de justiça nas duas varas federncs. Continuam
.olJes percebendo por mcz a insignificancia de G0$000 I Como
vivem c como podem dar cumprimento ás intimações nos processos crimes nós pontos mais afastados desta Capital, é um
inrlccifravcl mysterio. Resulta porém, desse. verdadeiro estr.do permanente de necessidade cm que vivem que as intimações são qunsi sempre feitas com grande atrazo e gravo pre-:
juizo para os interesses da .Tustiçtt. Melhorando-lhes ns
actuncs condic.õcs de vida o Governo ntl.enderá muito de perto
os int.m·csscs da .iustica, tornando mais efficientcs os seus
uppnl'elhos de repressão".
.
Como se vô n medida proposta tem sido reclamada, como
impPoscindivel, prlo,q proprios orgiios da .iuslicn - mais dq
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qne ·ninguem conhecedores das necesstdades dos seus auxiliares e, portanto, autorizados a dizer do que se lhes deve fazer,
·em benefício da propria justioa e da sociedade.,
Sala das sessões, 20 de dezembro de 1923.- Cunha Jift:tchado.

N. 120 B

Onde convier :
São para todos os effeitos equiparados o proArt.
curador e os adjuntos do procurllldor dos Feitos da Saude Pu~
blíca, ficando os actuaes procurador e 1' e 2' adjuntos com a
denominação de 1', 2" e 3' procurador, respectivamente, todos
com os mesmos vencimentos fixo.dos para o procurador na tabeBa respectiva e a mesma igualdade nos demais direitos,
·
vantagens e obrigações do regulamento •
· Paragrapho unico. Os procuradores dos Feitos dO: Saude
Publica gosarão dos ·mesmos direitos e vantagens outorgadas
aos outros membros do Ministerio Publico Federal.

I

Justificação

Os serviços a cargo da Procuradoria dos Feitos da Saude
Pubiica são de tal relevancia c evidente importancia que
desde a creação desse apparclho em 1920 já. foram iniciados
2. 002 processos executivos fiscacs, innumeras acções de despejos e ordinarias, além dos pareceres formulados pela Procuradoria, como orgão consultivo que é do Departamento Nacional de Saudo Publica, elevando-se a importancia das multas ajuizadas a um total de 1. 324:500$, tendo já. sido liqu idados processos que produziram a importunei a de 417 :300$,
,iá. recolhidos ao Thcsouro.
Dia a dia, vão augmentando extraordinariamente esses
serviços, dado o valor cfficientc desse importante apparclho
rept•essivo, que além da parte meramente consultiva do Departamento Nacional de Saude Publica, incumbe-se principalmente de promover perante a Justiça Federal todas as cobranças executivas, não só das multas impostas pelàs autot•idades sanitarias, como as de quaesquer taxas, cmolumentós ·O impostos cm que seja interessado o Departamento, e,
ainda, as cobranças de quantias devidas por quacsquer titulas, cumprindo tambem aos membros da Procurndoriu funccionnr cm todas as acções em que a União tiver de responder
por motivos de actos c resoluções das autoridades sanitarias,
ou por qualquer motivo referentes á Saude Publica, c nas
que convenha :í União propor nttinentes ao serviço sanitario
em geral, iniciando-as e funccionando até o fim.
Além disso, incumbe á Procuradoria dos Feitos minutar
contractos ·c accurdos dos quacs venham a decorrer para o
Departamento obrigações por qualquer titulo.
Todos esses serviços são executados por um procurador
c dous adJuntos, com a designação de 1' e 2", exigindo-se para
todos os mesmos requisitos de bacharel cm direit.o, com pratica forense, etc.
Ora, si a lei exige os mesmos requisitos de capacidade e
lhes dá as mesmas funcções o at.tribuiçõcs, por isso que todos
ossos scrvicos são distribuídos e igualmente repartidos entre
(! pt•ocuraclor c os '1' ü :)' adjuntos, 1) evidente que col\oca esses

I
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funccionarios no mesmo pé de igualdade, não sendo, portanto,
justo nem razoavel que continue a sor mantida a classificação
de procurador o adjuntos, para funccionarios que toem as
mosmissimas funcções e atlribuições, todos com a mesma capacidade juridicll de representarem a União em juizo.
A equiparação do procurador e dos 1o e 2° adjuntos, não
ncarreta despesas para os cofres publicos, porquanto tendo o
·apparelho da Procuradoria dos I•'eitos da Saude Publica. a
mesma organização judiciaria da Procuradoria da 1\epublica,
no Districto Federal, com tunccões e attribuições perfeitaIP enta ictenticas, e regendo~se todas pelas mesmas leis que
teem reg~tlado a cobrança executiva da çlivida activa da União,
:pois que ao procurador geral da Republica compettl ~·esolver
pois que ao procurador gorai ôa Republica compet(l resolver.
·o~ casos omissos e duvidosos occorrentes na Procuradoria dos
Feitos da Saude, da mesma fórma porque é o chefe do Minia~
· teria Publico consultado, em casos identicos, Pelos demais
n1embros ctess1;1 ministerio, e pelo decreto n. ~o. 902, de 20 de
entretanto, a P1•ocuradoria dos Feitos da Saucle · Publica,
maio de 1914, que reorganizou a Procuradoria da Republica
no ·Districto Federal, esta é composta de quatro procuradores
e dous solicitadores, além de outros funccionarios, não tem,
entretanto, a Procuradoria dos Feitos da Saude Publica,
solicitadores e todos os seus servi(.los alio exercidos comulativnmenta somente pelo procuradm• e pelos i • e 2" adjuntos.
E assim sendo, além dos vencimentos de solicitadores a pl'rcentagem legal de 4 % que lhes competiria sobve o liquirl•J
das multas arrecudadas por via judicial por intermedio da
Procuradoria dos Feitos da. Saude Publica, e recolhidas aos
cofres pub!icos, reverte em beneficio da União e é de umr.•,
pequena parte desta venda que vae sahir da differenca existente actualmente na tubelln entre os vencimentos do procurador e dos adjuntos.
Ademais, o procurador o os 1o o 2' adjuntos da Procuradoria dos Feitos da Saude Publica teom as mesmas funcoõas
dos procuradores da Republica, por isso que são todos regiàos
pelas mesmas leis que regulam a cobrll!nça da divida activa
da União (decreto n. 10.902, de ~o de maio da 1914 e decreto
.n. 15.0031 de 15 de setembro de 1921) o são mandatarias
desta om JUizo e fóra delle nos feitos e negocias quo interessam e referente a legislacão sa·nitnria.
Orgãos que tambem são do Ministorio Publico Federal,
é perfeitamente justo que tenham tambem ús mesmas garantias do sarem conservados omqunnto bem serviram e de go~arem da~ mesmas Vll!Utngons outorgfldn.s nos membros desse
ministorio polo decreto n. 3 .67'7, do 8 do ,janeiro do 1919, rofcrcnto ;Is férinA forenses.
No Districto Fedoral havia um procurador da Republic:l
e douA ndjuntoR sob a designação do 1• o 2", crcaclo,; pola !ai
n. 173 B, de 1O do Rof.omhro do 1893.
Posteriormente o ·decreto n. 1O. 902, do 20 de mrtio do
1914, nutorizndo pela lei n 2. 738, de ~ do janeiro do 1913
alterou essa organizn()ÜO cronnclo quntro lognros rlo procurador, sendo trcs civcis, com as clanominacõcs ele 1", 2°, o 3• e
lim oriminal.
A omonrln visa unifo1•mism• n clnsAo do ppoom·ndorcs dn
Snudo Publica, que fazem pnrt€1 do Ministerio Publico Fcr;iernl,
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O pugmQnto di\ clasp~~~~ será apenas a differençv. entre os
voncimontos doa 11djunLo~ e o do procu1'1\dor, ou sejam rr.is
7:200$ unnuaes. Em compensação nenhuma despesa terá 1\
União com solicitador, pois os serviços destes continuarão a
ser executados pelos procul;'ador~s,
Sa!q das sessões, 22 ele de~embro de 1923. - Cunha Ma-

chateP.

N. i2i
Onde convier :
Para a ansa dos Artistas., ....... , .. \ ........

20:000$000

l ustificação
· Basta di~er que a Casa dos Artistas se destina a amparar, nu velhice, os actores e artistas de tbeatro, para se justificar este pequeno auxilio.
Já, está funccionnndo essa instituição de caridade e pre~
videnoin e em adiantado estudo de construccão o predio para
a sua definitiva installaçll.o.
Sala elas ses.sões, 22 de de~embro de 1923, - Cunha Ma-

cha4o.

N. 122

Serviço eleitorrul:
Destaque-se da verba relativa no serviço eleitoral a im~
portancin de 30 :000$ para pagamento dos 3 auxiliares, 3
ductylographos e o continuo do Registro Geral de Eleilorcs,
nomeados de accOrdo com o urt. 80 § 7• do decreto numero
1.4.631, de 1921, com .os seguintes vencimentos:
Auxiliar - 3 :200$ de Ol'denado e 1 :600$ rie graf.ificar;ão.
Dactylogrupho - 2:800$ do ordenado e""'1 :400$ do gra~
f.iflcacão.
Continuo - 2:000$ de ordenado e 1 :000$ de gratificação.
-· Octacilio de Albuquerque.
/!~stificação

Pelo decreto n. 4 .215, de 20 de dezembro de 1920,

ar~

tigo 1O § 1" esses servontunrios Perceberão gratific<~cões pagos pela vePba destinada ao Sorvico Eleitoral. Essa emenda
viaa normalir.ar ossn situacão, eludo o crescente trabulho de-

corrente do uugmento de eleitores e do novo serviço do fixas
oleitoraes que. veiu facilitar a organizur.ão do respectivo cadastro. - Octacilio de Alb!tquerq!te. •
N. 123

Onde convier:
Os nctuues solicitadores da Fazenda Nacional pas~am :.t
dcnomlnnr-se adjuntos dos procuradores dn Republica com
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os mesmos direitos· e vantagens que já lhes são conferidos
pelas leis e regulamentos cm vigor.- _DptaciUo de Albuquerque.
Justi{icdção
Em absoluto, a presente emenda não tem por fim qualquer equiparação de vencimentos ou vantaoens pois os solicitadores da Fazenda Nacional percebem vencimentos iguaes
aos Procuradores da Republicu nos Estudos c aos adjuntos do
Procurador da Suude l1 ublica no Districto Federal. ·
O unico fim da substituição do titulo desses funccionurios é dar-lhes designação correspondente ás funcçõcs que
effectivamente desempenham.
As suas attribuições conforme o decreto n. 10.902, de 20
de maio de 1914, que regula u Procuradoria, da Republica
são as seguintes:
"Assistir c promover nos juizos e tribunaes ou fóro
delles todas :as diligencias necessarius ao bom andamento
das causas que interessarem á Fazenda Nacional.
Accusar as citações e diligencias nas causas ordinurias
summarius e especiues nos processos em que fór interessada
a União. Assistir
todas as arrecadações de bens vagos de
defuntos c ausentes, assim como as justificações e reclamações que a respeito desses bens se levarem em juizo. l!'un.:
ccionur nos processos de fallencia. Assistir, por determinação
dos Procuradores da Republica as provas, vistorias, arbitramentos, exumes, averiguações c avaliações que se fizerem
nos cursos das causas e nesses actos requerer o que fór a
bem do esclarecimento da verdade c dos interesses da ·União
e da Fazenda Nacional funccionando comulativamcntc, perante ás justiças federal e local."
Como se vê, essas attribuições são demais n.mplas para
ns funcçõcs de solicitador.
.
A Bubstituioão do titulo é uma necessidade, tanto assim
comprchcndeu o Governo que fez incluir na reforma da justicu local ora elaborada pelo Dr. Guldino Siqueira, o seguinte artigo:
"Os act.uacs solicitadores da Fazenda Municipal passam
a denominar-se nd,iunlos do Procmador dos Feitos da Fazen. rla Municipal."
Por q\lc não se deve substiLuir tambem a designação dos
Rolicitaclorcs ela Fazenda Nacional quando cllcs tecm rnnioJ•es responsabilidades que os d~ Fazenda Municipal?
Só existem 3 solicitadores da Fazenda Nacional delles
dous funccionam ,junto nos juizes fcdernes deste Districto e
o terceiro ,i unto ao Súpremo Tribunal Federal.- Octacilio
de Albuquerque.

a

N. 123 A

Accrr.scenic-sc oncle convier:
. "Art.
Todos os cdiLacs de concurrencia de l.odaB as
Sccrclarias de .Estudo c rcpnrticúes publicas serão publicados
no llinrin Official uma sô wz com os pormenores c espr.cifi-
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cações de costume: as rcpt·ocluccõcs deverão apenas fazct• referencia ao numero e clala elo .D'ico·io Of{icial cm que tiver sido feita a primcil·a publicação pormenorizada."
Sala das sessões, em 22 de dezembro de 1023. - Swm1Jaio,
Co1•rect. - Bueno de Paiva\ - Bc1·nardo Monteiro.• - JgáoJ

'L·yrq,. - Just.o_ Che17n()nt.

••

Jus l'ificação
A emenda visa economisar· na despeza papel da lmpren-

~~ ~_aci!illlll

N. 124

I

•

Considerando que de todos os serviços prestados ao Brasil especialmente á sua Capital, o que se refere á cxtinccão
da Febre Amarella é dos que maiores beneficias tem trazido
ú prosperidade c engrandecimento do paiz;
Considerando que o nome de Oswaldo Cruz ficou gravado
cm lettras de ouro nas paginas da historia do Brasil, especialmente pelos servic;os rclevantissimos prestados á patria, coiil
o desapparccimento da Febre Amarella que tantas victimas
havia feito entre nós;
Considerando que aos funccionarl•os da Saude Publica
como executores, que foram das idéas daquclle inHsquecivel
sabio brasileiro, coube parte activa na extincoão da Febre
Amarella;
Considerando. que a exlincoão dessa terrível infecção deve
o lUa de Janeiro· o levantamento de. seu nome como cidade
saneada, nome que anteriormente era humilhado com o 'epitheto de cidade infeccionada, o que levava todos os vapores
estrangeiros a vedarem doscmbarque de passageiros nesta
Capital;
Considerando quanto era vexatorio á nossa dignidade
semelhante prohibição, e, o que mais é, quanto lucrou não
s6 esta cidade como o Brasil inteiro, com a extincção daquclla
molestia, extincção que facilitou a entrada de · capitaes e
bra~,Qs estrangeiros que se entregaram ao trabalho indispensavel · ao desenvolvimento e prog.resso do paiz;
Considerando que em relação á mesma repartição já
houve uin decreto anterior á actual reorganização mandando
contar em dobro o tempo dos funccionarios que trabalharam
na Prophylaxia Rural, serviço que não póde ser maior e
mais valioso que o decorrente do desapparecimento da Febre
Amarella;
Consirlerando que o Governo do S. Paulo mandou contar um anno de serviço publico a todos os funccionarios que
trabalharam na epidemia de grippe;
Consider:ando que a mcrl.ida solicitada só :::o,proveita a
uma pnrte elos funccionarios-actuaes, porquanto poucos foram os que serviram durante todo o período ncllo comprchendido;
Considerando assim que é do todo o ponto justo e. sobremodo razoavel a emenda apresentada, por isso que é o
unico. premio ·quo se v.uo conceder ao abnegado pessoal, que
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auxiliou Oswaldo Cruz a realizar seu objectivo de modo a
ser consagrado universalmente um dos maiores bencmeritos
da ~umanidade;
Accrescente-Se onde cloll.víer:
Aos funccionarios da ex-Directoritt Gerai de Saude Pü•
blica do Districto Federal, será contado em dobro para o effeito de aposentadoria, provada a invalidez, o tempo que serviram entre 5 de janeiro de 1904, data do decreto legislativo
que organizou os serviços da Directoria de Saude Publica
e 3:1. de dezembro de 1908, quando foi declarada extincta a
Febre Amarella nesta Capital. - Costa Rodri{}ue1J.
N. 125
Onde convier:
Art. 1.• Fica o Presidente da llepubllca autorizado a
conceder a Carlos Augusto Pecanha a exploração de uma
tombola denominada - Tombola dos Estados - para um processo loterico, com sorteios diarios, annexos ás extracções da
Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil, que funccionará
com séde no Districto Federal e sucoursaes nas capitaes e ci"'
cindes dos Estados da União, inclusive o Terrltorio do Acre,
Art. 2.• As clausulas da referida concessão, serão determinadas no contracto pelo Ministerio competente, tomàndo-se
por base as que foram apresentadas como documento instructivo na petição inicial apresentada á Gamara dos Deputados
com as modificações e alterações indicadas pelo E.'l:ecutivô.
Art. a. • Ficªm revogadas as disposições em contrario.
Sala dás sessões, 22 de dezembro de :1.923. - MiuueZ J.
A. de Carvalho.
Justi{icaçáo da emenda

Considerando que em :1.9 de dezembro de 1921, o Senado
remetteu ã Camara dos Deputados o projecto n. 534 -- que
na Camara tomou o n. :!46 A, de 1921, ailtorízando o Presidente da Jle'publlca a abrir credites até i.OOO:OOOSôOO, para
a construccãq de um edificio destinad(l a ho~pitaliSar oem
creanças (100) de i o annos 1 no qual lhes seria dado tratamento medioo-cirurglco;
ConSiderando que, em 26 de dezembto desse mesmo anno, a Commissâo dE! Finanças da Camara, deu, ao referido
projeéto, um parecer favoravel, Iio qual se declarou que o
Congresso não desejava assumir a responsabilidade do que
pudesse succeder amanhã á essas infelizes creanças desam..:
paradas, si de qualquer fórma creasse o ultimo embaraço á
providencia que intentava assegurar~lhes a presei•:vacão da
saude e a manutenção da vida;
_
.
Considerando que o referido parecer, tendo eni vista a
imminenci!l da ex-propriação do edifício do. Hospital de São
Zachatias eonsideravtt tal a urgencia da medida _proposta que,
sob o imperio dessa necessidade inadiavel, a Commissão de
Finanças só tinha, - só podia ter, no caso, um parecer ~
o de aconselhar a approvacão do projecto;
Considetando, entretanto, que o alludido proJecto, de•
pois do parecer da Commissão, nenhum andamento t~We mais
dahi em diante, desde 26 de dezempro de :1.92:1.;
.
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Considerando que na presente legislatura, foi apresentado na Camara dos Deputados;· um projecto que autoriza o
Governo á fornecer á Academia de Medicina a quamia de
quatro mil contos de réis para a installacão de um hospital
para creançus, nesta capital;
Considerando que, inspirado pelas palavras que, ás Commissões ele Finanças reunidas no Palacio do Governo, o Exmo.
Sr. Presidente da Hepublica proferiu, aconselhando a não
se crear despezas novas sem que, primeiro, haja uma verba
tambem nova, - o negociante desta praça, cidadão hrasileiro, Carlos Augusto J:>eçanha dirigiu um requerimento á
Camara dos Deputados, pedindo uma concessão que denominou- Tombola dos Estados- que é uma modalidade do jogo
de loteria por meio de cartões postaes com o nome dos Estados da Republica, contendo no verso a descripção geo9raphica, commercial e industrial de cada um desses estaaos, instruindo o povo sobre a população, superfície, cidades pJ•incipaes, indusll'ia, commercio, estabelecimentos ruraes e 1'epresentação politica de cada um dclles;
Considerando que a concessão pedida propõe crear um
hos:pital para creanças nest.a capital, creando tambem um na
capital de cada Estado da Republica;
.Considerando que, segundo a demonstração feita na alludido requerimento, essa concessão recolhe ao Thesouro Nacional, a quantia de onze mil e setecentos contos de réis annuaes, e para cada Estado a quantia de 390 :000$000 annuaes,
baseado num calculo ínfimo, quando é certo que esaa ronda,
sem exagero, póde ser calculada para mais de quarenta m1l
contos de réis annuaes, para a União e mais de mil contos para os Estados;
Considerando que, esse imposto não é obrigatorio porque não obriga ninguem a apostar.;
Considerando que a cobranr;a; e a fiscalização dessa l!enda não acarreta despeza de um real aos cofres do Thesouro
Nacional, por ser feito em sello prel?ado nos cartões como
sóe acontecer eom os bilhetes de loter1a e é, por isso mesmo,
pago adeantado;
Considerando, conseguintemente, que a alludida concessão:
a) é altr•uislica porque faz crear hospitaes para C!leancas, cousa, que, de resto, toda cidade civilizada tem;
b) é patriotica porque lev11 a uma popul-ação inteira,
a instrucção dn gcographia do p11iz por um meio pratico;
c) é legal porque é uma modalidade do jogo de loteria
que é permittido por lei;
d) é liberal porque não obrig.a a ninguem, fazendo parte
das normas republicanas;
·
e) é oppor•tuna, porque ajuda a resolver a crise de aperturas cm que se acha a Nacão, sem sacrifício e s.em oonst.ranIBJimento do povo.
Considerando que desde 24 de outubro do corrente anno,
está na Commissão de Finanças da Camara dos Deputados, o
referido pedido, não •havendo mais tempo para correr, neste
anno, os tramites regimentaes e ser convertido em lei, dei.
:x:ando o Governo de arrecadar mais de quarenta mil contos de réis;
·Considerando que, não obstante ter sido o pedido feito
por particular, - a cobrança do imposto em uma cifra tii.o
elevada e na quadr:a affl.ictiva que atravessamos, - tor:na
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o as~umplo governamonl.al para o oHcilo de ser incluido
corno emenda nn orçamento que se discute, indo assim o Senado ao enconl :·o ela Camara c elo pensumcnlo elo' Go.vcrno:
E' merecedora do apoio ela Gqmmissão pe l<'inanças a
emond~ supra.
Gamara dos Deputados - N. 71t6 A, do 1921 -Manda
construir um hospital para creancas; com parecer. i'avoru:vel
da Gommissão de Finanças:
O .Senado Peclnral, e:n data do 19 de dezembro corrente,
J•cmclleu a esLa Gamara, para os devidos fins, o projecto numero 534., .que. autoriza o Presidente da Hepublica a abril•
crccli fJOS até 1.. 000:000$, para a construcção d·c um edificio
destinado a !Jospitali~ar '100 creancas de W annos, no qual
lhes será dado tratamento rn.edico-cirurgico,
E' bem cerln que H União Federal já ·se acha cm e..~tremo
onerada com os mu!Liplos serviços de assistencia a loucos,
on~ermos, invaliclos, indigentes, velhos c creUJnças, desta Capital. o que ·só mereceria louvores si ella clistribuisse iguaes
benc.ficios a esses desvalidos, cm todas as circumscripç.õ1es
ela Federação, das quaes o . Thesouro Nacional aufere as
smis rendas, mas não ha como fugir agora a mais esse encargo que o projecto impõe,
O Hospital de S. Zacharias, sito ao morro do Gastello,
está em vesperas de expropriação e torna-se assim indispensavel providenciar sem demora para que não fique ao
desamparo um grande numero de crcancas de ambos os sexos, alli internadas c recebendo os competentes cuidados medicas.
·
1'al set·viço de assistencia hospitalar, que se acha actualmente a cargo da Santa Casa de Misericordia, bem poderia. ser
transferido lÍ Municipalidade deste Districto, dando esta com
o estabelecimento que fundasse para tal .fim, a melhor das
app!icações á quantia que vae pagar com a expropriação do
edificio do Hospital ele S. Zacharias. No entretanto tal é a
urgencia da medida proP..osta no projecto, que não nos animamos a esperar que ·vingue a nossa suggestão. Não desejamos assumir a responsabilidade do que poderia succeder
amanhã a essas infelizes creanças desamparadas, si de qualquer fó~ma creassemos o minimo embargo á providencia que
intenta assegurar-lhes a preservação da saude e a manutenção da vida.
Sob o imperio dessa necessidade inadiavel, a Commissão de Finanças só tem, só póde ter no caso um parecer .
o de aconselhar a approvação do projecto.
Sala das Commissões, 26 de dezembro de 1921. -·Estacw Coimb1•a., Presidente. - Thoma: Rodriaues; Helator. Oscm• Soares. - Btteno Brandão. - Pacheco Mendes. - L.
Corrêa de Brito. - Bento Miranda. - Rodriaues Alves· Filho. - Octavio Ro.cha. - Carlos Penafiel. · .
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Camnra dos Deputados - X. 74ü, de 1!J21 - l\lnnda construir UIIl lw:;pilal pura creuu~u:; - (Do Senado).
O CougTc:;so Nacional resolve:

Arl. 1." l•'ica uuluJ•izado u Presidente da ltepublica a;
uiJI'ii' creililo:; até LOOO :000$, para conslt·uc~ão de mu cdi-

J'iciu tle:;l.inado a liu~pitaliztll' 100 nwnore:; ue 10 anuo:;, c
nu qual lhes será dado lratumeltlo medico-ci!•ut•gico.

Art. 2." Hevos·am-sc us dbposiçõc:; cm contrario;
Senado Fedci·al, l!J de dezembro de :1921. - Antonio'
Pru11cisco da :i:eredo, V ice-Presidente. - Pedro du Cttnltu
Pcdrosu, J" Secretario. - Abdias da Cos lu Neves, 2" Secretario.
0 Congresso Nacional resolve:
Arl. 1." A' Academia Nacional de Medicina será concedida, com o caracter de doação, a somma de quatro mil coutos, para o fim exclusivo dessa instituiç.ão fundar, dentro do
lll'azo maximo de um anuo, a contar da data do pagamento,
um grande hospital de crianças, adaptando qualquer proprio
nacional, ou construindo um novo cçlificio.
l'amgraplw unico. Metade dessa doação poderá ser paga
em apo!iccs á cotação do dia, para constituírem um patrimouio inalicnavel do referido hospital.
.
Art. 2" O Govcmo fica autorizado, para esse fim, a entallolar com a Academia as IHJS'OCiaçõcs ncccssarius para
ce~são g·t·atuita rlc qunlquct· pt·oprio nacional (cdificío ou
terreno), podendo deslocar sei·viros publicas salvaguardados os interesses da adm inístra~.ão.
Art. 3. • Revogam-se as disposições cm contrario.

Levantou-se na Sociedade de l\Icdiciml c Cirurgia, mais
urna voz, cm defesa da infancia. O problema, largamente discutido pelo cont:crcncist.a, encheu de cnthnsiasmo o auditoria,
que não lhe J'egatcou applnuso;;.
Mas que resultado produzit·ú essa conferencia? A não sei"
o succcsso litterario com a denwnsl!·aeão dos conhecimentos
do orador, nada mais restará r!m pouco dessa campanha.
O problema infantil não mereceu ainda do Governo os
grandes cuidados que elle J•eclumu. Basta ilizct· que não temos
um hospital infantil, rlevidamcnte organizado c dirigido of!icialmcnte pela Saudc Publica. l•i quanto ;í alimentação, o que·
succcdo com o leite Jli'OI'il rle ma is o desprezo cm que deixamos ficat· al.é hoje !.urJo quc se relaciona com a ~audc da cria~a.
.
I
Temos leis c t•og·ulumenlos sobre o caso, rnas para não scl'Olll cumpridos. Si tivct·mos de enviar· a congt·cssus scientificos provas do nosso cuidado liltCl'ario sobre a defesa da crianr}a, os nossos regulnrncntos e as nossas leis ]lrovocarão assomlll'Ó. !iio aflcan!adas lllliHII'<'CI!IIl. Mas n a t·caliclarle, qrrcm ousnrtí mostrar· um instituto ul'l'iciul enLr·c ntis que vele pelo bem
c~ ta r da inl'ancia?
S. - Yul. XI
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Não fosse a iniciativa particular, na sua expressão mais
mol'itoria, e não encontrariam as cl'iançns beneficio algum. São
as c1•i:chcs, os institutos, us associn0úcs, mantidas com sact·iJicio, sem maior a,JLHia do Guvut·no, que fazem ainda alguma
cousa.
A confot·encia da Sociedade de Medicina o Cirul'gia arrastará os nos~o" homens fHJblicos a ou iro caminho? Duvidamos,
e duYidamos muito, tão certos estamos da nenhuma im'pot•lancia que so dá a oaecs poblemas.
.
Exmos. Srs. membros do Congresso Nacional. -·Carlos
Auguslo Peçanha, cidadão brasileiro, negociante matriculado,
no goso de seus direitos civis e politicas, residente nesta capital, eni virtude do appello feito ao Governo pela Academia de Medicina pura a fundação de um grande hospital de
creanças nesta capital, cujo assumpto, segundo declarou a imprensa, está sendo estudado pelo Exmo. Sr. ministro da Justiça, calculando que os poderes publicas teem que dispensar
assistcncia hospitalar a milhares de creanças necessitadas,
quer nesta capital, quer nas dos Estados. idealizou um plano
para ser posto em execução, este importante problema, sem
onerar os cofres do Thesouro 'N·acional, o qual, em , face da
actual situação financeira, não poderá supportar novas despezas.
·
.
Firmado nestes fundamentos e com intuito de facilitar o
Governo a fundar o referido hospit.al, vem requerer a concessão de uma tombola que estabelecerá uma nova fonte de renda
para a Receita Publica, sem onerar as classes productoras do
paiz, por meio de um imposto, sobre apostas ou. jogo de finaes
do premio maior da loteria desta capital, podendo parte desf.:,
renda ser destinada. a custear as despe~as, que forem effectuadas com a fundaoão do referido hospital.
O plano. organizado, ora entregue ao vosso criterioso estudo\ tem por base a creação de uma tombola em caracter of..
ficia com a denominação de Tombola dos· Estados para um
,jogo de apostas sobre os finaes do premio da loteria desta
capital, com sorteios diarios, annexos ás extracções da Companhia ele Loterias Na'cionaes do Bras.il, que !unccionará com
séde no Districto Federal c succursaes nas capitaes. e demais
cidades dos Estados da União, inclusive o ·.rerritorio do Acre.
A referida tombola segundo o conjunto do plano elaborado pelo peticionaria, 'p'osto em execução contribuirá desde
log·o no seu primeiro anno inicial com uma renda do valor rle
H. 700 :!HlO$ para os cofres do Thesouro Nacional e com uma
outra, Lambem annual do valor de 390 :000$· para os cofres do
'l'hcsouro de cada um dos Estados da União.
As rendag demonstradas são obtidas pela venda diaria de
um Ln tal r! e 625.000 bilhetes vendidos em todo territorio na..:
cional, calculada na base· de uma venda de 25.000 bilhetes
cm cada um dos Estados da União inclusive o Districto Fc ..
dera! e os quatro departamentos do Acre, cujo movimento será
apenas da importancin de vinte e cinco contos de réis diario~
para cada Estado.
'· '
A base do calculo ela venda, não é cxaggerá·da, porquanto,
si nos Estados de menor população não attingir esse numern
de venda, cm compensação teremos o Districto Federal, São
Paulo, Minas, Ballia, Pernambuco e outras onde é publico e
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notorio, que u venda diuria Lia jogo actual que conLinúa a ser
cxplomdo por· milhares de pcssóas de cliversas nacionalidade:;
em Loi.Jo Lerritorio nacional, eleva-se a centenas de contos du
réis cm cada um dos grandes Estados.
A renda federal é Cl}nstituida por um imposto de 5 %
sobre o valor do bilhete ou seja 5o0 réis que será cobrada em
cstamp!lhas empregadas em cada bilhete que fõr vendido nv
territur·io nacwnal.
Os bilhetes. referentes ao DislricLu Federal e aos quatl'O
departamentos do Acre, pag11rão o imposto em duplicata,
.quando vendidos nu Districto Federal ou no Territorio do
Acre.
·
·
A renda Esla.Uual é lambem consLituida por· um outro
imposl o de 5 °/,. sobr-e o valQr Jo bilhete, cobrada em estampilb.aH de 50 réis, dos 'l'hcsouros Estadoaes, collocadas em
cada bilhete que J'õr vendido dentro do proprio Estado.
Os bilhetes serão impressos em cartolina cm côres nacionaes1 com os dizeres, dimensões c modelo de cartão postal,
para o l'im de circularem pelas repartições postaes desde que
esle,lam com o porte pago.
No verso de cada bilhete, será impresso o escudo e o nome
de um Estado e pela ordem geograpüica, os .quatro numeras
dent.ro de um circulo com o.s dizeres Tombola dos Estados cm
yol Ir, contendo o nome da capital, numero do cidades e municípios, superfície territorial, populaoão, estabelecimentos ruraes, seu valor, industria, commercio exportador, governo e o
num('I'0 da representação federal, inclusive a do Distrioto Feaeral e os quatro departamentos rio Acre.
Bstes dados descriptos em cada bilhete, terá a vantagem não só de orientar aos e.strangeiros, que vierem fixar residnnrin no BI:asil, a terem pleno conhecimento de cada um
dos Estados da União; com os seus dados geographico~. como
tambem de instruir as crcanças a conhecerem sem p~;:.fundo
esturlo o territorio nacional.
O preço de venda do cartão bil hetc será da auantia do ·
1$000 rum mil réis) c o premio a distribuir a quem fõr con-·
tl'm!'lado nos sorte.ios, do valor de 2ü$000 (vinte mil réis) ano .
caberá aos dou.s finaes do promio maior da loteria da Caililal
.Federal que fõr exli·ahida, correspondendo a 80 °/.. do total
do t:·roducto da venda dos vinte cinco cartões bilhetes.
AoR menores ou interdictos não será facultada a venda
de bilhete da mencionada Tombola c, no caso destes adqu iril-os
indir<.!clamcntc, o l"II'Cmio que lhe couber nos sorteios, rever~
terá cm beneficio do Hospital de crcancas com a reduccão do
valor do bilhete. Qtle .será resl.iluido n quem de direito.
. Para a orientação dos Srs' Con:;tl'CSSistas sobre as bagc~
elo prC'joct.o da referida: Tombola dos Estados, junto 3 annr.xn;:
rlomonsl.racão .cto calculo da renda federal o estadual, rolacao
dos 25 nomes com os compef.enl.es numeras, qüe consf.it•lirão
o .inf:'n r! c uposl.a'R, o mcrlolo dos .bilhetes rcprcscnt.ad~s
pelo Disl.ricto Federal, 1~staclo de Minns Geraos, Estado de Sa.1
Pa11lo, Estado rlc Pernambuco e Estado da Bnhia, cm nu.mrl'O,
rlc 5, Rendo o s 20 rcsl.nntcs impressos om iclenticns candJçõos.
Com a devido vcnin junto 0 cshoco das clausu)as, qu!l ~~.r~
virão do bnsc para os termos do contrato, n assJg-nn.•: 110m o
Governo, caso seja: conferida. a r.oncesslio ora solicitada.
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'l'umundo-tio para ba~c um movimento de uma venda
diuria na imporlancia de vinte e cinco contos de róis (25 :000$)1
cm cada um dos Estudos, inclusive o DisLriclo Federal e Oii
quut~·o Departamentos do 'J.'crritorio do Acre, referente a uma
venda de mil bilhetes de cada um doa quatro numeras da Tombola, Leremos uma quantidade de 25.000 (vinte c cinco mil)~
bilhetes vendidos cm cada um dos Estados; quantidade esta
que mu!Liplicadas pelas 25 nnidudes da União, demonstra um
total de 625.000 (seiscentos c vinte c cinco mil) bilhetes ven. Liidos diariamente cm todo Brasil.
A venda diaria de 625.000 bilhetes, pagando um imposto
federal do valm· de fiO rr!is, 5 ~~ cm cada bilhete, representa
uma renda· diaria ria snmma de .3'1 :250$000 (f.l'inla c um
contos duzcn tos e cincoen I a m ii 1'1\ig), som ma esta·, que multiplicada -pelos 26 dias uteis do mcz, apresentará a renda mens.ll de 812:500$000 (oitocentos ü doze conlos e qninhenlos mil
reis). a qual multiplicada pelos doze mezcs do unno, dcmonsiJ•a uma renda nnnnal da quantia de 9.750:000$, que, add!cionarla a imporl.ancia rir :1 .'fl50 :000$ referentes a renda do.s
hiiiJC[cs do Districlo FcdrJ•al r dos qualr·o Departamentos do:
Acrtl. os quaes pagarão cm lagar rle 50, 100 réis cadru um,
quando vendidos dcnf.ro de sr11S lerl'ilorios, visto pertencerem
a Jurisrliccão Fr.dm•al. fixal'á a renrla 11m um tol.al. de réis
H :700:000$ annuars para os col'l'I'S do ThcsouJ'O Nacwnal.
Conforme a hn.sr e~if.ipll>l:~dn r,arn ume · vP.nl!a dial'ia dcmLro do propl'io Estado. calcnlarla rm 1 .000. hilhelcs de cada
um rlns rmat.ro numero~ da Tnmbo-la. qnP fixa um total de
25.000 hilhot.es vcnrlidos. ns CfU:JJ~s pagando um i mpo~t'il csta•dnal rlc rí % n11 50 r1Hs em ·cada nm, mprrsenl.a uma renda
diaria dr 1:2150$. a qual, multiiplica:da prlo.'i 26 rJ.ia•s utris d()
mez, dc.m11nst.ra a J'cnda mc.nsrul dr 32:500$, que, multi.pli0!llda rwlos :12 mczrs do annn. apJ•escnlart\ a r-enda an.nnal .
para os cn.rrcs do Thrs.om·o rlP carla nm dos Eslados, da União
na imporlancia n-c· 390 :Q00$00rt.
Nota - Não .poclcrtí. ser aHcgado como CXlll\l'erado o numero de bilhetes y.enrlirlo;; cm cada Est.ado P. df\paJ•.tam:on.tos
rlo Acre., -po-rquanto, para aqnell~s de menor popuJ.ncão, t.cJ•ã-n f\111 romoensaçãn o::; grnnrl,r>s Estados rln Mina~. S. Paulo,
Rahia, Rio Grarule do Snl. PP.rnamlmcn. Cl!·llrii ·c o Districto
Federal, onde n venda poderá sc1· calculada diariamcnlo ·cm
'100 a 200 mil bilhetes uns pelos outroõ'.
~

I.

Ralaçúo do& grupo& era Tombola dos Estados
Grupos:

L Alto Junn:í (Acre)
........... , , ...• , . 01,02,03,0:1'
2. Tar.auc(t (Acne) • .
.. ............... . 05,06,017,08
3. Alto Pnrús (A'crc) .. , , ....•...•. , •...... 09, i'O,H 112
.J.. Wlt.o Acre (Acre) .. . . ................. .. 13,U,15,Hi'
5. Estado do Amnzonnas • . . •...... , . , .•.... 17,18,1!},20
G. Estado ào Pal'á . .. . ............ ·: .... ..
1 .~,-1,""
. ' . . . . ,_.·9 3,r.;..
"''"!'
7. Est.t.rndo d'o M~r:mhito . . . , ........ , .•.... : 2•5,26,27,·28
s. ~stado do PJUt)hy .•....•.•.... .' .•....•.••• 28.30.31.32
!l. hslarl·o du Cr,all'a •.•. , ....••..••• : ••..••. ::13',34,35,36
10 •. Eslr.1d·o do ll10 Gorando d.o Norte ••. ,;, ..•..• 3'7,38,·30,10

·
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Eslrurlo da Parahyha . . . . ............... .
12. IE&t·arl'O dr. Pm,nn:mhuco . . . . ............ .
.1.3. Esln'fln dr Ala:;C>ns . . . .................. .
H. Estado dr Scrgipr .. . .. ................ .
Hi. l~stOJrlo da Bnltia . . . . ................... .
Hi. EslnKlo rlo Espil•it.o Santo ..•....•.••.•...
17. :Estnrlo rlo TI i o clr .T:mriro ................ .
1•8. Di<sL1·iclo F.flfl,cral . . . . . . ............... .
i O. T!liiLaclo de S. Paulo ................... ..
20. Est,arlo do .Para.nit . . . . ................. .
211 . EsLado de Santa Cathnrina .............. .
22. Estado rlo nio Grande ~elo Sul. ........... .
23. Est.aldo ele ~H nas Gr1·ans ................. .
2-1. F.~tarlo rln Goyaz . . . . .................. .
25. Estado ele M·a!Jt o GI'Osso ................. .

613
H./~·2,43,4~

45,4G,·4 71418
49,50,51,52
53,f>4,1í5,5ü
n,~>B,59,{io

61, 6!l163, M

!\5J(}(l,tJ,i,G8

(;0·,70,71,72
73,.7j·i,75 17\G
77,ij8, 79,80
SL82,83,8!l
85,80,S7,88
89,90,!l1i012
93,!l4,95,!}(i
97 ,98.~9,00

(0 morlPlo dos cartõrs-hilhrt.rs, reprr,;cnt.ando· o,,Dist.ricl:o .Fildcwal P ·os Es{ados rln ,:\(i nas Gcracs. São Pa;ulo, Pcrnamlmco c Bahia acha-se ,iudo á pctic)ão nesta data rlirigidn e cnt.J•ogur an Congrl'ssn Nacional.
Clausulas da concessão ela Tombola dos Estados, que serito transcriptns no contracto a assignar com o Ministerio da
Fazenda, caso se.ia conferida a concessão solicif.aela:
i • - O concessiona rio, empreza que organizar ou seus
succcsso1•es, organizará a Tombola elos Estados com 25 (vinte
c cinco) cartões bilhetes, contendo os algarismos de 01 até 00,
formando um tola! de 100 (cem) numeras, concor·t·enclo cada
cartão-bilhete para o sorteio coin quatro numeras permanentes, pela ordem gcographica da collocação ele cada Estado da
União.
2' - Cada cartão-bilhete tel'á no verso o nome de um
Estado do Brasil, inclusive o do Dist.ricto Federal e o dos
quall•o Dcparl.amcnl.os do Ter·ritorio do Acre, contendo numeros da superi'icic territorial, população, cidades c municiDios, estabelecimentos ruraes, seu valor; industria, eommcrcio export.ador, govm•no r. a rcpt·cscntação federal rlc cada lim
rlos Estados. tendo no centro de cada cartão um circulo com
os dizeres Tombola dos Estados r os quatro numcros cot•res-·
pondentes a. cada Esl.arlo.
·
a• - O concessionaria, emprcza que organizar ou seus
succcssores, farão a impressão dos cartões-bilhetes cm cartolina, cm cores nacionaes com os dizeres, dimensões e modelo
do cartão-postal para o fim de ser o mesmo utilizado cm correspondencia pelos seus possui dores, desde que seja coltocact:J
o sello postal.
·
4' - O custo de venda de cada cartão-bilhete para todos
aquelles que effccl.uarem apostas, será da quantia de um mil
róis (1$000) c a imporl.ancia do premio a enlregm• é do valm~
do vinte mil róis (20$000) que caber[t aos dous fina os do premio maior da extracção que for realizada pela Companhia
ele Loteria.~ Nacionacs do Ht·asil.
5' - Os sorteios serão diarios c correrão annexos á Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil, e na falia desta o concessionario, empreza que ot•ganizat• ou seus succcssorcs, terão o
direito de sortear a rei'crirJa tombola. por outra loteria autorizada ou de proceder a sorteio proprio, com a presença do um
fiscal do Governo, ficando nesse caso sujeito ao pagamento da
quot n de fiscnlizacüo de '1 :000$ scmestraes.
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O oonoessionnrio, emprozn quo organizar ou seus

poclcriio vender em qualquer ouanl.irlnrle os cnrf.õos bilhetes referentes a cada Estado, conforme desejo e escolha de quem queira apostar, com oxcepoão de menores,
sohro os finaes da JJol.oria da Capit,al Federal.
7• - O concessionario, emproza quo organizar ou seus
succesHorcs, porlerão venrle1· scrles completas do 25 cartões
!Jillwl.cs, a quem qunit·u revendei-os paro. effcotuar apostas,
com a exclusiva J•csponsa!Jilidadc deste pelo pagamonto do
premio, sendo nesse caso o proco do venda de cada serio complol.a, rio valor do cinco mi r1íls (5$000) inclusive as csf.am·lillms l'edot·aes o I'Siadutws .i:í nolioourias n1n earla C.l~l'liio-bi
hrlo pelo.~ cnnoessionul'ios, que HCJ'iio inuliliY.udas pelo l'cvendedoJ' com o seu nome o n rlaLn (o rlia, moz o anno).
8' - O conccssionm•io, cmpreza que organizar ou ;1eus
successores pagarão ao Tliesmn•o Federal o imposto de 5 %
sobre o valor de cada caJ•tão-bilhel.c, que f'ôr vendido em
qualquer local do f.crritorio nacional, o qual ser•ú pngJ por.
nwio rlc esl.ampllllns do valor do l'íO r1\iS cada uma, r.oltocuda
nm cada carlão-hilhcle c inut.ilizudas com a dal.a (o dia. mez
c anno), sondo poJ'IÍm csl.c imposf,o pago cm dobro nos unrtões
hiiliol.cs rcfcronlos ao Disl.riclo Fodcml o nos quaf.ro dopnrfamcnl.os do Tcrrll.orio do Acre.
!l' - O conccssionaJ•io, cmprezu que organizar ou seua
successm·cs, além do imposto federal, osl.aholecendo succm•sucs nas capllacs dos Estados a que ficam obrigados, pagarão
um oufJ•o imposto de igual valor, que será l.ambem pago cm
esl.umpithas do valor de 50 réis eada uma do l.lwsomo csLuaual do cnrla um dos Esl.urtos, nus mesmas conclit~õcs riu clausula anterior.
10' - O conccssionurio, cmpreza que organi~ar 011 seus
succcssm•cs durunle o prazo rla concessão ficar!Io isent.os de
imposl.os ou oul.rns cont.t•ibuicões.
H"- Pura os effcitos rla presente concessão, Ctil'IM Augusto Pcçanha ou ompt'cza por elle organizada, ·assignurá um
cont.~·acf.o com o l\linisterio da Fazend!l no pr11zo maximo de
GO dms contados da data da pl'omulgacao da le1.
12' - Para garantia fiel da oxccuciio do oont.racto a que
se refere a clausula anterior, o concessionnrio, emprezn quo
organi~m·. doposilur.': nos corres do 'l'lwsom·o
Nacional, no
acto da assignaf.ura do mesmo contracto. a quantia do dez
contos de réis (!0:000$) om Apolices Federaes.
13' - Pela falta do cumprimento ou infracção do qualque!' das clausulas do contracto, que for celebrado enlt'c o 1\linistcrio da Fazenda e 'o concessionaria, empreza que organi.,.
zar ou seus succcssorcs. llll fórma da clansulu 1 t c Plll'a a
qual não est.ivor comminada a pona de caducidade, poderá o
Ministcrio rln .Fazenda. imnor multas rlc cem mil 1'1\is (100$) a
duzentos milréis (200$) conforme a gravidade da falta.
14' -Nu falia do cumprimento do emprego das ~~lnmpi
lhas conformo del.l!l'ntinam as clausulas 8 e O, scr1í u prPSL'Jlf.o
concessão considerada caduca, salvo motivo de forca maior,
rlcvidamcnte comprovado e julgado pelo ministro da Fazenda.
15' - A presente concessão vigorará pelo prazo de (15)
quinze annos, contados da data da assignatura do contracto,
fJIII' pm•a t1XPCUçiln rln lei f!'IJ• cclchJ•arlo, podonrfo ~CI' Pl'ill'llgado
si assim convier no Governo da União.
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· 16' - Continuam em pleno vigor as leis existentes de
J•rprcssão, crmtra os \'endPdores c ClllllJWUil~>rt•~ dP .iu:.:;11s ,;oht•e
apostas do finaes de qunlquer loteria, por meio de lisla~ ou
outros processos idcnLicos, pa1•a eximirem-se ao paganHmlo de
1mposlo tia "Tombola dos Estados".

A) A croação da Tombola dos Estados vem moralizar offiCJ:tlizumlo um Jogo de apostas· sobre os 1'inucs da loteria fcrlcrul, que perdura a mais de 30 annos cm lorlo let'ril.•n·io nacional, a qual apewt· das leis de repressão cm vigot·,. ainda
cont.inúa a ser exploraria por milhares 1lc pcsBn::ts rle diversas nacionalidades, que altim rlc não conl.rihuirrm etllll uma
quota para os corres publicas, cm. dadas oceasiõcs tem ~orvido
tJara desmoralizar autori•Jarlcs policiacs pelo suborno scgLutrlo
!.em rleclaJ•ado a imprensa.
B) Jogo. este que a maioria dos .iornuc~ matutinos cm
suas columnas dit.ribucm aos seus leitores, diariamcnl.r, palpites por meio de nu meros c figuras ele animacs, Iot•nanrlo-sc
rlcsf.a i'órma uma insl.il.u ir;.ão popular, visto que a imprensa
nunca foi nol.ificarla para suspcnrlcr 1aes pu h! iear.~•i~s cm virtude de ser considerado o referido jogo cont.ravcnçfio do Corligo
Penal.
C) Niio ser .iusl.o que cm l.aes conrli•;õcs continue a ser
o rcl'erido jogo explorado por nacionae~ c est.rungeiro,, Rem
conl.l'ibuicão de cspr,cie alguma para o Thesomo Nacional,
quando r cer:o que dcsfrul.nm rcnrla avull.arla c bascnrln na
conf.ruvcnção, conf.inuarão a ser isentos do imposto rir rrnrla
n que l.odas as classes foram al.l.ingidas. poromnl.o júmais os
poderes publicas poderão cxl crminar o dito jogo que no caso
ele não haver mais lot.erias no Brasil. scrú explorado pelos
1'llmcs da renrla da Alfandcgn nu rln Recchcrloria sc:;unrln 6
prmsamcnt.o dos banqueiros.
D) Que cm face da situaçfto financeira não li racional que
o Governo da União c o rlog Esf o.rlos deixem a receita pu h! ica,
som arrecadar uma renda annual de ii . 700:000$ o de 300:000$,
que de anno para nnno scr:'t sempre crescrnlr. quanrlo ~ rlr •lominio publico que as auforirlnrlcs júmais rxlerminnJ•fln l:tl
.logo, que .iá se acha impregnado na índole da populaei'io do
Brasil.
·
E) Que r\ um imposto que não vem onerar as classes Pl'OrJucf.oras elo .Brasil, nem i.ão pouco obrigalorio a qur.m qurr
que seJa, desde que não faua uso de aposlns sobre J'inars do
lol.crias.
F) Que a t•enda rlosse novo impost.o srrvir:í pal'l r rlrlla a
manutenção do hospital dr. crenncas em pcrspec\.iva rle set' funnarlo pelo Governo ela União, sendo o seu fim nll.ruisl.ico:
Senrlo a fundn(liio rio hospital rlc Cl'eant;ns poJa Saurlr
Publica. de nocossirlaclc Ul'A'Cnl.r•. cm soccoJ•ro rln inl'nneia que ú
o fuluro rla Pnf.ria, esse magno problema ser:í resolvido em
breve tempo, caso sc.in conferida a concessão Qt!r vos solicilo,
em facr. rlo plano clnhrll'nrlo l'irmnrlo na rxncfidflo rl11 ,omma
rlcmonsi.J'Ilcln narn uma nova t•erPila. que scr\'if•:'t para nnxiliaT' a Satule Puhlitm como lnmbom pa1·n snlisrnzct' em parlo
·os compromissos do Govet·no.
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necjuerimento:
De Carlos Aus·usto Pccanha, pedindo n concess:io de tombola pm•n n i'undn(!iio de u'm hospital de crian~•ns. - A Com-

misMw du l!'inanas.

PARA A FUNDAÇ,\0 DE Ul\I HOSPl'I'AL PAilA C:llEA~ÇAS

A

C1'I!O(•cili

da «Tom.bola dos Eslalios'!J

.Foi 11cro no rxpr.rlientc de ho,ic na Camat·n, um requerimento do Cal'los Augusto l)ccanha, solic!landn a concessão da
uma tombola pat·a a Jundnt•:io dr um hospítnl de crcancas.
Consl a rssfJ plano de uma tombola, c:om caracter· ort'icial, denominada «Totnbola dos Estados), pnNI um ,ior;o de apostas
Eobt·" os l'inacs do pl'cmio maiot· da lolet•in rlesla capital, com
soJ•tnios dinrio~. anncxos ás cxLracr;õc3 ria Companhia ele LÕtcrias .~-.tcinnacs, que 1'lmccionarú nesta Capital, com succursaes
nos J~stados, inclusive o Ierrilorio fiO At:t·e. Diz o pel.icionario
que com isso so conseguit•:í. logo no primeit·o anuo, nesta Capil.al, uma renda no valor de 11. íOO :000$ o em cada um dos
Estados 3!!0 :000$ annunes.
A FAL1'A ABSOLUTA DE ASSIS'J'ENCI.\1 INFA:-i'J'll. NO lllO DE JA•
NEIRO O QUE NOS .PISSE, A RESPEITO, O CliHJRGIÃO, DR.:'
PORPINTO POR'l'Ef-LA, AN'l'IGJl DIRECTOR DO S, ZACHARIAS QUE N,i.o 'l'RANSFOIIMA!t O ED!f'IGIO DO SYLLOGEU EM liOSPl1'AL?

Por diversas vezes, lemos I t·alado da absoluta falln de 113- ·
sistrncia i nl'antil qu Pse noln no Rio de Janeiro. E, aposm• d~
sei' rssc um (Jos tll'oblemns rrnlmrnle dignos de altenc,:iío, nl.éi
ho,jr nada se lcm feito nl'ím dr solucionai-o.
Em tcmpns qur l;l vão, os humildes ainda poderiam apprllnr para os soccorrm• dispensados pelo hospital de São
Zachnrias. Com o at'J•asamenl,o, porém, elo mot•t•o do Cnstello,
.como S(l sahr, cJ(JsllJ)Jlarcceu aqurlla velha <:asa de assistencia
inl'anlil. As Cl'eancus pobr·es, clesrlr ent.iio, ficaram .no léo ds
sorte, no mais rlm·o desamparo.
Ha dias, pet•ante a Academia de Medicina, o Dr. · Pinto
Porlella fez um vchemr.nle appello an governo, no sentido de
~et•em tomadas as pmviclencias que drssr.m uma solucão condigna ao palpil.anle assumplo,
A proposilo, nu\'imos, honlem. esse illus~t·~ cirurgi~o.
- Pen~a sm• bem succr.-clirlo 110 appello leliO ha d1as na
Aearlem ia {I e Merl iei na?
- Cet•l.anwnlr. Ha muilns mrr.rs ilr.sr,iava occupar a at.lcnr:ão da Academia com pssr assumplo, quo inLrrcssa a lodós nós,
N'ão o fiz ha mais tempo, devido nn meu estado rle saude, n
para ovílar as rmncõrs •da IJ'.ibuna. Frliunenle, .ití o pude fn~er, Occup·ei-me com a nu~encin l.'nmplela e ahsolula da assislcncia :hospitalar para as crcanc,:as nesta Cnpíial. E' incrível,
porém, é verdade! Nesla Capilnl, ond(\ uiLimamento o J,JrO-
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~!·esso 1.~?1 ~~ido :~Ul'Jll'~hendenl.e, onde se t.cm co?slruido .Pal~
JlU\ llllues I'JqlliS,IIlH>S, nnrle sr I em gaslo I'JOR elo rhnhelJ•n pal'n. l'eill.i!,jaJ' o er.onlrnarin <la nossn indcpendcncia onde ~e

CIO~,

c~n~ll'llll'alll de~.rnns d1! r[Ual'll)is, thonl1·os nJIInicipÚes c ele.
nan lia um lwspJial paJ•a as I!I'OaJH;as pohl'es. I~' inaeJ•cdHuvr.ll
'.l.'inhamns n Hospilal de S. Znchm·ias ...
~ E' YoJ•dade, mas, com a dcmolicão do morro do Castcllo, III sr l'ni lambem; era o unicn hospital de CJ'eançns da
Santa Casa de .~I isel'icordin. LemiH·o-me br.lll da ultima visita
quo lá l'i~rJ•am ns mombJ•ns do Congresso de Prol.ecr;ão :í Inl'ancia e 'l.'er'el'il'll Con!rrrssn Pnn-Amcricano di! Creanças. Com
IlalaYl'a;; rlnqurnJ.rs, um dos mombl'OS do Urugnay, J'nllando
n:tqtwllr! ho;;pilal, cli~Sl\ (jllll aquolla visit.a era o canlo dn
cysn r. . . cnm "1'1'1' iI n ri ias ril'prns, o S. 7.achul'ias rlcsappaNcia. Logo qur s1> Psp'alhnu prla 1!idarl11 csl.a noticia c que as
C!'oaneas scr·inm r·emorirla~ pam n Hospilal rle S. Sobasl.iilo
anl.ccamaJ•a ria il10rLe como o rlcnominou o Dr, Garficld do
Alnwida, sru rx-rlirrclnl', na Acarlrmia de Medicina; em sessão solr.mnr. a que assistia n ministro <~.lo Inl.erior, houve uma
vordarlril•a cOI'J'eJ•ia, quasi 11anieo! Todas as mães, paes, tios,
JlRJ'rnln, cnr·rrJ•nm para r·rlirlll' as crranças e III ficaram sô1111'1111! dezrsclro, islo 1\, as mais ini'Plizt•s e as mais dcsgracnrlas.
Fni uma rias scrnas mais lrisl.cs que lenho presenciado cm
toda a minha viria a remocão dessas ereancas pela Saude Publica; a uma por uma, a irmã superior desse hospital com lagrimas nns olhos, (II'N!UYa no peil o· da camisa a respectiva papeleta, .•
- Sabr qur f1m levaram rssas pobres crcancas, atiradas
pelo Govel'lln para r!sSP hnspHal, denominado pelo sou ex~di
rcclor antecamam rla morte?
-· Nãn ~ri. Po~Ro, pn1·ém, asSJ'glll'ar que oif.n dia~ drpoi~
!'ui inl'nl'llHtdo d~ qur nmas rsl.avam cnm sm•ampo, oulms com
var·iola. Fo1·am rlias ll'isl.i•A 1• lwr•t•ivPis, pa1·a mim r para o·
mou assisü>nl1•, Dr·. Ar·islirles Mri1·a, aLiucJies que succfidet•am
ao dr~nppaJ•ecimenl o do Hospital de ::,. Zacharias, onde por
a.nnos n nwws p1·ncuramos amenizar a;; dores desses p.equeninos enl.os e alliviar· os corarões al'flici.'IS elas suas progcnif.oras.
-E' rnnlnwnlr, uma ·rl,'Sl'r·ipr;i'ín lHllTivei. essa que acaba
dr. fazer!. . ,
- Não t'• tudo. Eramns procurados constantemente pelas
mães afflicJ.as ,. JH's~oas dr família Clil nosso consull.orio, pe·dindo assisl~ncia r opr~·açõrs par·a seus J'ilhinhos e parrntos.
llasla dizrJ' qu11 para ~alisfnzrJ· ns rogos de uma pobre• mãe,
posla do ,joelhos ao~ meus pt:•s, fui obrigado a operar na sua
prop1•ia casa, uma Cl'I'Uill;·n r>m r.slarln gr·avissimo c com uma
opr.J•nção rle alia cirlll':;ia ( a clr.sarlicular;üo da coxa, tratava-~c·
rle coxalgia separ·adu ,, sl'plici•lllin:•; FrliztnrniP, Drus nan
•!r.~amparon aquella pobrl' mulhrl' pol·que o l'ilho ~e salvou e
lln,ip rsl{t bem long-e r.lrsla Capital.
.
-- r.omn issn I udo rosl.it em dr~saccordo com a cnnrerencll\
friln rm .Pni'Í>', ~oht'l.' a ussislencia social!
-E' lwm vrrrladP! Ha poucns r.lius. o Jclegrapho trnnsmilliu-nos a ngnHlavel nolicin rlo magnifico ~rroito que pr;,duziu es~n conl'rrrnr,in 1 <'m quC' se a fl'i!'mava que sc ia cons-
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lruir no Brasil o maior hospil.al da America do Sul e qua Jll.
existem funccionando uns dez ambulaLorios na cidade para as
molosLias venereas, o que deu Jogar a que, no dia seguinte, o~
,jomaes p!lrisicnses dissessem que a Americil iniciarll a assitcncia social muito antes da velha E:uropa, O que diriam o~
,jornalistas de Paris,. si tivessem conhecimento das verdad~s
que lhe estou relatando neste momento l Foi por isso que um
dos jornaes matutinos desta Capital, noticiando que cm São
!'nulo se ia crear uma casa, um asylo para os cavallos velhos,
disse commenl.nndo esta not.icia tclographica: que mais valia
Ror• cavalln velho cm S. Paulo do que crcanca pobre o doente
no Hio de Janeiro.
·
- Esta r1uest.ão t\ realmente, importante, B não p6de dei ..
xnr de inter·Assar :íquPlla Aendrrnia n n caàa um de nós partlcularmente ...
- Não tive a pretencão de levantar o meu protesto, come
membro daquella Academia, a nossa mais important.e aorpor·ucão scionlifica, seJ•in fallar no deserto, perder meu temptt.
Não pedi a nomeação do commissãn para so entender com o~
poderes competentes seria tamhr.m inut.il, tempo perdido. Pro-.
tendi cousa mais importante, mais efficaz, conscio da Academia
consentir n o seu illustre presidente annuir, para termos
denl.ro cm breve hospitaes para creanoas,. Pedi ao Dr. Miguel
Couto, em nome da Academia, em nome da classe medica, que
fosse o protector das creanons pobres desta Capital c reelamasse dos poderes e pessoas compet.cntcs. em nome da, Academia, em nome da classe modica assist.encla hospitalar para.
as creanoas pobres, c estou certo de conseguir o meu ·~eside

·ratttrn.

- Não fez nenhuma referencia á Santa Casa, a ella que
recebeu a granrle e polpuda indemnizaciiol
- Por uma razão: a Sanl.a Casa recebeu a indemnização
de 1. 400 contos de ré is pelos melhoramentos o bemfeitoria::~
com que rlotou o Hospil,nl rir. S. Zachnrins. mus niio contrahiu
com o Governo o compmmisso de construir um hospital para
creancus. E' o que me consta. Estou certo porém, que, si o
Governo não realizar nssn aspirnc!io do nosso povo e da classe
medica, mais cedo que se presume, a Sunta Casa tomará essn.
iniciativa.
·
.- Esperancn sem fundamento. Fechando o hospital, pelo
mot1vo do desmonte do Castello, por que não montou uma enformaria no hosp·ital para o tratamento das oreancas':'
- Ignoro. Cert.amente, porque não pódc. Mot.ivos de ordem administ.rat.ivn.
·
,
·
- Emquanto o Governo niio oensn seriamente na soluciio
rlosse magno problema, não podm•in ser resolvido rm cnmcter
provisorio?
- Podia. O Syllogeu p·orleria ser adaptado; a sua primeira
consl;rucoão de~tinavn-se a uma maternidade, é, portanto,
quas1 um hosp1tnl: !.em grandes salas para enfermarias e deprmdencins aproveit.uveis. Rr.movida u Academia do Lottrns
para o pavilhão de honra da Franca n Academia de Medicma
para uma dep·endencin da Faculdade e as demais: Inst.ituf.o
dos Advo·gndos e Instituto Hisf.orico para outros edifício~ do
Governo, estaria resolvido, perfeitamente, embora em. caracte~
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provisorio o nssumpt.o poJo qual lnnto me interesso presentemente. PÔr emquun Ln, é tudo qurmf.o tenho para dizer, emquanto não se faz ~cnUr a acção do Dt·. MigUel Couto, ,junto
rJos pndcrr~s ]lllblicos, pum a insf.a!ln~ão de nm ho8pital paro.
et•eanr)t\S J)ObJ'IJR. Fieo r!SpP!'Undo, consc1o de ver, ri entro rlm
hrcve, snLisrrlln o nllimo g·rando desejo da minha vida.
N. 126

Onde convier:
Accrescente-so 45:653$819 para pagamento dos vencimentos integraes do cargo desde' o exercício de 1922, aos
a.iurluntes~medicos ria Inspoclo!'iu de Prophylaxia Marítima
do Departamento Nacional de Saude Publica Drs. Oscur de
Lucena c Ernoslo Crissiuma Paranhos, assim como ao 3' official do mesmo Departamento, Dr. Antonio Carvalho Guim:wães, que exercem funcçõcs interinas pelo afastamento
em commissão ou cargo electivo. - Octarilio de Albuqlte1'q1te•
.T u..ql i{icação

Aos funccionarios interinos, incluidos nesta emenda, que
actualmente percebem a exiguu quantia' de 266$666 menos
que os guardas-sanitarios que estão sob ~uas ordens, devem
ser pagos os vencimentos integrues do cargo, porquanto sendo principio de direito positivo que a lei restrictiva dos dir•oit.os s6 abrn.nae os casos que especifica. (Codigo Cível, Inl.rnrlucoão, art. 6"), não é passivei, jurídica e legalmente, applicar aos mesmos a rlisposioão regulament.ar que tem em
vista sómente ns subslituioões pm• motit•o de licençn.. aliás
rio accôrdo com o objecto não ~6 do capitulo em que ~c contém, como do propt•io decreto que exclusivnmenl:!) "regula a
concessão dr. licenr,a aos fnnceionarios publicas, civis e mi·
litares da União."
A doutrina applicada no caso é a que consta de varios
avisos do Ministerio da Justiça e demais de uma decisão do
Tribunal de Contas.
Para não me alongar em citações uniformes limito-me
a· referir dentre os primeiros, o aviso daquelle Ministerio ao
da Fazenda, n. 1G, do 18 de junho de 1921, e dentre a segunda, a de 13 de abril de 1917; e do 12 de agosto de 1904.
Nesta se declara que, salvo caso de licença, "domina pura o
ca1•go do vencimento a abonar no substituto, n norma contida
na circular n. 834, ,rio 26 de abril de 11).19, e consagrada
no nrt.igo rln lei n. 83.\, de 26 de dezembro de 1901, o artigo ·J•, § .fl•, do decreto legislativo n. 1.178, de iG do janeiro
rie 1904.
Tal norma que, regulando o pagamento por substituição,
pretende evitnr o excesso de l'nmnncrnçíío sobre o~ venci~
mnnt.ns rio car~'O do snhsl.ituicln, não podia cnm.)JJ'nhcnrl•n• o
calculo da arati(icaçtio, qu.a.ntia. ou. percentaaem.• de 1nodo a
1'enwnerm• o subslitnto com o vencimento inferior ao do cnrao
effcctivo.
.
• O cnncrit.o ri n iaua.lrlnde rle rem.nncraçiin (Citac.íío, clccisiio elo T. C., de 13 de abril de 1917).
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]~ ainda mais, «quil no& impedimentos ot>dinarios como
os oriundos 1lc molestias, licenças ou faltas, ou pélr qualquer
causn semelhnntr, são os substitutos pago.~ pela primeira verba; mas no~ ·impN/im.l)lllos c:nlram·dinr11'1'os, Ines como os quu
procedrm conforme diz l.cxlnalmcnl.e o aviso de 189'1, do
exercicio rJc eommissões on ,rJc serviço nbrigntorio, por lei,
casos cm que conservam os snhsUI.uidos todos os seus vencimentos, as gratificações ou percentagens serão pagas aos
subsl.it.utns pela verba Evcntu.aes (cit. decisão do T. de. C.,
de 12 de agoslo de 1!104).
Quanto ao prccitnrlo aviso do MiniE.Lerio da Justiça ao
da Fazenda. n. 1O, di' Hi de Junho r! e '180'1, não 1\ mcno~
)lrcciso e conclnrlenl.c. crnanrlo, C;'lnsirJcrando :twimordialmcntq
qui! as clisposicõns rio dl'cret.o n. L !l!H, do H de outubro
de 1857. «Pxl.cnsiva~ aos f'unccionarios rlos N'cgo(}io's' \Inte~
riorcs pelo rlrer•rf.o n. 2.ri23, de 2 de janeiro de 1860»', nã:J
tf'!dm 1.ido rigoi'Osamrnte observadas com Justiça, declara .cm
segnimrnto: «assim trm o Ministrrio elo Infcr·ior seguido n
regra rir abonar no snhfltif.nfo, qunnd:1 pessoa r.st.rnnha á re~
]lnrtição. mna grntifiencão ignnl no vcncimr.nf.o integral do
cargo,,
A imporlnncin do prrscntr. crrcliio dtwc ~cr bem dis.
crim innda:

Dr. O&car ·de Lucena .... , .•..••............. 20:642$497
Dr. Ernesto Crissiumn :Paranhos ............. . 17:944$899
Dr. Antonio Carvalho Gnimarüe~ ........... ~. 7:066$423
Tof.al . . . . .......................... .

4ü :653$81!1

Além di~s:l, agora, rm aviso n. 207, ele 22 de novembro
ult.imo o Minisf.r.r•in ria Fa~rnrla. rrsprmrlcndo a uma consnlf.a
do Ministrrin da C:nrr•r•a. sobrr tal assnmpf.o, firmou o principio da i;malrlacll' rlc rr.munrmcão, no5 scg'uintcs termos:
As mlJst/tuil)tic.l c/() {1wccionm•ios - O Mini.1terio ela
F'azcndn. .mstenta o m·iucijlio da ·irJu.aldade cln !'mnu.nm•ação O Sr. mnisfro da Fazenda. resolvendo uma consulta formularia pelo Minisf.eri:l da Guc.rra sobre os vcncimm1t.os que enbem a'l · ;,ubst.ifut.n fln fnnccionnrio impmlido no desempenho
de commissíio, clcclnrou Qllr. • .para calctllo de vencimento a
abonar. por snhst.ilnicão lcgl\1. n Minisf.criJ rln Fnzendn tem
ot1scrvado a norma conlirla na circular· n. 234. de 26 de abril
de 1879, que foi ronsngmcln no nrt.. 28 da lei n. 834, de 26
de dezemhrn dr. 1!101 e no arf.. 1•, ~ !l" do decreto legislativo
n. 1.178, de 16 rle .ianr.iJ•o ·rlfl 1·!10~. sendo que, p~sterior
mcnte, n decJ•ct.o n. 14.157. rir. ti ac maio ele 1920, moclificnrlo pelo dc n. 14.603. de 1 rlc fevereiro de 1921, regulon
Dxprossamcnt.c, no nrt.. 20, ns sub;;f.iLuicões nos casos de Iicençn, ficnnrlo, por1lm. mantirlo ., pr·incipio rlc igualdade ile
rem11ncracã·J, qnc se ohsl'n·a nos demais casos tio substil.n icões.,
·
A Noite, de 23 de novembro i! o 1923.
«As sniJstituiçües na Guerra. nos casos de licnnça - Um
t~m'.~n rln Mi11i.~trn ?'r.aulmldo-n.s .....- O Sr, Ministro da Guerra·,

SESSÃO EM 22 DE DEZEMBRO DE 1923 .,.

621.

interino, expediu o ~eguinle aviso ao commandanlc da 2• região militar:
«Em officio u. 116, de 5 de fevereiro uWmu, consulL~es
t•c!ativamenle ao abono de vencimento~ ao substituto dl.l i'unwionario que l'>C acha impedido cm desempenho 1dC Cvirl•
missão.
Em ~olução vos declaro que, para o calculo de vencimentos a abonar 110r substilui1;üo legal, o l\Iinisleriu da Fa·
zcnda, conforme me communica cm aviso n. 207, de 22 do
corrente, tem observado a norma contida na circular n. 234,
de 26 de abril de 1870, consagrada no arL 28 :da lei n. 834,
de 26 de dezembro de HlOi, c no arl. i •, § o• do decreto
legislativo n. 1.178, de Hl de Janeiro de 190ft.
Outrosim, vos declaro que no mesmo aviso aquclle mi•
nisterio seicnlifica que, posteriot•mmüc o decreto n. 14.157,
de 5 de maio de Hl20, modificado pelo de n. 1,i,!iü3, de 1:
de fevereiro de 1921, regulou expressamente no arL. 26, as
substituiçõe'i nos easo~ de licctH;a, ficando, porém, mantido o
principio de ignaldaclc de remuneração, que &c observa. nos
demais caso<~ de subsliluição.» - Octacilio de Albuqucrquc.•1
A NoUe, de 5 de dezembro do 1923.
N. 127

Destaque-se llu 11. 5!\>2 a quantia do 90:000$, que deverüci
ser distribuídos para ampliação das clinicus de gynccologia,
vias urinarias, cirurgia geral do mulheres c cirurgia geral de
homens, a razü·o de 22:500$ para cada uma, - OctacUio de,
Albuqttel•quc.

Jus! i ficar;iio

A emenda consta do orçamento em discussão, distribuindo 30:000$, para gynecologiu, 30:000$, para vias ul'inarias o
30:000$, para as outras duas, 15 :000$ para cada qual. ,\:
emenda é, como se vê, mais ruzoavel e cquilativn, porque distt•ibue os 00:000$ em parccllas iguaes para as quatro clinicas,
N. 12B

Os officincs. efi'cclivos do Corpo rlc Sande da Policia Mi·
litar c do Corpo de Bombeiros, contarão unicamente e l'UL'a os
cffeitos de reforma, cm cada cinco annos que tiverem de c:ri'ectivo servil;o militar, um anuo de seu respectivo curso, com
aproveilamcnlo, nas Escolas Superiores. - OctaciUo de ill...
bttql!C1'1JUC.

.

.

Jus li(icnçtio

Renovo os arp;umontos apresentados na 2• diFcussüo do
orçamento da Jus til; a. Chumo pura ellcs a altcn1;ão da Commissüo de FimlllfJUS c do relator rcstJocLivo.
•

·'
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N. 129

.\' "A Es!lola Primarian, Jlula remessa ou revista ás esllolas pJ•iuwJ•ias c rn·ufissionues munLidus ou subvencionadas
pelo Governo, 24 :000$000.
Sala das sessões ' 21 de de~embro de HJ23. - Mw·C'itio de
.
Luce1·da.

Justificação
A Escola Pri'rna-ria é uma revista de educação e ensino
que se publica nesta Capital, sob a direcção de inspectores es~
colares do Districto Federal.
. :Foi fundada em 1916, tendo sido publicado o seu primeiro
numero em 1 de outubro daquelle nnno; já se acha, pois, nssa
revista com sete annos de existencia, toda ella consagrada
aos altos interesses <lo ensino.
A Escola Prima1•ia, que circula em todos os Estados do
Brasil, onde encontra animadora procura por parte dos professores, não constitue uma empreza lucrativa para seus c!irigentes. Ao ser fundada essa revista, desinteressadamenlQ,
assumiu as responsabilidades de sua edição o benemerito iivrciro :Francisco Alves, e, após a sua morte, viram-se obrigados u tomai-as os seus directores, que até hoje não toem
poupado sacrifícios pura manter a instituição de molde u corresponder aos patrioticos intuitos que dictaram sua crea1:ão.

N. 130
Onde convier:
Fica inleg'l·ulmcnto equiparado aos professores de gymnustica do Externato e Internato do Collegio Pedro II o
actual substituto de gymnastica das duas secções do refer)do
colleg·io, cm virtude do ar L. \l" da lei n. 3 .089, de 8 de JUneiro do l!JHi, ::;undo obrigado a reger turmas supplemcntaros
a juizo da Congregação, nos Lermos da lettra V do art. 38 do
decreto n. 11.530, de 18 de marco de '1915 e sem augmento <le
subvenção.
. Sala das sessões, 21 de dezembro de 1923. - Euscbio de
Andrade.

Jnsti{ica.ção
O actual • ilStituto de gymnasticu do Colleglo Pedro II
foi nomeado por concurso na conformidade do disposto no
art. 17~. paragt·aphos 1" e 2• do decreto n. H. 530, de 18 do
marco de 1915, igualmente como seus collegas das demais cadeiras.
.
,Posteriormente, pelei nrt. o• da lei n. 3.080, .de 8 de
,ianc1ro de 1!H6, fot•am os substitutos do Callegio Pedro TI.
equipuJ'ados cm regalias c vencimentos aos substitutos dos
institutos de Ensino Superior da Republica, excepto quanto ú
percepção de vencimentos.
.
O Congresso Nacional, entretanto, percebendo que seria
injusto ter ·o Governo a seu servico substitutos sem vencimentos, muito acertadamente estendeu aos mesmos subsLiLJ-
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tos n direito de recebet·em os lllesmos vencimentos dos seus
collegas das Escolas Superiores, votando essa medida no al'tigu ~5 da lei u. 3.454, de U de janeiro de HH8 a qual não
aproveitou uo actual substituto de gymnasticu do referido
Collegío.
E' justo, porém, que o l':tvot· seja, por equidade, exl.cnsivo áquelle funccionarw, unico, que ha 8 annos vem exercendo
o magisterio, sem nenhum vencimento fixado em lei.
Sala das sessões, 21 de dezembro de 1923. -

Andrade.·

Busebio de

N. 131

Onde convier:
· Continua em vigor o art. 17 do decreto n. 4. 555, de 10
de agosto de 1!J22, sendo abertos os necessarios creditas.

Justificação
A presente emenda reproduz dispositivo da lei orçamentaria do corrente exercício, em virtude da qual foi concedida
aos officiues de justiça das varas c pretorias crimiuaes desta
Capital, a diat·iu de 2~, para passagens e transporte. ·
·
.Basta e_sta allegacão para mostrar a justiça da medida
cont1da na ·emenda supra .

. Sala das sessões, 21 de dezembro de 1923. -

cltado.

l!·ineu ,11a-

N. 132
A' verba 37• - "IOistricto Federal" - Accrescenle-se:
Para clinica de molestias lropicaes da Policlinica Geral
do Rio de Janeiro, 18:000$000.
· Sala das sessões, 21 de dezembro de 1923. - Eu~ebio de

Andrade.

.

Justificação

Impõe-se a verba constante da emenda, pela necessidade
do serviço da Policlinica Get;al, onde as verminoses, o impaludismo e outras molestias congeneres fazem P!lrte, diariamente, do quadro sanitario.

. Lcaislação citada: Art. 80 e seus paragrapllos do decrulo
numero 111 .·631, de 1•0 de janci·ro de 1921.
Art. ·80. · Fica instituído .o Registro Geral dos Eleitores
do Distl:icto Federal, subo1•dinado ás autoridades a que se
l'eíere o art. 9•, § 5", da lei n. 3. 208. de 27 de dezembro
de 1916, (decreto legislativo n. 4.215, de 20 de dezembro de
.'I' I
1920, art. 5•).
§ i." Para este effeito. depois de enviadas, pelos juizes
do alistamento, ao jub federal da 2• Vara, dentro do prazo
estabelecido no decreto legislativo n. 4.215, de 20 <te dezem-

624 •

ANNAES DO SENADO

. '"

Jn·o do 1020 as relar;ões complulns do lodos os eleitores, com
.
.
a indicacão ' das rcspccL1vas
J'l'SJ'd CllcJas,
R·ra,. mcnsa 1men t e,
1·cn 1ctLidas, pelos allndidos juizes rlo ahst.amcnLo, a l'Ciacãl)
dos novos alistados, cxcluidos O.'l fallcciuos c Oti que houverem
mudado de t·csidcociu.
s 2." A' !ll'OPOrção que l' juiz fedem! füt• I'CCebendo as
subscqucn!cs listas elo t:lcilorcs alistados, fará a J•espectiva
disll'ibuicão palas secções cxislcnlcs no disll·iclo municipal
c que aiada não hajam allingidu u Juaxiwu legal.
§ ::1.• Si todas as secções do dislt•icto muuicipal tiverem
comJ)IeLado o numct·o maximo de eleitores, o JUiz dcf'el'al
creará novas secções.
·
§ ~.· As mesas das novas secções creadas serão organizadas como as demais.
§ 5.• Os escrivães do alistamento suspenderão a remessa,
ao juiz federal da 2' Vara, dos nomes dos eleitot·es alistados
dentro dos 60 dias anteriores a qualquer eleição, e a estes
Lambem não farão entrega dos títulos c carteiras, sinão depois de realizada a eleição, enviando, cotão, a respectiva relação ao alludido juiz.
§ 6." Os livros em que serão lancados os nomes .dos eleitores terão a rubrica .do juiz federal da 2' Vara, competindo
á Directoria da Contabilidade da Secretaria da Justiça e Negocias Interiores fornecei-o, destinando um a cada distriato
.municipal.
§ 7." O respectivo archivo i'icurá sob a guarda do escrl. vão do Juizo Federal da 2• Vara, c a escripturacão será feita
pot• dous auxiliares, de immcdiata confiança do juiz e por,
clle nomeados, os quaes perceberão os, vencimentos, mensaes,
de 200$, cada um, cabendo ao e~crivíio igual retribuicão, a
titulo de gratificacão, além da que lhe competir em virtude
do seu cargo. Haverá lambem, um continuo, provido do
mesmo modo, com a gratificacüo mensal de 1508000 • .l!:ssas
gratificações serão pagas pela verba . destinada ao servico
eleitoral, de accôrdo com a folha organizada pelo dito juiz,
e por elle romettida, mensalmente á Directoria da Uontabi-.
lidade da Secretaria de Estado da Jusli~a c Negocias Interiores.
Decreto n . 4 .215, dc'20 de dezembro de '1920- Modifica a legislação eleitoral vigente:
..
,
Art. 5.• Fica instituído o Registro Geral dos Eleitores
do Districto Federal, subovdinados ás autoridades a que· se
refere o art. 9•, § 5•, da lei n. 3,·2os, de 27 de dezembro
de ·1!1:1.6.
•
.. Paragt•at?ho unico. Pa1:a .esse offeito scl'iin enviados pelos
.tuJzos do allslamcnt.o ao ,JUIZ federal da 2• Vara, dentro do
prazo de 30 dias após a publicação· desta lei, relações completas de todos os eleitores com a indicacão de resídencía e;
mensalmente, a dos novos alistados, excluido3 os falleeidos
o os que tiverem mudado de iesidencia·.' ·
.
Por esse serviço da t·.e~cSSl! das relações completas e de
uma só vez, poderà o Alimslerw da· Just1ca rnanrlnr abonar
uma gratificnciio rnzo&vcl aos cscrh•ãe~ 1to ali~lnmcnlo cor.
rc1.1dp a . dcspezu pela verba "Scl'Vi~o Elcilorul'', d••. ~lesmo
mmzster1o.
· · •• ·1
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.~t·l.
lore~ du

U tluadt•u do jJe:;:;onl du llcgitilt•u GcJ•al de l!:leiDblrh.:tu l''cderal, intil.iluidu e regulmlu JH~Iu:; arl:;. ;;·•
du decreto leg·islaliYo 11. 1! .:!lri, de :!0 de dcY.cJubt•u de I!J:!O,
c 1:!0 e paragraphu:; du decJ't!f.u n. H. ü31, de 1!1 de .ianeiru de
HJ!.li, cun:;tará t.le lre:; auxiliut·c:;, trcs duetylug·raphus e um
euntinuu, notueadu:; de ncctlrtlu com o arL. 10, § 1", tluquello
decreto, con:;et·vadu:; t'llttlUanlo hc111 :;er\·irelll, que percelwrão os seyttinlc!s vencimcnlus pcln ·verba "Serviço Eleitoral",
du orçamento do Interior:
h

Ord.
Auxiliar•....•........
Dact~·Jugrat)ho .•. , . , ...
Contmuu.•............
Escl'ivão. ....... .
-

3:200$000
:!:!l00$000
:!:000$000

liratif.

'l'olul

1 : ü00$000 ·Í : 800$00!1
1:400$000 . .í::.l00$000
1:000$000 3:000$000
1.!:000$000 3:ü00$000

.lltJdcstu Leal.
Jttsi i{icaçtlo

O servi~o eleilural confiado ao llc~istro Geral de Eleitores, que foi instiLuido pelo decreto legislativo n. L 215, de
1U20, c se regula pelo url. !lO c purug'l·aphos das inslruc~ões
approvadas pelo r.ft!Cl'el.o n. H. ü31, de 1!J do janeiro de 1!!21,
comci;a a revelar-se digno do amparo da adminislt•tu;ão, pelo
cuidado que tem sido dispensado á sua orgunizaoão, fructo de
paciente trabalho, gt·aças à dcdicaoilo do seu pessoal e á orientação que Lhe vem dando a auto'ridar.le, sob cuja direcoãu so
encontra, e ao apoio, que o Govemo não tem reg·ateudo, attcn'dendo a todas as rcquisir;ões o seu · efficiente desenvolvimento.
O quadr•o dos eleitores ·eleva-se hoje a mais de. 80.000 ·e,
desse numero, quusi a metade já se encontra devidamente
distribuida em fichas, confet•idas c archivadas, contendo
cada uma o resumo dos clcmen tos que dizem re~peito á
identidade do alistado, para fncilitar, de promplo, o conhc~
cimento c ilor•recção de qualquer dtl\'ida ou irt•eg·nim:idade,
que porventura occorrn na distribui~ão pelas secções, etc.:
Actualmente,· esse scrvi~o custa ít União 21 :000$ por :umo,
mas o ridiculo dos vencimentos está a t•cclumar uma providencia do Governo, pois não é possivel que os funccinnnrios de ser•viço do tanllt responsabilidade continuem a perceber retribuições que mal chcgmn a 200$ por mez, c outro~
menos ainda. Alhís o augmcntn, ot•a suggerirlo, não excede do
·!2 :000$. por nnno c cm nada nl'feetará a elevarão dos l.mcargos oJ•çamentnrin;;, uma n·~ que a despeza a fazer-se corrc.rá. como aetualnwult'. pela w.rba ~serviço Elcitorab, que
sofJ'rcríL nm rlcsfah.llll! de menos ele G o/o do seu total ,em
:pt·oveil.o rle tão util ot·ganiza~ão, tiig·ua ele sct• extensiva, ás
capil.acs 1'11' tndi1~ os 'l~slados da Hr.piJ!llica. oomo modelo do
um verdacleiJ·o t.' t'ntm·o caclastt·o eleitoraL
40'
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AccrescenLe-so onde convier:
Ar Ligo.
Os ucLuaes uvuliaclores da Fu~cnclu Nacional,
:;ão equiparados aos solicitadores da l!'azcnda sómente no tocante u ordenado, sem direito, porém, a gruLil'icuoües, percenLagmts ou quaosquer outras vantagens pecuniarias, pagas
pelos cofres da União Federal.
.
Sala das Commissões, em 22 de dezembro de 1023.
Be1·nardino Monteiro.
Jus t i{ícação
·' 0 decreto n. 391, de 10 de maio de 1890, creou tres lagares de avaliadores privativos da Fazenda Nacional, mantidos
depois pelo decreto n. 3.. 084, de 5 de novembro de 1!!08, expressamente para a fiscalizacão da arrecadação do imposto
de transmissão causa mortis e intervivos e nas arrecadu1\ÕCS de bens de defuntos
e ausentes em que fosse interessada a União Federal.
.
Desde então (1890) vinham os avaliadores da União no
exercício de suas funcções, quando, 21 annos depois; isto é,
cm HlH, o Congresso Nacional, pela Lei Orçamentaria tlaquelle exercício (1911) - Governo do marechal Hermes da
Fonseca, passou a cobrança do imposto de transmissão de
herança para a Prefeitura, cujo serviço desde logo foi iniciado pela Munici·palidade e as avaliaoões feitas. por avaliadores da Prefeitura.
·
Ficaram então os avaliador.es da ·União .deslocados em
suas funcçües, sem o est.ipendio do .. cargo, e assim estão h a
12 annos em .verdadeira situação de diffiouldades, . adstrictos
sómente âs avaliações .da. cobrança executiva .das dividas !lo
Thesouro .Nacional. Estas. avaliações, porém, são. escassi::;simas c quasi. que de· nenhuma vantagem para os. avaliadot·os.
porque, frequentemente, . o Thesouro Nacional solicita .do
Juizo .o oancellamento de processos executivos, em razão de
não estar em debito o contribuinte e ser a reclamação. da divida resultante de omissão de lancamento.,nos livros do Thcsouro.
. ,
. .
.E, nesse caso, os ·avaliadores nada ·percebem,·. embora. tenham effectuado avaliações em lagares distantes, como Campo
Grande, Guaratiba ou Santa Cruz, obrigados a despezas de
hotel e conducção.
.
. . . .
·· .
Occorre ainda que se tem ultimamente.. adoptado a praxe, nllo consagrada .pela lei, de nomearem-se avaliadores
extranhos ao serviço da cobrança executiva; por parte do
executado devedor. ·
.
.
.· . . . . ....
Nilo é justo· que, tendo todos os servidores da União
prepostos. a. aqueiJe serviço pingues vantagens· pccuniarias ·'como seJam· juizes-procuradores, solicitadores, esorivães. e
officiaos de ,justiça - que. além llo seus ordenados e grati·ficacõos, percebem percentagens r custas nas cobranças fiacaos em qu:e funccionam, sejam os avaliadores: os unioos a
n'lío teTem remuneração pelo trabal•ho effectivo; por vezes
penoso e exhaustivo.
•'····"'
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A Prefeitura Municipal, polü decreto n. 1.84.8, de t9 de
outubro de 1917, concedeu a cada um de seus avaliadores a
rHmunm:acão mensal de 300$ - a titulo de indemnizaçfio
pelos serviços cx:eculivos fisoaes que são annullados e nos
quaes decae a Fazenda Municipal.
O Congresso Nacional, pela lei orçamentaria do exercício
corrente, concedeu tambcm a remunerac.ão mensal de 900$ a
cada. um dos a.valiadorc:s das Pretorias do DisLricto Federal.
Nada mais ó nccessario aocrescentar para a demonstracão da justiça, da providencia que a emenda consigna.
Sala das sessões, 12 de dezembro de 1•923. - Bernardino
Jllonteiro. •

I

N. 135.

.\rt.
Fica extensivo aos alumnos do Collegio Pedro II
o àbatimento de 75 "I" nas passagens dos trens da Estrada de
l<'erro Central do Brasil, do qual gozam os alumnos dos esta··
lllecimentos de ensino munimpaes.
· Sala das sessões, 23 de de dezembro de 1923. - Je1•onym''
Monteiro.
· . i . · •. ;
Jnsti(icação
· ·
A presente emenda vem apenas corrigir uma lacuna, ha
muito verificada, pois não é justo que se conceda essa regalia ·aos alumnos dos cstabelecimeptos de ensino municipacs,
deixando de ser contemplado o referido estabelecimento da
União.

..

I

N. 136

·•

Ajjcz·csccnle~sc

onde convier:
1
Art.
E' o Governo autm•izado a organizar c installar
como instituição autonoma e independente o Orphanato Osorio,
fundado cm 1908, tendo como objectivo exclusivo educar as
1'ilhas orphãs dos militares de terra o mar.
§ 1•. A directoria dessa instituiç.ão será composta de novo
membros, dos guaes trcs serão nomeados poJo Ministro da
Guerra, tres pelo da Marinha c trcs pelo da Justiça, podendo
recahiz• cm senhoras algumas dessas nomeações,
§ 2". As despezas com o Orphanato serão custeadas pelo
seu patl'imonio actual e .Pelas subvenções e doações que lhe
forem outorgadas, cabendo a fiscalização dessas. despozas ao
.Conselho Administrativo dos Patrimomos subordinado ao Ministerio do Interior.
Sala das sessões, novembro de W23. - Barbosa Lima.

).ustificação
I

Em 1908, a commissão de feslc jos do centenar i o do gener·al
Osorin patrocinou a idéa do mareclJal Mcdoii•os Mallot, elo angariar os meios de fundar o 01•phanato Osol'io, para educr1r
as filhas o1·phãs dos militm•es de terra e mar.
Desta sorte, seria justamente completado o objectivo do
Co!Jegio Militar,
·
L-______ - .. ··"""'""
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...

Pura esse fim, foi J'unduc.lu a Sociedade ,lfantcncdora· do
Orphunato Osorio.

(Vide acta ~ua J'uncluc.ão. Brilhante e mcmomvel sessão,
realizada no Quartel Gcnet•a!.)
III

Iniciou-~c a acqui~i,ão
civi~. l\!ilitm·es de~contat:aut

de donativos. Houve' dadivas de
de seu ~oldo quantias, cm· I.Jcnel'icio do Orphunalo. Pot• pt'o]Josta do então coronel Dr. Barbosa Lima, o Congresso fez doaeão do antis·o pulucio DLHJUC
de Suxe puru nellc 1'unccionur o Orplianato

IV
O wurcchal Luiz Mendes de Moracs, ]Jl'itneiro presidente
da 8ucicdadc· Jlantencdul'lt du Orvluuutto Osorio, ausentou-se
para a Europa, afim de assistir nianobras do exercito aJ1()mão.
Ji'oi substituido, nessa presi1Jencia, por seu collegu marechal
,\ntonio Geraldo de i:iou1.a .\guiar. 'l'anto este como aquelle,
não tardaram cm J'ullccer. 'l'aes factos, e questões parti darias,
a ruína das fiuau~às do J!lliz, ei. c., cnLot·peceratn o:; h•abulhos
que se el'fectuavam para a fundUIJãO do Orphanato.

v
O marechal Hermes, qu:mdo Presidente da Hepublica, necessitando de uma cusu ampla, para estabelecer a Escola rJa
Agricultura c Velcrinul'iu, a Sociedade Jllantencdora do Orpft.anatu Osol'iu restituiu-lho o. palacio Duque de Saxe, mediante
certas clausulas.
VI
O Governo, recebendo o palacio Duque de Saxe, contrahiu,
por escriptura, a obrigação formal de (undm· c -mante1• o Or[Jhanato Osot•io, Pot• esse motivo, a11te esse compt•omisso tlXl>~·cssumcnto. estipulado, tumbem lhe foi entregue o [JUtrimolllO que o Orphanato possuía, proveniente de donativos, subvon~~oes, ele., ele.

VII
. Succcdiam-se os Pt•csidente d~1 Hopublica, e esse Cllll•
promisso sag'l·ado não era satisfeito, se bem (Jue elles não
pudessem i'ugil· ú obt•igacüo conlruhida. ·
-··- .J.
lnstalla(:ão tlo 01•phanato
I

. Afinal, o Congresso Nacional t·osolvcu · não retardar, pot•
mats tempo, o cumpt·imolllo dessa obrigação. E ossu acto me-
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reco applausos, porque o Orphanato Osorio, acima de <!~Ln}quer
outro motivo, 1í ma1R uma recompensa dada pela grattdao dn
J>af.t·ia aos ,soldados rir lei'J'a e mar.
II

Decreto n. 1. 235, de '' de ,janeiro de 1021.
O Presidente da Hepuhlica dos Estados Unidoõ do Brasil:
Paço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução :
Art. 1". l!'ica o Presidente da Republica autorizado a
in.qtallo.l', por si ou por entidade ,iuridica de sua escolha, o
Orphannto Oso!'io, que set•á exclusivamente destinado ás filhas or•phãs de militares de terra c mar.
Art. 2". O Governo emittirú, para esse fim, npoliccs cm
numero equivalente ao valor que peritos da confiança do Governo arbitrarem para o predio c terreno situado nesta Cupita!, lt rua General Canabnrro n. 42 (antigo). c seu mobiliario,.
que pertenceram cm usufructo no rcfm;ido orphnnato, como
tudo consta do termo de entrega e desistencia publicado no
Diario O{{icial de 21 de junho de i9H,
Art. 3." Farão parte do patrimonio do orphanato além
do fundos patrimoniaes mencwnados no ultimo balanco do
conselho administrativo dos patrimonios dos estabelecimentos
a. cargo do Ministerio da Justiça c Negocias Interiores o predio, terreno o mobiliario necessario á installacão e funccionamento do instituto que forem adquiridos a juizo do Governo,
pela. importancia retirada das apolices a que se refere o
art. 2".
Art. 4.• As apoliccs restantes c os bens a que se referem
os dous artigos anteriores ficarão gravados com a clausula de
inalienabilidade.
Art. 5." Revogam-se as disposi~ões cm contrario.
Rio de Janeiro, '• do ,janeiro de 1921, 100" da Independencia o 33" da Republica. -. Epitacio PcsstJn. - A{redo
Pinto Vieira de 3fello. -Homero Baptista.
III

Decreto n. H.856, de 1 do junho de 1921 - Crca o Orphanato Osorio, destinado e:JJclusivamcnte a prestar assistcncia t\s filhas orphãs do milHares elo lcrra c mar.
··
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Br·asn,
pm•a cxce1tção do decreto legislativo n. 4. 235, de 4 de janoiL•o
do corrente anuo, decretá :
Artigo unico . .l<'ica e1•erulo o Ot•nhanal.o Osorio dost.inaclo
a presl.ar assisl.oncia ás filhas orphãs do milHares do torra
c mar, o qual será in.vlallado, mant·ido e ndministl•tulo poJo Pal.ronalo rle 1\fcnot•cs, com us rendas provistas das apolicos que
foi' cm cm ii.tidas para esse fim, nos termos do dccrol.o legislativo n. 4. 235, de 4 de ,janeiro do corrente nnno; revogadas as
disposicões em contrariO.
Rio de Janeiro, 1 do junho do 1921, 100• dn Indepcndencia e 33" da Republica. - Epitaeio PesstJa. - Alfredo Pinte)
Vieira de Mello. -Homero Baptista.
.
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IV

(Confrontação de nmhos esses decretos)
Pela leitura deste unimo decreto, vê-se que o Poder Executivo não se limitou a installar o Orphanato Osorio, cont'm•me a autoriza()ão do Congresso Nacional.
O Podr.r Executivo foi além, muito além, desta attribuicão. Ellc escolheu o Patronato de Menores, não só para
installar, como tambem para manter e administrar. . . E ainda, - pretende, com esse decreto ter "creado" (sic) o orphánu lo que se lJ•alava sómonte de installar c que já existia, inclusive com a capacidade jurídica para receber a doação do
antigo palacio Duque de .Sax:e e transigir com o Governo.

v
Lendo-se o decreto n. /;,235, de 4 de janeiro de 1921,
resaHa claramente que a intenção do legislador foi dar ao
Orpbanato Osorio plena autonomia.
·
Tanto é assim que lhe forneceu os meios de se manter,
indeJ)endente de outro auxilio.
· ·
·
Sómente a sua installação devia ser feita pelo Governo,
ou por entidade jurídica de sua escolha, á qual incumbiria
tão sómente instnllar o estabelecimento educativo sem suprimil· absorvendo-a a. instituição Orphanato Osorio.

VI
Os vocabulos teem sua significae11o propria. .
Installar quer dizer: organizar os estatutos do orphanatc.,
nomear o dar posse á sua directoria e ao seu corpo docente,
preparar o domicilio para alojar. as orphãs; e assim tudo disposto, proceder á sua inauguração.
,
. VII
Realizada a installaoão do orphanato, elle passaria -a r.cr
plena autonomia, para funccionar c se dirigir, sob a gliarda o
vigilancia do Governo, por isso que é uma instituição ào
caracter nacional, destinada . a educar as filhas orphãs dos
militares de te1•ra e mar.

VIII
O art.. :1• dos estatutos do Patronato de llfenores diz que
este é uma instituioiio de assistencia e beneficencin privada,
dcst.inada a amparar e protegere· a in(ancia desvalida, os menores abandonados, delinquentes, filhos de reclusos ou. condemnados e a orphandade.

IX
Os estabelecimentos do :Patronato de Menores siio: ·Casa
da Infancia, Casa do Preservação (secções masculina e feminina), Asylo N. S. de Pompéa.
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Estas succintas considerações mostram a inconvenienciu
de amalgamarem-se duas instituições com ob.iectivos tão diversos, desnaturando-se o pensamento dos fundadores do orphanato que :Jor se lir;m• tão intimamente aos dcslinos do
Exercito e da Armada recebeu o nome r;loriosamente sugestivo de Osorio.
Com effeit.o, - uma, o patronato visa, entre outros ob.icctivos, promiscuamente os "menores delinquentes, os filhos de
reclusos ou condemnados. E' uma inst.ituição de policia preventiva, com casas de preservação, com caracter cor::oeccional,
com intuito de combate ú predelinquencia.
.
Outra, o orphanato, visa dar educar,\ÜO c inst.ruc~.ão :'tR filhas orphits dos militares rle terra c mar cqm intuitos tutelares e pedagogicos que cm nada se assemelham aos que inspiram a assistoncia á infancin abandonada não só orphanaúa
mas ainda com progenitores vivos, su.icitos pela. sua má conducta · á perda do patrio poder. · · · .
. \ISala elas sessões, ''21 do dezembro de 1923' - Barbosa

Ltm'rl.

N; f37
Verba 21" -

Departamento Nacional de Saudc Publica.

O Congresso Nacional resolve:

•

.
.Ficam divididos os vencimentos do encarregado ela conservação do material rodante, feitor de garage, feitor de cocheira o t.res ajudantes de feitor ele cocheira, da Inspectoria
dos ·serviços de Prophylaxia que tiverem mais de 10 annos de
serviço, cm dous terços de ordenado c um terço de gratificação.
,
Sala das sessões, O de novembro de 1923. - Jeronuuw

I

Monteiro.

Justificação

'

. m~tcs' .seis' antigos 'empregados, que dirigem servieo~ elo
rcsponsnbilidadc, ·rica~;am com a· r.eformn da nnf.ign
Directoria. Geral dA Saucle, Publica, hoje Departamento Nacional de Saudo. Publica, Aem. garantias para o futuro.
São empregados que. pclr;; ci7cumstnncins do servir.o. fl'nbnlhnm ás vezes desde :Is o horas até 22 horas, sem grnWicnção alguma. · ·
·· ·
· ·
·
O Congresso Nacional 'r~~~í ,justiça, approvnndo n pr•'srnt.n
emenda.
.
~:rnndo

N. 138
Onde convier:
Ficam equiparados aos vencimentos de pngadorrs

I\

J'iris

elo pagadores do Thesouro Nacional os do thesourciro a 'firl

rio thesouroiro da Policia rio District.o Federal.
' Sala das srsslirs, 20 de dezembro do 1923. -

lllontei?•o.

.TcronlJmo

632
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111sti{ica.ção
.Proscnlemenln esta I'CPUI'li~iío pagadora tem a scn 1m~
ont•go innnmrros pngmnontos, como sejam:
Gnnrrln tivil. (1. :100 rnnccionat•ios):
ln~peclm·ia de Vehiculos (100 funccionarios):
Inspectoria de Investigaeão (225 funccionarios);
Colonin Correccional (!tO funccionnrios, pagos na referida
colonial;
Garage da Policia;
Officina.
Cobrancas diarias das infracl.)ões constantes do l'ognlnmnnlo do Vehiculos, deposito de caucões, multas impostas
por offeHo dos novos regulamentos; deposito de apprllhensões
rln fnrlos, rlrposito rle arrecnrlneiío f'eiln n todos os delinquen-.
trs, colll'nnças de quotas rle casas de penhores, do Clnnrfln.s
Nocl.urnos, rir. fiscalizn(,'ão dn N•nda da Inspectoria rle Vehirulns, dn Gabinete rle Trlent.ificnoãn e Est.ntisticn, de mult.n imposta aos directol'es rle cnsas de diversões, de casas de commodos, 11 demais encargos nnleriormAnte existentes.
N. 13!!

Onde convier:
A' Policlinicn de Botafogo, para a installaciio do servii.JO
de moi estias dos olhos, nariz, ouvi4os e garganta, 100 :Oü0$000.
Sala das sessões, 10 do dezembro de 1923. - Jcronymo
Monteiro.

ht,çtificnção
O s11rvicn rio molostias rio olhos, ouvirlos, nariz o gm·g:mtn
ria Polielinicn d!l Botafogo, instif.uic.ão rl!l caridarlo para soe.
corror os indigentos, conseguiu, grncas á generosidade do pu.
hlico, lntnndo com grnnrlos rlifficuldndes, meios pnra :t orgnnizn~ão rlll s11us servicos, instnllaciío cstn deficiente e incompleta, fenrlo em vista o grande numero de doentes quo a pro···
cm•am, nnmoro este que cresco flinrinmonte como prova n es.
latistica ,innto:
Dornll!s nt.t.r.ndidos no Sl'rviP;o rlll olhos, ouYidos, nariz o
garganta ria Policlinica fio Bota fogo:
E1l1 1020. .
l~m l•l02"1.
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fo:m Hl2::l, ai r~ I r;' rJ(l noyembro .................... .
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S(lja nm I ol.nl dn ....................... ,

21 , 07:l

A in~nfficicncia dn Inca! nnrlc rsllt .inslallacln, a a.fflnen~
ria r:ncla rlia maim• rln~ r.lonntrs, Sr.!nmrlo )11'11\'a a nMnlisticll
acimn. ohrignu-a a cnn.~lrnir·. um nn\'O prcr!Io qnr cnrrr.s:pon~
fl~sso llli!lhnr :Is ~uns nnres;;ianne~ ..
. ,,;•
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'E' simplesmente par·a insLal!ação dos novos serviços que

~n ricslina a snhvencão, con~inuando a. manuLcnr;ão dos mes-

mo.> a ~e l'nxer com o's parcos recursos do qun a Policlinicn disp1'H\ ,~m fJil~' os donal i\'OS ,. ;;rrvi~,o~ dos mr.dicos ·fJLW por clla
w.ntn sr. rlr.rlicnm rnt.I·nm sC'm r!uvidn nm uma grande pror•nrção.
N. HO

Onr.lr conviei':
AJ•t..
São fixados em ,liOO$ e üOO$ mensaes, rcspccti\'nnwntr. .os \'Pncinwnt.ns do~ inspectm•os de alumnos c cllefcs
de rliscliplinn rln Collegio Pedrn, If, J'oit.ns as nccessnrias emenrlns na l'PSflt'I.Ci\'a dnt.a~ão.
Sala das srssõcs, lO dr. dezembro do 1923. - Jm•onumo
Jfonti'Íi'O.
Ju.Yti(ica(~íio

· Esta mnndn ,; ,instissima ,porque os inspectores rle alunmos elo f:ollrgio Podi'O II a indu se rcgom pela ta holia de vencimcnl.os pm•n os m<'smos votada dPsdo o anno rlc 1887, isto
ti, rio mais de 30 annos •
Os chefes do disciplina ainda percebem os mesmos vencimentos do anno dn crear,ão destes cargos. São elemento~
basicos como auxiliares immerlintos rtn direcção do coiJegio,
N. 14'1
A' vrrhn 37 "Snbven~ões: Em o n. 8, accrcscente-se: .!._
r E~pirit.,o Rnnl.o, com 63:000$ para 35 escolas, c 't :000$, para
o ~ri'\' iro rir fi~c.nli7.nt,:ão ela suhvençãq r inspec•;i\o rlessns r.~
rolns·.
Sala rins Cori1missões, 11 rle rlezomht•(),.{Je 1923 - Bm·~a'l'rlintl Monlt?i1'n.
·

Justi(tcaçíio
t:om o nohrc r· pntt•iot.ico intuito de nacionali:wr o ensino d11 nos~ti lingua, o decreto n. 13.014, diJ 4 rle maio de
Hll H. errou o Sr!'\' iço rio custeio das escolas primarias frefJlll'nt.ndas pm• rlrsccndrntr~ 1111 rstt•angeiros, auxiliando com
a. slihvrneiio annnal rir '1 :ROO$ 11u,ra cada rscoln rliYersos Es;.
I nrlos rln ll niiío. onrle PXi~tmn escolns rlrsse genrro. Assim,
1rm sido anxil ia elos os Est.aclos elo PaJ•antt, colll 2úi :OOOS, de
San ln Cnthnl'ina, com :J.\2 :.000$ ·r o Rio Granrlr do Sul, com
:?fi2 :OOOlj(; sl'nrlo, r.m virludo rio mesmo rlect'l){.o, cletrwminncln
a vri·ha dt• 47:025$ pnrn o srrviro rir fiscnliznriio drssns suhwnr;tif>s " in!'prceõrs rins rscolas.
"
O Estnrlo rio Espírito Santo, tendo cm di\'er>Dii municipios, romn r::achooir•o rio Sn11ta J,eopoldina. Sautn 1~horc?.a,
AI f1•rrlo f:hnvrs. Santa Isabel o outros, grande nnm~rn do fn.rniljns rir fnlono~ r~trnngrii•M (nllr.mfir~ o Halinnr~'!. no in~
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tuito de nacionalizar o ensino, tornou-o obrígatorio, em 1918,
nas escolas primarias, fazendo entiio fechar todas aquellas
que se nüo submettiam a essa exigencia.
Em consequencia tevo de crear muitas escolas que ,íunto
nos colonos, pudessem ministrar ao seus :filhos a instruccüo
primaria e o conhecimento de nossa língua.
Nessas condições, existem actualmente no Espirita Santo
:15 escolas, com 70 "l" de alumnos descendentes qo italiaJJOS o
allcmães.
Merece, como o Paraná, Santa Catharina e Rio Grande
do Sul, um auxilio ·OU subvenção proporcional ao numero de
escolas que mantém, ou sejam ü3 :000$ e mais a quota par:l
fiscalização da subvenção e inspecção das 35 escolas, tam!Jem
propm·cional, ou sejam 4 :000$000.
·
E' justa, .pois, a emenda que merece a benevolencia da
Commissão.
·
·
Sala das Commíssões, 11 de dezembro de !923. - Bernardino Monteiro.
N. H2

Dnde convier:

"

'

A.rt.
Ficam equiparados os vencimentos dos medicas
do Instituto Benjamin Constant, para todos os cffeitos, aos
vencimentos dos medicas do' ·Hospital Nacional de Alienados.
Sala das sessões, 7 de dezembro de 1923. - ieronymo
Monteiro.

Justificaçllo
.
.'
''

Entre as emendas sub~ettidas á consideração do Congresso poucas terão tanto espírito de justiça cJmo a presente,
que tem por objectivo dar igual l'emuneraçíio, iguaes direitos
a quantos estão sob encargo do semelhantes obrigações, com
responsabilidades equivalentes.
Cada um dos dois medicas do Instituto Benjamin Constant recebe do cofre publico a quantia de 300:j! mensaes
para prestar a esse estabelecimento os .. serviços que lhe são
· determinados. pela lei, serviços iguaes em tudo, tudo, aos que
no Hospital Nacional de Alienados se . reclamam dos seus
medicas. Entretanto, a estes medicas.- do, Hospital Nacional de Alienados - paga ao Governo a importancia monsal
rlc 500$ por ser'-:icos iguaes aos que lhes prestam a'quollcs
facultativos, que ,trabalham .no. Instituto Benjamitl Const.nnt,
mediante a remuneração de 300$000. . ·
· ' Como se sabe, uns e outros são medicas e servem com
zelo e dedicação o respectivo. cargo, cujas obrigações. não differem para maiores em um estabelecimento do que em outro,
por que, pois, remunerações differentcs e com tamanhcl nltcração?
. .
.
. , , .
Além disso, ó bem do ver-se que a mensalidaJo de 300$,
para nm medico, é de uma, insignificancia, lf:wuda no ridiculn, na qundrn actual. E' mistér que seja reparada n iu,ius- ·
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lica e que se dê a esses homens, que tão bons serviços veem
prestando no Instituto Benjamin Constant, uma cornpt~nsat;fio
condigna.
E nem se diga que a quadra actual não comporta augmonl.os de dcspczas e por isso não se deve acceitar a emenda,
pois, além de ser uma cifra modica a do crescimento dtl gastos, no caso suJeito, accresco que na hypothese se trata de
reparar uma in,justiou, fazer desapparecer uma situação de
desigualdade c crear.· a!mosphcra de sympathia para goveJ'nantes e governados.
N. H2 A

únde convier:
Ficam os enfermeiros, serventes e demais empregados do
quadro subalterno dos hospitaes da Saude Publica, equiparados, para os effeitos da aposentadoria, aos de igual categoria
dos hospitaes militflrcs da Republica.
Sala das sessões, 8 de dezembro de :1923. - Jeron·yrn.o
Montei1'o.
.Tustificar;ão

A medida contida nrsla emenda, consubstancia simples.mentc um acto de justiça. Como desde logo se vê, não é razoavel que funccii:marios, no desempenho de cargos da mesma
natureza, de identicas obrigncões e responsabilidades e· ainda
com 'igual preparo, servindo todos no mesmo chefe de trabalhos, isto é, ao Governo, não tenham os mesmos direitos,
iguaes condições e equivalente remuneração. Pois, a presente emenrla vem só r unicamente reparar esse mal, crenndo
igualdade c fazendo .il.l/stiça· entre esses funccionarios ahi
apontados, todos de uma só categoria.
N. 143

Onde convier :
Fica concedido a ..José Diony~io Me ir~, assistente aposentado dn Obscrvatorro Astronomwo do R10 rl•3 .Janeiro. os
vencimentos intcgraes do cargo em que se aposentou.
Saln dns sessões, 8 de dezembro de hl23. - .Te1•mnnno
ilfontr.i7'0.

·

Ju.sti{icação

· J osó Dionysio !\feira, exerceu o cargo de assist.:!nte do
Obsorvatorio Astronomico cio Rio ele Janeiro como o maior zelo
c exaccüo, pr·ostando serviços relevantes áquelle instituto.
Devido a esforços extraordinarios quo empregou nesse cargo.
veiu n se invnliclar em absoluto perdendo complet.amentc a
vis!.n, conforme o at.tcstn o documento a seguir. "Att.osto fllll'
o Sr..José Dionysio Mciru, rm consequencia ela nffeCl\ÜO ocular·.
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que ~oJ'J'rcu e do grande c:;for~:o visual que requeria a natuJ•eza do seu trabalho, Jler·deu completamente a visão de ambos os olhos, apczar do tratamento a que se submetteu.
Jlio de .Ta no iro, ·I rle clewrnbt·o de 1923. - Dr. Gabriel de
Andt'lule.
J~' de toda a ,justiça que o Governo, a quem prestava seus
serviços rsse infeliz 1'uuccionario, 1'aea-l:he uma pequena comllOnsação, dando uma remuneração melhor a l)uem tanto lhe
soube consagrar seus utcis e proveitosos trabalhos c actividade.
Não é muilo o que se pede pura compensar a quem entreg·ou o que tinha de mais precioso e de mai~ indispensavel
pam servir ao paiz.
.
E' apenas um aelo r! e ,iusti~a que se vue praticar.
Af.lrsl.o que o Sr. José Dionysio Meira, em consequflncia
ela al'Jccção ocular que soffreu c do grande esl'orco visual que
requeria a natureza do seu trabalho perdeu completamente
a vi~fio de ambos o~ olhos, apczar do tratamento a que se sub-

metlen.

Rio dr .Timeil·o. 4 rle dezembro de 1923. t1ndrorle.

Dr. Gabriel de

N. h4

Onrlr. convier:
Fica equiparada. ú secção judiciaria federal do Estado do
Espirita Santo ás do Amazonas, Maranhão e Ceará para os effeitos da percepção de vencimentos dos respectivos juizes e
servcmtuarios .
.Sala das Commi~sões, 11 de dezembro de 1923. - Ber~
nm•rlino Mrmtei1'0.

Esta emrnrla consubstancia ·os termos do um pro,iccto
npJ•esrntarlo :í Cnmm·a dos Deputados pelos representantes do
E;;tnrlo rlo Espirita Santo, na sessão dr. 4 rle setembro, os quaes
J'nnrlamentaram o refm•ido projecto com as razões que adoptamos na elaboração do seguinte:
"Os ponderosos o ,justos motivos apresentados por occnsifio de se1· offrrccido :í Camarn o pro,iecto n. 110, tem sua
inteira applicaeão :í secr.ão .indiciaria do Estado do Espirita
Santo, ntlrndendo-sc no movimento forense, constante do numrJ'O rlc causas civris n commcrciam:, devido :Í· proximidade
elos l~~tnrlos da Bahia, Minas, Hio rio .Tanl'il•o o Dislricto ForlrJ•a I.
A ,inrispJ•ndencia mansa n !):lC i rica do Supremo Tribnnn I, qu<' mnndn. si' jam processadas· ante a .iustica federal as
cntJRas nm q1w os lit.iganl.rs residem rm Estados diversos,
muito tem concorrido pnra' movimentar o furo. civol o commoreia! na secção do Estarlo do Espirilo Sanf.o, além dns
C]twsl.ões mm•il.imaR nccrr.scidns com ns do sorvico militar e
ns nll'itornt>s.
·
·
•
'

SESSÃO EM 22 DE DEZEMBRO DE f923 -

637

Esta af1'irmativa ()llconLra-tic corl'oboradtt no~ Val'ios rclatorios do 1\Iinisterio do In:tcrior c .Tuslil,1a. Assim é quc
occupou o l~stado do l~spirito Santo o quarto Jogar nos annos
í:le 1917 c 1!118, quanto ao numero dc causas ventiladas na
,justiça federal e mais actos ,iudiciaes. cabendo os trcs primcil·os Jogares ao Districto lfcderal, Estado elo Rio do Janeiro e Rio Grande do Sul, ~eguindo, então, Minas, Pernambuco, Amazonas, S. Paulo, etc. Manteve ainda o Espil·ito
Santo a mesma collocacão nesses annos no que respeita ao
recolhimento da taxa judiciaria. Póde-sc tal certificar lendose o relatorio do 1\Iinistcrio da Justiça, de 1918, pags. 17.
· N.os anuas seguintes Leve Lambem o Estado do Espil•ito
Santo tosar de destaque.
No rclatorio de 1922, entre todos os outros Estados, occupou :o do Espírito Santo o quinto Jogar em movimento forense, sendo, no Param\, inferior, isto é, menos da mctad~.
Quanto á taxa judiciaria neste mesmo anno, apparecc
o Espirita Santo em nono Jogar, aliás, bem vantajoso, ao lado
dos. demais Estados da União, em quanto que a secção do Parana arrecadou menus da metade daquellc Estado .
.comparando-se o movimento forense do Estudo do Espirita Santo aos dos Estados t.lo Ceará, i\hU'anbão, Pará c
Amazonas (rclatorio do 1\Iinisterio da .Tustiça, de ·1!!2~ , paginas li usque 15), vê-se que o Espirito Santo excedeu muilo
aos desses :Estados.
Assim é que offerccc a estalistica para este pequeno Estado um numero do 1.182 causas, emauanto ÇJUe, para o do
Ceará, dá 147; Mai:anhão não tevn estaLislica, 5cndo, portlm,
inferior, como se verifica dos relatorios anteriores; Pai".l, com
440; Amazonas, 17-í, o Pernambuco, 213.
Confrontando-se ainda a taxa ,iud idaria que o Espirita
Santo arrecadou com as do Ceará, 1\Iarunhiio, Pa1·á c Amazonas (relatorio de 1922, cit., pags, 15), vê-sn que o Espiril.o Santo muito se destacou dclles pois recolheu i :·S27$t8·i,
ao passo que do Ceará nada consta; o Maranhão arrecadou
1. :537$ o Pará, :l :94$750, e o Amazonas, 1 :344$105. ·
Deslc simples confronto resulta que ha uma grande disparidade entre esses Estados, no que respeita ao movimento
forense e arrecadacão da taxa judiciaria, os quaes, no Espírito Santo, são maiores.
Accrcsce, finalmente, que as responsabilicladcs dos juizes
lfedcraes c demais funccionarios da justica, süo identicas ás
dos Estados referidos, além de que, a vida continua cara no
Espirita Santo como nos outros Estados da U,nião.
A unica difi'ercnça existente na sccoüo judiciaria do Espirita Santo, consisf.c nos executivos fisctl08,. sompro do pe'qucna monta, percebendo minima pel'c.entagcrn os juizes o
serventuarios. Entretanto, nem pot• isso, deixam do mer~Jcer
estudo c aLLencão dos prolatorcs os actos emanados· para a
defesa da Fazenda Nacional.
E' de inteiro. .iustioa, pois, a igualdade pleit.eada na emenda acima a't)rcscnta:da.
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N. 145

Onde convier:
ArL. As viagens de instrucção, ou aperfeiooamento do
estudos no estrangeiro, até agora deferidos pelo Governo
aos estudantes' que terminam o curso nos institutos de en·
sin() superior da Republica, serão de ora avante concedidas, a
titulo de premias, cabendo quinze a cada um dos cursos do
agricultura, medicina, engenharia; direito, musica e pintura ..
§ Esses premios serão conferidos cinco aos estudantes
que exhibirem as melhores notas de applicação, aproveita·
monto e conducta em cada um dos annos do curso e dez aos
que, diplomados por qualquer escola ou faculdade official ou
officializada, apresentarem provas de preparo, capacidade e
saber em concurso publico, aberto especialmente para esse
fim.
§'
O concurso, paro o effeito desta disposição, terá
logar em cada escola, nesta Capital, no mez de agosto de cada
anno, constará de provas oraes e escriptas, e será presidido
pelo respectivo director, sendo motivo de nullidade a omissão
de qualquer destas condiç6es.
§
Poderá tomar parte no concurso todo o diplomado
no curso, menor de 35 annos e que exhibir a fol,ha corrida
o provas de que exerce constantemente c desde que dmxon a
escola a profissão resultante do estudo na mesma feito. ·
§
O premio consistirá em uma viagem ao ·estrangeiro,
para paiz designado pelo Governo e no qual o premiado per·
manecerá por tempo de .dous até cinco annos seguidos, .matriculado em instituto ·de ensino theorico . e pratico e Jre·
q:uentando fabricas, ou hospitaes, que o Governo indicar. O
agraciado fica obrigado a enviar semestralmente relátorio. minucioso dos trabalhos, de que se estiver occupando, acon"i·
panhado das notas dos professores e attestado de frequencia
ús aulas. A não apresentação destes documentos cm mais de
um semestre obrigará o Governo a í'azer repatriar o faltoso.
§
· Todo esse serviço será regulamentado, no pJ•nzo do
noventa dias.
·
·
·
, · . . ·;'.:toi.4l't\ll
Sala das sessões, 22 de dezembro r.le 1923. -.: l•Jrun.ymo

Monteiro. - Marcílio de. Lacerda.·

Justificação

. :A presento emenda providencia sobre assumpto de alta
importancia para o, nosso paiz. Tem o objectivo de promover
o aperfeiçoamento .dos estudos. dos nossos jovens IJOmpab·icios, preparando-os para cooperat·em officialmento no pro.
grl')ssó mais rapido do Brasil.
·
E', sem duvida, uma providoncia·· de alcance para um
paiz ·novo como o nosso. E' ·o r'ecurso de que lancam mãfl,.
não só os indivíduos, como as collectividades o as nacõcs.
·
Os mais. nCNos, menos .experientes e de prepat•o mais
elementar, procuram no progresso de quem mais so adiantou
as lições e os ensinamentos que lhes sejam uteis é os possam
· ·' ·
fazer caminhar rapidamente.
'·
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·O Brasil, paiz novo e, nu~uralmente carecedor dos grandes progressos dos velhos Estados da Europa e da NorloAmerica, está na necessidade premente e sob todo o ponto
· incontestavel de ir em busca das licões dos sabias, ali existentes. 'l'om o imperioso dever de transportar para o seu
meio as descobertas. Os melhoramentos, as modificações aperfeiçoadas de todos os conhecimentos humanos e de: todas as
utilidades, apparecidas e com proveito introduzidas nesses
paizes.
Para esse effeito o recurso mais ao alcance do Governo
é o de enviar compatricios jovens e que tenham os sufficientes conhecimentos e preparo intellectual, para ali se entregarem a ·observações, a experiencias e a estudos que completem o que apprehenderam aqui.
Mas· esse resultado · só poderá soo: attiDBido si houver
caprichosa escolha dos que dev'em emprehender essas viagens. E' :PNlciso que sed'H.m preferido~ ezclusivamente, os
que revelarem capacidade. preparo e oonihec!Dientoá. Ainda
mais, é indi·spensavel que os eDJViados se submettam a regímen, a methodo tracado em 'riS1()roso · regulamento e mais
que sejam 'assistidos e fiscalizados directam,ente pelo . Governo. São providencias estas que· evitarão a vadiagem .e
sob11etudo o desperdício. Sem •esses cuidados o Governo continuará a. fazer, o· que Vlem praticando até aqui, isto é, a
pagar para os mocos afortunados· passearem suas elegancias
nos .grandes centros da Europa e da Amarica do Norte ou, conforme a gíria, a •«representar o coronel~ sem proveito
algum para. a nação. De tud~ isso cogita a ,emenda..
Certamente se .levantará uma S'I1&VB objecção contra essa.
medida. E' que .ena vem augmentar ·as despeza,s.
Responde o autor da presente emenda que pp custear
as despezas por elia creadas já of'fereceu ao orçamento da
receita uma ligeira modificaQilo. que fo11necerá ao Thesouro
para mais de quatro mil· contos de réis, sem auumentar iTI&posto e sem c1·ear nova tributação, mas simplesmente, dando
uma subd~visão melhor e mais equitativa á verba. de Registras dos imp~stos de consumo.
·
.
Em taes condicões o Goiverno, com a providencia ora
sug:gf!J'i.da. poderá melhorar ·grandemente· o serviço ·de viagens de estudos no estrangeiro e custeai-o sem' fazer r.tea-

peza.

N. U6

«E' revogado o urt. 90 do Decreto n,: 408, de U do maio
de 18!l0, com o seu paragrapho, entrando novamente em vigor
art. 7'' do Decreto n. 9 .'1'16, de 16 de novembro de 1911.

o

Just-ificação
O art. 74 do Decrcton. O.H6,'dc 16 de novembro de

1011, que é o Regulamento do Instituto Ben.iamin Consf.ant,

dispunha: "Os Jogares' de professores das cadeiras que vagarem serão preenchidos por concurso". Este arligo foi
revogado pelo art. 8• da Lei n. 2. 842, de 3 de janeiro de
1914 (areamento s·eral de despeza), quo mandou revigol'ar
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o arL. DO do Decreto n. 10tl, tlu 11 de !llaio tlu Jtl!JO (.\ntigo
llegulauwnto do InstiLutt• Benjalllin Uonstunt) . Dispõu este
ulliuw urtig·o: - Os logares ele professores, das cadeiras que
se vagarem ou que J'orem tW\'amentc ct·eadas serão IH'etHlCllielos, independente de concurso, pelos rcpelielorcs cégos, cxalumtios tlu Instituto, mcelianlc proposta elo director". Or:1,
a experienein tem demunstratlo que esse reg·imen é coutraproducenle c prejudicial au ensino, para cuja decadenciu c dcsnwraliza~ão concorre, porque dá log·ar a que sejam nomeados
professores inclividuos incmupeteutes. O processo de promo•:ão a professores, segundo esse regimen, tí o seguinte;. 1", os alumnos, que concluirem o curso com bôas notas du
applicação c comportamento, serão nomeados aspircmtc:s ao
magisterio. 2". Havendo vagas de 1'epetido1•es, sePão Jll'cenchidas por esses aspirantes, independente de concurso. a•. Os
Jogares a professores, que vagarem, sct•iío precnc·hldos pelos
repetidores, independeule de concurso. Mas, os rpetidores,
que desempenharem funccões de substitutos, não teem cadeira certa e determinada junto á qual sirvam (como teem
os substitutos do Uolleg·io Pedro II), nem sequer uma scccão
de duas ou tt·es cadeiras (como os substitutos das EocL{Ius
Supcriot•es) ; de sorte que os ditos repetidores teem o direito
de preencher qualquer ·vas·a, ainda que não tenham competencia para leccionar a materia da cadeira. O mesmo succede
!Jt.:anto aos aspirante~. que auxiliam indistinctamente qualquer repetidor. De modo que, nomeados pat•a ·os primeiros
postos sem concurso, nem outra prova real de compctcncia,
o não podendo especializar-se cm materia alguma, taes indivíduos sú 1J01' acaso poderão preencher devidamente logares
de professores. Cunscg·uintcmcntu tí manifesta a neccssidadt>.
de reslam•at• o rcs·imcn do concurso. E' o que propõe esta
emenda, lendo clla inteiro cabimento no presente orçamento,
porque foi tambcm pur uma· disposição orçamentaria que se
t•evigorou o preceito du autig·o regulamento do Instituto Benjamin Constant.
Sala das Conunissõcs, 21 de dezembro de. 1!123. - Mar- ·
cilio de Lace1·da .
.... ,' .. ····· ··''·
N. 147 -

Vcrba 2:1':
Os guardas-J'iscaes de 1.• · c .2" classe da Inspcctori.t de
Fiscal ir.ação de Genet·os Alimenticius do Departamento 'Naoional de Saudc Publica, passarão a denominar~se Auxiliares
de Fiscalização tlc 1". c ~" classe.
J!lstificaçüo

Os e;uardtis-fiscacs são e sempre foram, auxiliares dos
inspectores. no scrYi\~O de fiscalização de gcneros, lor;·o. nada
mais propl'io que a substituição do· titulo pedido pela ·emenda
ol'a apresentndn, mormenLo não trazendo. nugmenlo do despezas.
."• .
Sala das sessões, 22 de. dezembl'O de 1923. - h•inmt .liacitado.

'I'
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N. 148

Onde convier·:
"Fica o Governo autorizado a destacar da cadeira de
Historia Universal e do Brasil, professada no Instituto Benjamin .Constant a parle relativa á historia do Brasil, para constituir nova cadeira."
Justificação

Em todos os estabelecimentos de ensino s~cundario, a
eomeoar pelo Collegio Pedro II, que é o modelo official, o ensino da historia patria 1l ministrado cm cadeira indepelldcnle.
Com miaria de razão deve sel-o no Instituto Benjamin Conslant, onde o metllodo de ensino proprio dos cegos jemanda
mais tempo de trabalho, de sorte que o professor actual nem
sequer póde dar conta do programma de historia universal.
A accumulação do ensino das duas materias é de impossível
desempenho por um só professor.
Sala das Commissões, 22 de dezembro de Hl23. - Marcílio de Lacerda.
N. 149

Accrescente-se onde convier:

•

"Art. O Governo auxiliará a Escola de Sciencias, Artes
e Profissões "Orsina da Fonseca" com a quantia de 10:000$
(dez contos de ré is), devendo esse auxilio ser pago de urna só
vez, dentro do primeiro semestre do exercício de. 1924, pai·a
occorrer ás despezas com a reforma e substituição do matP.rial
de aulas e officinas desse util estabelecimento de ensino particular, ficando aberto, para esse fim,· o necessario credito,
caso tal importancia deixe de ser incluída nos trabalhos orcamentarios."
Sala das sessões, 22 de dezembro de 1923. - Justo Chermont .

•

Justificação

•••
•
•

..

•••

A escola a que se refere esta emenda tem prestado servioos
os mais relevantes á causa do ensino, não sómente no ramo
primm·io, mas tambem no profissional c secundaria. A Municipalidade, em más condições financeiras, dá a essa escola uma
subvenc.ão para que a mesma mantenha os cursos primul'io e
profissional, porem, insufficiente, porque não chega nem
mesmo para o pagamento de uma verba de locomocã,o ao eor•po
docente,· constituído por 36 professores.
Em dezembro de 1021, o Conscl•ho Municipal pr•r)f.cnrlnu
olevm· a subvcnt•fto desse estabelecimento, mas a situacão da•
S. - 'Vai. XJ;
41-
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finanças da :Municipalidade impediu que se convertesse em
realidade. Vale a pena transcrever aqui a jusLií'icaçãQ dessa
rnerlida, firmada por 9 (nove) senhores intendentes:
Emenda ao projecto n. 143, de 1921 - Orçamento para
1!l22:

Na rubrico. "Subvenção" do projecto n. :143, de 1921, onde
se le "A' Escola de Sclencias, Artes e Profissões "Orsina da
Fonseca"- 10 :000$", !ela-se: "A, Escola de Sciencias, Artes e
Profissões "Orsina da Fonseca - 40 :000$000".
Justificação

A Escola de Scienoias, Artes o Profissões "Orsina da Fonseca" tem prestado os mais relevantes serviços ao ensino, como
demonstram os relatorios de sua directoria.; .
.
.
Ainda recentemente, por oooe.sião da visita dos membros
do ConseLho Deliberativo de Buenos Aires a esta Capital, aquelles z•epresentantes da Republicn vizinha e amiga tiveram oooasiiío de admirar a magnifica exposição de trabalhos das alumnas dessa escola, usando de expressões altamente elogiosas
a essa insti tuicão.
.
O auxilio que a Municipalidade presta a. esse estabelecimento de ensino particular, se em épocas normaes é instifficiente, mais ainda o será em :1.922, anuo em que essa escola
terá de se apresentar condignamente na Exposição do Centenario, onde deseja mais uma· vez ·honrar o Districto Federal.
Na rubrica "Auxilias" figuram outros estqbelecimentos de
ensino, lyceus e asylos, com a mesma verba que é daria de
subvenção á Escola Orsina da Fonseca e algumas com verba
maior, quando nenhum desses institutos ministra o ensino
variado que offerece ás suas alumnas a escola referida, que,
além do ensino primario e do sccundario, mantém um curso
de artes e um numero notavel de officinas, onde mulheres de
todas as idades o condições sociacs aprendem ditferentes profi~õM.

·

·

.

-

Dos relatorios desse instituto de ensino se verifica que.·se
contam ás centenas as alumnns que, em pouco tempo, sahlram
de suas officinas com o preparo necessario para serem rer.ebidas nas fabricas .do ospaz•tilhos, chupéos,. de flores ·nrtlflciaes,
de bordados brancas, de confecções, etc.
Convém accrescentar que, ao passo que nos asylos subvencionados, o ensino gratuito. é ministrado a um numero
restricto de alumnos, na Escola Orsina da Fonseca a instruccão primaria, secundaria, profissional e artisticn é dada
Ol'atltitamente « todas as alumnas sem distinccilo ou oxcepcões.
.
Or.a, é evidente que, so essa escola não ·recebo das alumnas
e se tem de ·remunerar, embora parcamente, os serviços do seu
professorado, a subvenoiio que recebe actualmente mal . dá
para esse pagamento.
· .· ·
São 36 os sous professores ac-tunes; que. 'recebem rupenas
i.una gratificação mensal para locomoção, de 36$ (trinta e
seis mil róis) . Só, portanto, nessas despezas do locomoção
dos professores, de&pende a escola 1 :2968 ·(um conto duzellltos
~ nov!lnta e seis mil réis) mens,aes. AddiQionada a essa verba

SESSÃO EM

22

DE DEZEMBRO DE

1923

643

a da remuneração, insignificante, a tres professoras do curso
primaria, a uma inspectora, sujeitando-se todos, em attencões
aos f!ns altruisticos da instituição, ao pagamento mensal de
50$, a somma ciLada eleva-se a 1 :296+200=1 :496$000.
Pelo e);)posto se verifica que, da subvencão mensal de
1 :500$ (um conto e quinh~:ntos mj.j réis), sobram apenas ~$,
que mal dão para o asseio da casa, sem fali ar no material para
as aulas e officinas, que corre rpor conta particular da directora da escola, p·ois que poucas são .as alumnas que .comtpram
papel, pc:mas, etc., para o seu uso nas classes.
Nem se diga ·que o augmento da subveDQão ~erá o OtistA!Iio
total da escola p'ela Munici·palidade. 'l'<J;l não se dá: Se n
Prefeitura Dficio:lizasse a Es·co·la Orsina da Fonseca, teria de
pagar a cada profess·or, não os 3G$, que elles recebem para
locomoção e sirp vencimentos nunca inferiores aos que recebem os adjuntos d·e ensino profissional. A de&peza seria,
pelo menos, quintl!plicada. Os . dous e~~~rnatos profissionaes
femininos da Mumcipalidade, Escolas Paulo de Frontfn e Ri:vadavia Corrêa, obrigam a uma de,~peza annual de 197 :340$
(cento e noventa c sete contos lresentos e quarenta mil réis),
a !prl'imeira o 154 :280$ (cento e cincoenta e quatro contos
duzentos e oi•tenta mH ré is), a segunda.
· .
Ha, pois, inconteatavel vantagem para a Prefeitura que
a Escola de Sciencias, Artes. e ·Profissões Orsina da Fonseca
continue a funccionar, prestando os servii}OS á população feminina, mediante o auxilio ora proposto, rp'arcella i·nsignificante em comparação com o que se despende nos ins•titutos
of.ficiaes.
No anuo de 1922 terá a Escola Orsina da Fonseca de se
apresentar na EXJ]Josicão do Cenlen:ario e neces·sario se tornará augmentar o numero de professores e de aulas, além
de novas installações indispensavcis ao seu objectivo.
Nestes termos, a appro:v:acão. desta emenda .. se . justifica
como um acto de · rigorosa justi·ca.
·
'
.
Sala; das sessões, 26 de dezembro de 1921. - Arthur
Menezes. - Felisdoro Gaia. - Jacintho Rocha. - Nestor
ArOas. ;_ Manoel'/rlachado.- Henrique Guimarães.- Eduardo
Xavier. - Brenno dos Santos. - Alberto Beaumont,"

A pretenção já a esse tempo era tão justa, que. o Sr. intendente Adolpho Bergamini, sempre contrario a ·augmentos
de despeza e a subvenções, foi o relator do seguinte parecer,
que basiará para justificar a p'!'ovidencia legislativa de que
.entã:o se cogi·tavn:
CONSJ!Ll!O MUNICIPAL -

1922 -

Parecer n. 54

Fazendo considerações sobre a . petição . de D. Leolinda
de Figueiredo DalLró, de augmcnto da subvenção conferida á
Escola de. Sciencias, Artes o Profissões Orsina da Fonseca,
opina que seja ouvida para esse fim a Oommissão de Orcamenta.
A professora juLilada D. Leolinda de Figueiredo Daltro •pede augmento da subvenção conferida á Escola de Sciencias, Art.es e Profissões Orsina da Fonseca, de que é directora. •.
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Allega que o auxilio incluído ua lei orcamentaria vigente é
cxig-uo para fazer Jacc ás Jespczas que tem com a manutent;ão ela escola e mais urn curso nocturno recentemente instaiJacto.
Expõe que a g-J•al.iJ'icação, embora insignHicanLe, dada a
43 professoras de lettras artes e officios ou profissões, da
oscdla diurna, a de;;pcza com acquisição de livros, cadernos,
papel, para ambos os curso·s, o dispcndio com os concertos
uo mubiliuriu c mal.cz'iaJ escolar, absorvem a subvenção' c
oneram o bolso particular da peticionaria.
O instilttlo em questão, met·ece a atlenção dos po'dercr
. publicas. sua fundadora e principal mantenedora affigura;c-nos, rvalmcnl.c, uma abnegada.
Com ef'feito, basta considerar que ella é uma professora
jubilada, edosa, com uma somma de reues servicos, cercada
de carinhos c amôr dos filhos, já CJ•cudos c com collocação
confortavcl nu vida. Podia, se quizesse, descansar .sua velhice, gozando commodamente· as vantagens da inactividade e
as glorias dos seus feitos, consignados no documentado trabalho' de mais do üOO pa~;rinas, que inliLulou «Da catechese
dos indioa no Bmsil 1890-1911).
Preferiu proseguir no trabalho, procurando ser util á
humanidade:
Fundou a escola, que inaugurou solemnemente a 17 de
junho de 1911, em proprio munkipal, á rua General Gamara n. 387, sobrado, c a mantém aLé hoje, a despeito de todas as diffit.mldades.
Em sou relatorio, apresentado ao Partido Republicano
Feminino, em 24 de ago•sto de Hl17, ella nos dá uma idéa ·
dos sacrfi c.ios vencidos o dos re·sultados que obteve. Conta
o relatorio:
O longo cs.paço de tempo', oito mezes - que decorreu da:
fundação á inauguracão deste estabelecimento de ensino• foi
gasto em preparar condignamente o sobrado do predio da
rua General Camara n. 387, prÓprio municipal, gentilmente
cedido pelo PrMcito de então, Exmo. general Serzedello
Co'rrêa.
Como' a escola fó~a fundada sem a responsabilidade
economica do Partido Republicano Feminino e o sobrado se :whassc cm pessimo estado de co'nservacão, tive de fazer á minha custa todas as reformas ·que esse sobrado requeria para a sua installação, gastando nelle 7 :200$ e mais
14 :214$ com o mobiliario escolar, drnamentação e manutenção até o anno de 1912 e de 1912 á presente data mais a
somma do 5 :601$000.
Vencidas, porém, aquellas difficuldades e inauguradlt solcmncmenl.e a escola cm 17 de junho de 19.f1, com a presen..o
ca da sua excelsa pat.ro'na e do Sr. Prc·sidonte da Republica,
suas casas civil e militar, Chefe de Policia, representantes
do Prefeito do Districto Federal, ·dos ministros do Interior,
da ~farinha e da Guerra, allus patentes do Exercito e da Marinha, funccionarios publicas, senadores, detputados e intendentes e mu.itos outros cidadãos da alta classe social, canse..
guiu ella logo a ncceitação publica como se depre·hende do elev~do nu moro de matriculas, çue ·attingiu a 1. 522 alumnos ll
do grande numero de professores idoneos que se of!ereceram
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gratuitamente para lhes mini·strar o ensino, cujo .programma
e horario foram então organizados de accórdo com Q limitado
espaço de que dispunha o salão qara o numero de aulas a
funccionar. ·
Ao terminar o seu tp:rimciro anno lectivo, que foi apenas
de seis mezes, realizaram-se os exames e, terminados estes,
.foi organizada a primeira exposiç.ão de trabalhos que se
inaugurou cm 12 de janeit·o do 19l:l com. a presença da propria patrona na escola, de seu digno esposo, o marechal Hermes da Fotneca o de todo o mundo dl'l'icial, .~endo encerrada
a 28 de fevereiro do mesmo anno c tendo sido visitada por
762 pessoas, que não regatearam elogios aos trabalhos que alli
figuraram em nume:·o de {;83.
Devido, porém, a falta <ie espaço conveniente e de mostruarios espociaes com que se evitasse o estrago. dos trabalhos expostó's, deixaram de se realizar annualmente essas ex,posições; mesmo po'rque a escola não di·spõe de recursos e
.todo o matéria! dos trabalhos é forne.cido' pelas alumnas para
a confecção dos mesmos, de modo que, á pil'oporção' que vão
fazendo os obJectos como conetes, chapéos, vestidos, flores,
chapéos de sol, etc.) os vão usando, nada restando para a
escola .poder expor annualmente.
As aulas te,em funccionado regularmente em t()dos os
annos de sua laboriosa existencia, iniciando-se os trabalhos
lectivos em wbril ·O terminando em 19 de novembro com a
festa da Bandeira;· procedendo-se em seguida os exames e,
com a terminação destes, iniciado o -período de férias. Durante esse es.paço de tempo 1'azem-se no sobrado as necessarias r.eformas, renova-se a' ornamentação 1e reorganiza-se o
quadro dos p.rofessores para o anno seguinte.
. Adoptei na Escola Orsina da Fonseca um methodo interessante: alumnas ha que .recebem o 1ensino de uma dfseiplina ministrada por uma .collega, ·que, por sua vez, é sua
discípula em outras materia:s, permutando, assim entre si
os seus conhecimentos.
'
As alumnas que Lef'll1ina:m o curso de uma discip.Jina
com di'stincção e mostram aptidão para transmittil-a ás sua.s
coJ.Jegas, são admittidas como au1eiliares do respectivo lente,
encarregando-se de mi•nistrar o ensino ás alumnas . mais
atrazadas, De.ste modo, não só recordam a materia estudada, como tambem adquirem a pratica pedagogica nooessaria
a.o exerCiieio do magisterio. Este methodo tem dado os melhores resultados,
Dirão os pedagogistas que a essas mes·tras improvizadas
póde faltar aptidão para transmittir os conhecimentos que
receberam. Mas, a essa objecção respondem que o ensino
da.s disciplinas ministradr.s ne·sta escola, apezar de feito.
muitas vezes por alumnas, é ·sempre revisto pelo professor
da respectiva cadeira c inspeccionado ·Pela ".propria dire•cção da escola.
Nestas condicões este methodo pedagogico perde os inconvenienoLcs que pod·~ria of.fcrocer c ganha a vantagem de
converter ·cnda alumna em professora da materia que mereceu a sua maior .proclilecção. E' ·sob este ponto de vista,
'Uma escola normal de formacão de profess·oras.
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''
Pelo larlo moral, ó do grande importancia este methado,
não só .póde estimular as alumnas a se dedicarem no estudo
pelo nobre dasejo .do se tornar•cm mestras, como taml::·em pelo
<lesenvolv.imcnto ela afifeetividade entre .alumna.s~mesLras e
suas collegas affectividado •essa que se estende da escola ao
lar, pr~paran'do o congrnçnm1cnto da fami.Jia ibrasileira.)
Em 1920 ~ o .dahi em diante - a P•refeitura tem au~
:xiliado a escola com 1 :500$ mensaes e o r·elatorio Gffere·cido
em 31 de janeiro de 192f á. assemibléa geral do já menciona~
do Partido Republicano Feminino informa (.pag. 23) que a
subvenção municipal vciu pcrmittir a SI:atifiocação de 3$000
por liçilo aos pro·f·nssores. Me1horou a ·sttuação do estabel~
mmento .
. Qu·amto ao augmento incumbe á •illustrada Commi•ssão de
Orçamento pronunciar~se.
A escola •tem sido fiso!lllizada assidua.mente.
A directoria ·exhi:biu á Commissão os boletins de fiscali~
::ação de· ábril de 1919 a ôutuhro de 1922, os quaes trazem
a~ asslgnaturas dos ·Srs. Rober,to •Gomes, Raul Leitão da
Cunha o Aguiar Garceí:, que accordam .em attes.tar boa :fre.
quencin, completa ordem, •asseio e l'leS"UJ]a.ridad'e no f:unooio·
namento.
·
No boletim de 5 de. abril de 1.920, o Sr. R:au.l Leitão da
Cunha attestou ter assistido â solemnidad·e da abertura das
aulas desse nnno l•e•ctivo, com a .frequencia de 223 alumnas
e tel' encontrado "a sala em boa ordem e asseiada"; e em !O
de junho do mesmo anno, ·o .sr. Roberto Gomes, alffiranando
o ·comparecimento de 302 alumnas, ·escrevia: ~Para esta escola s6 tenho' ·louvores .:~o
Em face desses elemrant.os o á mingua do outros em
c_ontrari·o, a Commissão d(J Instrucção do Conselho Municipal
nada tem a oppOr ao .pedido da profre·ssora. D. Leolinda de
l!'·lgueiredo Daltro.
Bala das Oomm~ssões. 3 do novembro da 1922. - Adol·
TJho Beroamini, Presidentc-reJoator. - Nestor · Areas.
· Apezar do todas estas opiniões f!Wora~eis á medida, ~oi
a .mesma retil'ada á vista :do deficit que o •Pl'Ojecto ·OrQa.ment.ario já acousava. Mas !l'ioou evidenciado ser justo o pedido e
merecedor da anprovaQilo. Inifellzmente, nos annos de 1922
ll 1923, a crise fimmcei.ra muni·cipal se aggravou. Demaí·s, a
Municipa.lidade omb.ora dê uma sub~Gn(lão ·insud'ifieiente a
essa escola; já 'a vem· auxiliand·o pMuniariamente.
A União nenhum auxilio prestou 11té hoje a essa e•sMla.
que ministra o ensino l)rofissional e secunda.rio a avultado
numero ·do :nossas jovens patrícias. Estando o ensino secun~
. dnrl.o exclusivamente a cargo da Unillo e administrando o
Governo Fcdornl ·diversos cstalYclocimontos profissionaes, é
natural que o Cong.!'esso Nacional se intel'esse mai·s particnlnrmento por 'DSt~s dons ,ramos 'ela. inst.ru cção publica.
A Esco.Ja de Scicncias, Art.es c Pro·fissõcs Orsina da Jllonseon tcr1t do fe·chnr as port.rts, par. falta do ma teria.!. pois
qnc 3, sua installaclín foi fcitn •crm. 1910 e nilo é pdssivol conservai-o p0r mais tempo. dndo o' uso aonstanto de bnmoos,
~nrf.oirns, cadoi.ras n domais utcnsiJi.os durnnt.o til·o longo 'PBriodo. A emenda visa proporcionar n noqulsicíio de material
1
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para que essa utilissima institu.ição possa continuar. ·a sua
cxistoncia Lão proveitosa. Esperamos, por isso que o Senado, ~m sua aH.a. sabedoria, dará á medida o amparo do seu
v.dto unanime.
Sala dru~ scssõc~, em 7 de dezembro de 1923. ·
N. 150
Os dous pharmaceuticos chimlcos da Inspectoria de Flscallzacão do Exercício da Medicina, Pharmacia, etc., do Departamento Nacional de Saude Publica terão os mesmos vencimentos que os chimicos chefes do Laboratorio Bromatologico, onde exercem todos. as mesmas funcções tcchnicas. Marcilio de Lacerda.

Justificação
1•. São exactamente as mesmas as attrlbuições e responsabilidades dos chimicos chefes do Laboratorio Bromatologico
a dos pharmaceuticos chimicos (art. 153 e seus pnragraphos,
do Regulamento Sanitario em vigor);
2', tendo os pharmaceuticos ohimicos attribuições de chefes de servioo, percebem, no entretanto, vencimentos identicos
aos dos ensaiadores do mesmo laboratorio;
3', · não teem accesso;
4•, sendo apenas dous os pharmaceuticos chimicos todo o
serviço de fiscalização de medicamentos sobre elles recahe;
s•, além das funcções fiscaes, contribuem com grande
parte da renda da repartição pela taxa de analyses dos pro.
duetos pharmaceuticos e cllimicos a serem approvados;
6•. a equiparação pedida já foi concedida pelo Congresso
Nacional no orçamento vetado, sem que, entretanto, .o Sr. Presidf)nte da Republica de então fizesse a essa equiparação qualquer impugnação;
7•, já se manifestaram favoravelmente a essa equiparação
o Dr. director geral do Departamento Nacional de Saude Publica, o Dr. Inspector do Servioo de Fiscalização do Exercício
da Medicina, Pharmaoia, etc. c o Dr. Director do Laboratorio
Bromatologico.
N. 151
A' verba 37' (Subvenoões) Districto Federal, accrescente-se: ·
Pnra a clinlca das molestias tropicaes da Policlinica Geral do Rio de Janeiro, :18 :000$000. - Pedro Lauo.

Justificação

:)

'.

O destino elevado da dotação de que se trata, constituo
a melhor justificação da emenda.
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O Sr. Paulo de Frontin O Sr. Presidente -

Peco a palavra.

Tem a palavra

o Sr. Paulo de FronUn.

O Sr. Paulo de Frontin - (*) Sr. Presidente, na segunda
discussão do orçamento do Interior, tive opportunidade de analyzar varios pontos da p1•oposicão da Camara dos Deputados
relativos ao mesmo orçamento. Na discussão do parecer, manifestei-mo igualmente sobre as consideracões que foram feitas relativamente ás emendas por mim formuladas.
Agora usarei da palavra especialmente para este fim:
l'uudamcntar• uma emenda sobre a reorganização do ensino suverior e secundaria da Republica.
·
V. Ex., Sr. Presidente, e o Senado sabem que na lei da
Despeza para o corrente anno ha uma disposição autorizando
o Govemo a realizar essa reforma.
Uma das maiores diffi~;uldades que o Governo encontrou
foi de não estar autorizado a elevar a despeza e apenas poder
dentro das verbas e subvenções contidas no orçamento, exe~
cutar essa reorganização.
.
·
. Dahi a razão pela qual o íllustre Ministro da Justiça e Negocias Interiores, apezar de ter puvido a respeito, não só o
Conselho Superior de Ensi·no, como recebido, segundo convite
feito pelo Dial"io O[[icial, suggestões das diversas congregações, do varias corporacões, emfim, de todos aqucllcs que
lhe quizcram enviar o seu modo de pensar quanto á reforma.
colheu uma somma de elementos, muitos divergentes, muitos
difi'iceis de conciliar, mas em lodo caso, que forneceram subsirlio valioso para poder ser feita a reorganização do ensino.
Em todas as suggestões !louve sempre, ou a divisão de
cadeiras ou a necessidade da creação de enfermarias especiaes
para a Faculdade de Medicina ou de desenvolvimento ae gabinetes c labora:l.orios, o que se não podia conseguir sem augmento de despeza.
Limitada como estava a autorização a ser realizada sem
augment.o de despeza, não pôde o eminente Sr. Ministro da
Jusli<;.a e Negocios Interiores chegar a uma solução salisfatoria.
O Sa. JosÉ EusEllJo- E' uma verdade.
O Sa. PAULO DE FnoNTIN -· Estando agora em discussão o
orçamento do Interior, e tomando por ponto de partida não só
as opiniões que já constam do rclatorio do Sr. Ministro, como
igualmente as bases que foram votadas pelo Congresso e que
constituem artigo do orçamento vigente, l'ormulci uma emenda
a este respeito, para a qual peço toda li al.tenfiÜO do illust.re Relntor, estabeleço algumas medidas complementares, que me Parecem convenientes.
Nestas medidas complementares, acha-se especialmente
incluidn aquella que permitte a constituir;ão no Collegio Pec.
dro H de um curso superior, com a dcnominac;;ão do Faculdade
de Lcttras, o que já tem sido objecto de reclamuoões da illustrada Commissão c já consta de aulorizac;úo dada pelo Governo.
Hoje os csl.a!Jelecimcnlos, quer de educação superior. quer
secundaria, cobram uma taxa de exumes e outras eventuaes.
que constituem elementos de renda escolar. Porlanl.o, pódc o

( ·) Não J'oi revisto pelo orador.
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tomando em consideração essa renda escolar, q:ue é
muito variavel, conforme a frequencia dos respectivos maLiLutos ficar autorizado a receber essas taxas.
Não creio que esta importancia seja elevada para se poder levar a bom termo a reforma da insLruccão em nosso paiz.
Outras emendas vou enviar á Mesa, tratando elo outros
assumpl.oR, as quaes pcrl'eil.amentc jusl.ificaclas como estão,
dispensam, no plenario, quaesquer palavras como justificaoão.
O Sn. JoSÉ EVSEBIO -Não ha duvida.
O Sn. PAur.o DE FnoNTIN - Tenho dito. (Muito bem;
Govet~no,

muito bem..)

Vem â n•esa, é lida e posta cm discussão a seguinte
EMENDA

N. 152

'

Onde convier :
Art.
Fica o Poder Executivo autorizado a reorganizar
o ensino secundaria c superior, attendendo ás necessidades r~>·
conhecidas pela pratica, podendo:
•
•
a) crear o Departamento Nacional da Instrucção Publica,
com a necessaria acção para resolver os assumptos peculiares
ao ensino c clii·igir os serviços n ellc relativos;
b) remodelar o Conselho Superior de Ensino e o Conselho Universitario e crem· o Conselho Nacional de Instruvcúo.
como orgão de fiscalização e superintendencia do ensino e de
consultas nas materias a elle attinentes, mantendo, nos termos
da lei, a autonomia didactica dos institutos de énsinr. superior c secundaria;
c) estabelecer o concurso de provas como meio exclusivo
para as nomeações de professores dos cm•sos superiores e secundarias;
d) suppl'imir os cargos de professores subsf.itutos, respeitados os direitos adquiridos;
· e) · supprimir o regímen dos exames parcellados e instituir o de seriação obrigatoria no curso secundaria;
{) dividir, fundir, supprimir c crcar cadeir.ns nos insfi .•
tutos de ensino supt3rior c secundarias;
o) restringir a equiparação aos offj_(liaes dos institutos de
ensino superior, estabelecendo normas rigorosos para esse l'ir.1
e em nenhuma hy.potl1êse poi:lendo gosar regalias de equiparação institutos de ensino que se filiem a corporações estrang·eiras ou dependam ele autoridades estranhas ao Brasil;
·
h.) officializar institutos de ensino superior nos Estados,
desde que estes os subvencionem convenientemente e que os
mesmos institutos possuam pat.rimonio Julgado surricicnt.e n
corpo docente de competencia reconhecida pelo Conselho Nacional de Tnstrncr)ão;
0 .
i) crear bancas examinadoras para· irist_itutos de ensino
secundaria. da Capital Federal o dos Estados, aos quaes fór
concedida ossa regnlia, procederem ao exame por série dos
alumnos matriculados que cursaram os mesmos institutos;
.il crear no Collegio Pedro TI um curso. que scr{t denomi nado Fncnldadc ele r.. ctt.rns, conferindo aos nelle formados
o grúo de bacharel em Jcttras;
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k) conferir !lOS directores dos institutos fodoraes de ensino superior c secundaria, os quacs serão sempre escolhidos
dentre os profossor·os cathodrat.icus effcct.ivos, em disponibilidade on jubilados, todas as í'unccões administrativas inhercntes á regularidade dos serviços escolares, havendo de suas
decisões, neste particulm', recurso para o Ministro da Justrca
c dos Ncg·ocios Interiores.
~ 1•. Para execução desta reforma o Governo fará a
nccessaria revisão das consignações votadas no orçamento, da~
subvenções e das rendas escolares e poderá abrir cr·editos até ·
300:000$000.
§ 2". O Governo organizará o executará um plano de dif• fusão do ensino primar io nos Estados, directamente ou por
accOrdo com os respectivos governos, podendo abrir oredito.s
até a. importancia de 500:000$000.
Rio do Janeiro, 22 de dezembro de 1923. - Paulo de
Frontin.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Senador
çanha.

~mo

Pe-

O Sr.- Nilo Peçanl:.a pronu,cia um discurso,que será pu;.
hlicado depois.
O Sr. José Eusebio - Peco a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. José Eusebío.

\

O Sr. José Eusebio - Sr. Presidente, como. o Senado ou"
viu, o eminente Senador pelo Estado do Rio de Janeiro aproveitou a 3" discussão do areamento do interior para fazer uma
critica geral .sobre <lSSe orcamento, sobre a politica, sobre os
de{icits c sobre as administrações anteriores.
O Sn. NILo PEÇANHA - Sobre politica, não é exacto.
O Sn. JosÉ EUSEBIO - .Julga o nobre Senador que discutir finanças, referir-se ás administrações e ao modo de
administrar o paiz niío é discutir politica e politica geral ~
O Sn. NILO PEÇANHA - Isso, sim.
O Sn. JosÉ EusEDio - Isso é que é politica e eu nem
entendo do outra.
Como acabei de diz"er, a critica de S. Ex. foi sobre todos
os orçamentos, ora um ponto ora sobre outro, sem apresentar
os remodlos convenientes. Com relação ao areamento do interior, S. Ex. criticou, principalmente, as verbas mais avultadas, referindo-se lambem a algumas outras· menores,
Pedi a S. Ex. que mo indicasse o remedio para esses
males do momento; S. Ex. <lxcusou-se, declarando que já em
2" discussão não tinha apresentado emendas e que ta'mbem
não as apresentaria agora,
.
O Sn, Nri,o PJJ:ÇANHA - Não me éxcusei. Voto contra toelos os augmontos. Foi o que declarei. ..
O Sn. Josl~ EusEBro- V. Ex. precisa enpio concretizar
o sou pon8amenl.o em emendas, afim do que cllas sejam discutidas e votadas.

-
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O Sa. ·NILO· PEÇAJSHA - V. ·Ex. acceita as emendas de
suppressão, ou as apresento hojt! mesmo.
O Stt. .ro~J~ EusEDIO - Não posso dizer desde já si as
acceilo ou não. Si ellas forem razoaveis ou estiverem de accordo com o criLerio de diminuir. sem desorganizar, estou disposta á · acoeital-as. V. Ex. sabe que o Sr. Senador Paulo
de FronLin. eminente representante do Districto Federal, a
quem V. :Ex., se referiu no seu discurso, como aquelle que
r.crri f!líto n crltica dos orçamentos, corno nquelJe' que tem coilaborado eft'icnzmcnto nos orcnmentos, não encontrou - o
S. Ex. porlcd dizer - ela parte da Commissão de Finanças,
relutancia em acceitar a sua collaboracão e as suas idéas,
examinando c acccit.ando por vezes proVidencias suggeridas
por S. Ex. para a: regularização de diversos serviços,
O Sn. PAULO DE l!'nONTIN - Perfeitamente. Da parte da
Gornn;issão ele Finanças houve ~empre manifesta vontade
nesse objectivo.
O Sn. NILO PEÇANHA - O mundo que vae acabar. Mandarei as emendas de supprcssão.
O Sn. JosÉ EuSEBIO - Nestas condições, Sr. Presidente,
cu me limito a estas palavras., esperando que S. Ex. mande
as sua~ emendas, afim de serem estudrtdas r discutidas pelo
Senado, opportunamente, depois do parecer da Commissão de
l?inancas. (:Muito bem; muito berri.)
O Sr. Paulo de Frontin - Peco a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Paulo de Frontin.
O Sr. Paulo de Frontin - (') Sr. Presidente, s.ou obrigado
a tomar a palavra novamente na discussão do orçamento do
Interior, pelas ohscrvnçõcs que no s·e~1 brlilhante discurso
acaba rle fazer o illustrc representante do Estado do Rio de
Janeiro.
S. Ex. tocou em um ponto, em qutC me obrigou a dar
um aparte - o carvão nacional.
, O carvão nacional não é uma phantasia. Não t~m o
desenvolvimento, que se deveria clese~ar, porque - devemos
dizei-o com toda a franquteza - a administração publica não
tem tomado as nccessarias providencias a respeito. Si ha
wlguem responsavc.l é unica c ct~:clusivam:ente essa administração.
·
.
Desde o illustl'e Presidente, Sr. Dr. Wonces.Jau Braz.
e direi mesmo elos ministros, com excepcão do um, cu.i•l nome
declararei, para que não deixe duvidas, que s,c teve sempre em
vista dar todo o desenvolvimento a essa nova industria, tão
necessnria ao paiz.
Quer na administração do .Sr. Wenceslau Brnz, quer
na do Sr. Dr. Dclphim ;}IoorPira, quer na do Sr. Epitacio
Pessôa, nenhum desses presidentes teve a menor má vontade contra o carvão nacional. Ao contruri'o, procuraram
todos nlle~. por mein de meclida·s legislativas principalmente
as de 1918, depois do completadas no areamento de 192:1, em
auxiliar, cm favorecer, em fazer com que se podesse incrementor csHa industria.

(') Niio foi revisto pelo orndol';
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Mas, releva pondc·rar ao meu honrado collega que não
é o Presidente que queima o carvilo, mas ·apenas quem ordena, e a principal difficulàade em adminisLracilo consiste
cm saber se a ordem dada é cumprida.
O Presidente ordena que se au<Xílic, mas a rotina faz com
que não se queira sahir do habito existente, as ordens ·transr:tiltidas .ficam no papel: as preoceupações politicas r.: aàmiIIi.;;tração geral nilo permitl.em ao Presidente. estar· quotidianamente a verific:::r se suas ordens são ou não cumpridas.
Resultado: tcrlllina 'J quatricnnio o as condições são ljLtasi
as mesmas.
Está demonstrado que o carvão nacional póde ser queimado na proporção de um terço com o carvão estrangeiro. Si
a Central gasta 350 mil toneladas por anno, poderia gastar
i20 mil de carvão nacional, em simples mistura, sem apparelhos especioails, Bilm grelha, sem pulverização, sem · nenhuma outra fórma de aproveitamento.
. .
O S'R, Luiz ADoLPHo - E as minas nacionaes produz:em
nessa proporção?
.
O Sn. PAUW ·oE FRoNT·IN - Responderei opportunamcnt.e a V. Ex.
.
Desde que isto fosse feito, haveria um mercado certo
para isto.
·
·
Raspondendo ao meu illustre collcga pel·o Estado de Matto
Qrosso devo informar a S. Ex., que a mina não extrabe car-viío para formar dcposil.o, porque se trata de inflammavel.
Sabendo 'que não tem sabida que ~~:anharia em e;~trahir maior
qua.nUdad.e?
Eis ahi a razão, c á prova está em que as minas do
1\io Grande do Sul, a de S. Jeronymo, por exemplo, ext~alle 20 mil toneladas por• mcz por que tem consumo para
isf:,o

, 'c:

•

' '

O SR. Lurz

ii~!·

1 1.

:_';/

+·l<~..rCt

.:.~ 1.r:.l:.t.tlll

Mas nfio tem meio do transporte.
o sn. PAUW DE Fnol\'friN - E' certo niio disporem as
minas de meios ele transportes; mas, em primeiro Jogar quem tem de cuidar no trasporte é ainda a administraçfío pullliea, i~l.o é, o Lloyrl. D~sde que temos a cabotagem .
u:::~cional, que• nün pm•mitlr qno os navios estrangeiros condu~a.m .~arvão dos por·/;os do Sul para o Rio de Janeiro, devel'iam $er tonmda::: as providQncias )}ara os te fim .
.l'or onl.ro lado, o proprio Lloyd gasta 120 mil toneladas;
]liJilerin gaslaJ• a I crr:a parte - !tO mil. Pois não consome
11a.da ou quasi nada. Eis ahi o que se dá.
]~', cxnc~amontc. o que ha pouco disse. A administração
federal é favoravel ao carvão nacional, mas outros elemãhtós,
poJa rol.inn, quem subo mc~mo se pela~ rel,acões com os importadores de carvão, não desejam sahir daquillo que existe.
Ag-o!'a mcsnw acaba rlr. se dar um J'acto. a proposito de con~urrencia. que !cm sido ob,ircto não só da eonsidemção do
illus!~e rcprc.~onl.anl•c do Estado do Rio de J.aneiro, como de
var-1oR or:;:iio., da imprensa. Per•guntam: ond'e está esse, carvão
ttncional? Será méra phantasia?
.
.
Nãn, di;;o cu, eii!:'c carvão nacional existe, apenas não
]Hld~ ~onc.ort·w· aqui, porque, a 61$500 a tonelada., não é pos..
sivel trazel-o ao Rio de Janeiro.
AonLPHO -
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O ·que acontece é o seguinte: ninguem tem duvida em

pagai'-~ C

1Ot"~ úll n,ais pelo carvão csttlllngeiro; tratando...se,
J)llt'ém, do nal'ional. não se póde pagar sinão o precó estabe·lecitlo. Se o eal'YiÍ·Il r.-st.rangciro subir a '120$, não se o deixará
de l'·t•m]wat·; no entanto, para o carvão nacional. marcamos o
ma~imo alérn cl'·'· qual nito se póde ir I
Nós não temos que estabelecer concurroncia para o carn1o nacional. As minas de carvão são no Rio Grande do Sul
ü em Sanla Cat.llari,!m. Agora mesmo u Governo acaba de permittir, com as minas européas, pelos ~eus representantes legacs, que pódc ser feit.o o contracto com os rep11esentantes Iegae~ das mina;, I.wasileiras, sem. haver necessidade de uma
uouci..u·rencia publiml, que é uma ficcão ·C uma fórma de não
se e1uprngar o l\Urvão nacional.
L;st.as · r.:ousirlcra~ões era necessario trazel-~s. a publico
dcst.a tribunn. com a reSJJOnsabilidade que tomo do que acabo
do dizer.
0 SR. CARLOS CAVALCANTI - E muito patrioticamente.
'i'!:'ll\ dG se, eonaumir o carvãu nacional lJUarul mâme.
(l Sn. l'Auw DE FHowrt;o.: 'l'rat.a-ae da s-eguranc1a do
eonsumo.
P.odia se estabelecer, mediante accôrdo, com as minas de
·Santa Cal!harina, um fornecimento de i O mil toneladas; 20 mil
toneladas com outraJs, .50 mil com outras, com as de S. Jeronymo IOO mil tonela:das, conforme a sua capacidade. Essas
quantidades acudiriam a possibilidade de um terço do consumo, emquanto as locomotivas não tenh~>m grelhas especiaes,
aptas e só .queimarem o carvão nacional.
·
Antes de terminar, vou fazer ainda ou.tras observações.
Quando ha pouco o illustre r.ep!.'esentante do Estado do
Rio de Janeiro se referiu á paissagem para ·O Districto Federal
de todos os serviços, tive occasião de dar um aparte.
Ha serviços que pódem .passar e acredito que não haveria da parte da Prefeitura Municipal a 'menor relutancia em
assumir as encargos decorrentes dos serviços de abastecimento
d'agua, .da iUuminação e de outros da mesma natul'eza. Mas
ha um que nunca poderia ser assumido, emquanto o Districto
Federal for a capita! da Republica, o ·da Policia Militar, porque a Policia Militar é um elemento annexo ao Excrcno Nacional e a sua funcção não ó propriamente a do policiamento
da cidade, o qual por ella é feito em escala excessivamente reduzida. De modo que não haveria possibilidade da Prefeitura
arcar com despeza tão avultada como essa. Foi esta a ob~'.lrva~.ão que fiz a S. Ex. cm aparte e julguei agom indispen~
savel confirmai-a ,por este modo.
Tem razão o illustre Relator do orçamento do Interior nas
observacões que acabou de proferir. O concurso d·c Lo d-as os
Senador'es, ,sejam favoravcis ao Governo. sejam opposicioniBt.as dentro da funcção constitucional, traduz-se por meio de
emendas OU alvitres ÚiS su,ggcstões que julgarem mais COUVC•
nientes para cstabelc~er o equilíbrio orçamcnlario, des·ide1'atum auc a illustrc Commissão .do Finanças procura resolver.
· J~ra o que Linha a dizer. ·(Muito bem; 1nuito bem.)
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O Sr. Presidente - Continúa a discussão. Si mais nenhum dos Srs. Senadores quer usar da palavra, declaro suspensa a discussão. (Pausa.)
·
..
Está suspensa. A proposição vae ser enviada á Commissão, juntamente com as emendo:s apresentadas. Vae procederse á votação das ma terias encerradas.
·
Compareceram ao Senado 38 Srs. Senadores, mas estão presentes no recinto apenas 22. Não ha numero para votacóes, pelo
que vou mandar proceder á chamada.
Prooodendo.,s e · á chamlada, verifica-se a. ausencia d~s
Srs. Barbosa Lima, La:uro Sodré, Justo Chermont, Costa Rodrigues, João Lyra, Octacilio de Albuquerque, Eusebio.de Andrade, Pedro Lago, Jcronymo Monteiro, Nilo Peçanha, Modesto
Leal, Sampaio Corrêa, Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro.
Adolpho Gordo, Lauro Müller, Felippe Schmidt e Vespuc1o de
Abreu (18).
.
. O Sr. Presidente - Respondet•am á cha!I'1'ada apenas 21
Srs. Senadores.
Não ha numero para proceder-se ás votações.
CREDITO PARA AJUDA DE CUSTO

•'

2• discussão da pr;oposição rda Gamara dos Deputados,
n. 111, de 19'213, que a!bre, paio !Ministerio da Fazenda um
credito de ..150:000$, supplementar,. para pagamento de ajuda
de cus.to ll!OS fu.nooiona:r.ios do mesm<:J minister.io.
Encermda e aa:Uwd~ a votaçã;o.
CREDITO BUPPLEMENTAR PARA O MINISTERIO DO INTERIOR

2• discussão da proposicã<:J ·Ida Oamara dos . Deputwdos,
n ..128, de 1-923, .que auto~iza a abrir, pelo ministerio das Relações E~eriores, um credito supplementar de 527 :283$869,
.ouro, á;s verbas ()•, 7", 8•, 11• e 13• do orçamento v:igente.
Encerrada e adiada a votacão.

'. '

PORTO DE PA'RANAOUÁ

Oontinuaçii.o da 2• discussão do proj-ecto do Senado, n. 43,
de 1'!)2:3, que modilfica diverSJas clausulws do contraoto DlBsignado pelo governo do Estado do Paraná, para a construcoão
do porto de Paranaguá.
.
·
Encerralda e ad.i•a;da a votação.
O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessão, designando para ordem do dia da sessão de
sesunda-!feira o seS'ULlllte:
Votacão, cm dJ.scussão unica, da proposição da Camara
dos Deputados ..n. 113, de 1923, emendando o projecto do
Se:nado, qu~ releVla da pr.escr,i~cão .em que incorreu o direito do ma.~or reformado Jusbmano Fausto de A:x:aujq á con-
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tagem do tempo em dobro, do serviço decorrido de 2 de abril
de 18{}7 a 14 de maio de 1869 (com parecer favoravel das
Commissües de Mm·inhOJ. e G,lterra e de Finanças, n. 360, de
1923);

Votação, em 2" discussão, daJ proposição da Camara dos
Deputados n. 89, de 1923, que r.egula. a importação de adubos
chimi;!JOS (com, parecer~ favoravel da Com missão de Finanças,
n. 33o, de 1923);
Votação. em '2" discussão, da proposição da Gamara dos
Deputados n. 120, de 1923, que autoriza abrir, pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito es.pecial de
247 :050$503, para. pagamento .á Companhia de Seguros Anglo
Sul-Americana, de indemnizações, por mercadorias incendiadas em transporte na Estrada de Ferro Central do Brasil
,(com parecer favoravel da ComJmissão de Finanças, n • .U2,.
de 1923);

·

Votação, .em 2" discussão, da proposição da Gamara dos
Deputados n. 121, de 1923, que autoriza w abrir, pelo Ministerio da Fazenda, um credito especial de 174 :231$203, para
pagamento do que é devido a D.. Marcianna Cunha de Vasconcellos e filhos, em virtude de sentença judiciaria
(com parf!cer favorav-el da Commissão de Finanças, n., 402,
de1923);

Votação, em 3• discussão, da proposicão da Gamara dos
Deputados n. 19, do 1922, que veda a aposentação ou reforma, em mais de um cang1o e com v.encimentos maiores do
que os da actividade (com parecer favor·avel da 1Gommissão
de Justiça e Legislação, e ernenda já app1'ovada, n. 395,
de 1923);

Votação, cm .3• discussão, da proposição da Gamara dos
Deputados n. 37, de 1923, autorizando a abrir pelo• Ministerio da Yiacão e Obras Publicas, um cr.editd, especial de
M9:1H$913, destinado ao pagamento a quem de direito de
restante da Estrada de Ferro do Bananal, occu.pada pelo Governo Federal (com parecer favoi'OJVel da Commissão ,te Finanças, n. 301, de 1923);

Votação, em 2' discussão, da proposicão da Camara dos
Deputados n. 111, do 19123, que abre, pelo Ministerio da Fazenda um credito de 15(1 :·000$, supplementar, para !}agamento
de ajuda de custo aos funccionarios do mesmo ministerio
(com pa1'eC'er {avoravel da Commissão de Finanças, n. 428, de
1923);

Votação, em 2' discussão, da proposição da Gamara dos
Deputados n. 128, de 1923, que autoriza a abrir, pelo Ministorio das Relações Exteriores, um credito supplementar de
527 :283$&69 ouro, ás verbas 6', 7•, s•; 11• o 13'' do areamento
vigente (com par•ece1• (avo1•aval' da Commissão de Finanças,
n. 431, de 1923);

Votacão, em 2' discussão do projecto do Senado n. 43,
do J D128, ·que modifica diversas clausulas do contr!licto assis·nado pelo governo do Estudo do Paraná para a construcc'lto do
porto de Paranaguá (com parecer da Com'missão de Finanças, favoravel ao p1•ojecto e ás emendas apresentadas, n. 43:1,
de 1923);

.

.

.

. .•

656

ANNAES DO SENADO

Continuação dn 2' discussão, da proposicão da . Gamara
dos Deputados n. 25, de 1023, que fixa as forças navaes para
o exercício de 1924 (ciJm r.arccer da Commissão de Marinha e
Gue·n·a sobre as emendas apresentadas e offerecerido .novas,
par·ece1' n. 433, de 1923);
Continuação da 2' dbcussão dà proposição da Gamara doa
Deputados. n. 97, 'elo 1!l:l3, ·que proroga o prazo a ·que se rcfera
o art. 1", elo clecreto n. 4.G2:í, de W2~, relativo á locação de
prcdios urbanos (com pa,•ecel' da. Com missão de JustiÇa e Legislação, sobre as emendas ap1•esrntadas, n. 438, de 1.923); .
2' discussão da proposição da· Gamara dos Deputados numoro 133·, çle 1924, fixando o subsidio dos Deputados e Senadores·para a legislatura de ·19:24 a :1.926 (com emenda da Commissão de Finanças, n. 437, DE 1923);
·
Continuação <lá 2" 'discussão do projecto da Senado Ii. 41,
de 1923, modificando a tabella de vencimentos dos delegados,
escrívães, escreventes e outros funccionarios da. Policia dD
Distríct.i:r Federal (com emenda substitutivo da Commissão de
F'inaw;as d emenda apresentada, parecer n. 425, de 1923).

'I.
I

Levanta-se a sessão ás 15 :boras.
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