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IV INDIOE 

-Informações relativas ao parecer · sobre o véto do 
Sr. Presidente da rtevubllca ao projecto n. .íO, de 
1924. (Creditas para funccionarios dos Collegios · Mili
tares.) Pag. 117: 

-Sobre a votação do requerimento para volta á Com
missão de l<inancas da proposição n. · !.19, de 1924. 
(Distribuição de creditas votados para material de 
estradas de ferro.) Pag. 120. 

-Requerimento para volta á Commissão de Finanças da 
proposição n. 57, dú 1923. (Institutos Vaccinologicos.) 
Pags. 137 e 138. 

-Informações scobre o avulso da ordem do dia. Pag. 270. 

-Emenda prorogativa de leis orçamentarias. Pags. 279 
e 284. 

-Sobre a discussão do Orçamento da Despesa para o 
exerci cio de 1925. Pag. 286. 

-Votação de grupos de emendas orçamentarias. Pa:;. 28'7, 

-3' aiscussão da propósicão n. !lO, de 1924. (Orçamento 
do. Ministerio da Guerra para o exercício de 1925.) 
Pag. 329. 

-Organização das matr.rias para a ordem do dia. Pag. 332. 

-Emendas em 3' discussão e votação da proposição n. 90, 
de 1924. (Orçamento do Ministerio da Guerra mira 
o exercício de 19213.) Pags. 349 e 354. 

-Emendas em 3• discussão e votação da proposição n. 76. 
de 1024. (Orçamento do Ministerio do Interior e Jus
.tiça para o exercício de 1925.) Pags. 384 e 397 . . 

-Questão de ordem sobr·e os arts. 88 e 89, do Regimento. 
(Hora da sessão.) Pag. 612. 

--Destaque das emendas ns. 44 o 45, á proposicão n. 105, 
de 1924, em 3• discussão. (Orçamento do Ministcrio 
da Viação para o exercício de 1025.) Pag. 645. 

, -Informações sobre emendas cm votação na 3' discussão 
da proposição n. 100, de 1024. (OÍ·camento do !Vlinis
terio da Agricultura para o oxercicio do 1925.) Pa
gina 726. 

· -Encaminhar votação do emendas em 3' discussí:o da 
proposição n. 100, do 102L (OrcnmonLo do Minisl.orio 
da Agl'icu!Lura para o exercício do 1025.) Pag. 744. 



INDIOE v 

-Votação de emendas cm 3' discussão dtl propusicão 
n. 100, de 1924. (Orcamento do Mini~turio da Agri
cultura para o exõrdcio de 1925.) Pags. '1'tt·'>, 758 e 760. 

- Preferencia para discussão e voLncão do parec.er n. 399, 
de 1924. (Licença ao Sr. Senador Lopes Gonçalves.) 
Pag. 797. 

-Emendas do Senado á proposicão da Camara n. 76. 
de 1924, não aeccitas pela mesma Camara. (Orçamento 
do Ministerio do Interior para o exerci cio de 1925.) 
Pag. 833. 

-Observações sobre emendas ot•çameutarias. Pag. 851. 

-ALtitude assumida jlela opposição na discussão e votação 
das leis orcamentarías. Pag. 875. 

Bueno Brandão: 

Emenda em s• discussão da proposição n. 106, de 1924. 
(Credito para· fornecimentos á i" Hegiãc Militar.) 
Pag. 271. 

-Sobro o requerimento do informações relativas ao estado 
de sitio decretado para o Estado da Bahia. Pag. 326. 

-Requerimento para discussão e votação da proposição 
n. 124, de 1924. (Convenção Postal Universal.) Pa-
gina 873 e 875. . 

-.Sobre a attitude assumida pela opposição na discussão 
e votação das leis orçamentarias. Pag; 881. 

Be1·nardino Monteiro: 

Emendas em 3' discussão o votação da proposição n. -76, 
do 1924 .. (Orçamento do Ministerio da Justiça e Ne
gocias Interiores para o exerci cio de 1925.) Pag. 542. 

-Emenda n. '135, do Senado, re,ieitada pela Cnmara, á 
proposição n. 76, de 1924. (Orçamento do Ministerio 
da Justiça e Negocias Interiores para o exercício de 
1925.) .Pntr.· 870. 

Bueno de Paiva: 

Agradecimento em nome da Commissão de Einanças pelo 
voto de louvor e de applicncão npprovado pelo Sennc!o 

. á mesma Commissão. Pag. 861. 
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Dionysio _Bentas: 

Emendas. em 3' discussão .c. votação da propo~icão n. 76, -
de 1924, (Orçamento do Ministerio da .Tustioa· .e Ne
goclos Interiores pára o exercício de Hl25.) Pag. 545~· 

-Votação ·de emendas cm 3' discussão· da ·proposição 
. · n, toO, de 1924, (0I'çamcnto do .Ministerio da- Agri-

. cullura para o exercício de i9~.) Pags. 750 e 7tH, 

Eusebio de Andrade: 
'·. ·.~ ... ~~: ~~'!lt1 

Rectificações sobre emendas em 3• discussão e vota!;ÚO 
da proposição ·n. 90, de 1924. (OrçàmeÍito do Minis
terio da Guerra para o exercício de 192);}.) Pags. 317 
e 797. · 

-Emenda do Senado rejeitada pela Camara á proposição 
n. 90, de ·i924.- (Orçamento do Ministerio da Guerra 

· para· o· exercício· do ·1925,)· Pag, ·872 . ... 

OJscussão-\io prOJCCLO n.-G9; de 1921. -(Empl'estimo pai':\ 
a Sociédade P. dàs Bellas Artes). P;:~g.-.132, -· 

· ·'2• discussão· da"proposleiló n. 'H7, de 1924'. (o"rcarnfJntn 
da' Receita Gor:rr "dá ·Republica. pará o· exercicin :1o 
1925.) Pag. 143. 

-Emendas em 3• discussão da proposiÇão n~ 117; -de i92t 
(Orcnmenf.o da Receita Geral da Republica para o 

. Axcrcicio de. 192fi,) Pags, ·290, 304 ·c 331. · ---·-. ' ' ' " - ~ . 
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-J~refet'enéi:i .par:i .. diSI!ussilo.e :VoiaçfiÓ,rJo Jlrojeof.o n. ú!l, 
rle 192-L (Empresl.imo pura a Sociedade ]_), das.. Bcllns 
Artes.). Png. 799. · · · · · ··· 

'-- Votnçüo d11 omchdns ·ôm 3" "d!smwsíío ~·di(_ p-ro))osklin 
n. 100, de 1924. (Orcamontn dií llflriisf.erio ria At;J'i
cuJLura para o excrr.icio de 1925.) Pags. 732, 7GG 
c 708, 

-Emenda do Senado, r·e,ieil.adn pela Camara, á proposição 
... n. 7G, de Hl24. (Orçamenl.n do Minist.erio da .Tustioa · 

.. , c Negocios .intcrior•1R para o exercício do HJ25.) Pa~ 
gina 861J, · 
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Joaquim Mor•~fra: . ' 

Emendas em a• discussão c votaçl!.o da proposiç!lo n. 76, 
de 1924. (Orçamento do· Ministerio da Justiça o Ne-

gocias Interiores para o exercício de 1925.) Pag. ã<lr.. 
-·Conslderações·sobre·a emenda n. 18, i proposição n. 100, 

de 1924. (Orçamento do Ministei•io da Agricultura para 
o exercício de 1925.) Pas. 7 43 . 

. João Lyra: 
~· . . , .. 

Emendas em a• discussão e ·volaclio ·da proposição n. 76, 
de 1924. (Orçamento do Ministerio dá ·Justiça •l· Ne

.. goQios)nt~riores P!l_r~ .. o ~~~r~i~i.o \)e 1925.) Pag. 39tl. 

Joio Thomo: 
. ,. ' . ., 

Sobre o requerimento para volta á Commissão de Finanç•as 
da p~posição n, .ü7, de 1923. (Insfitutas vaccino-
logiops.) l>ag: tas: · · · · · 

Lauro Miiller: · 

2' disoussrio do projecto n. 59, de 192L (Emprestimo para 
a Sociedade P. das· Bellas Artes.) Pag. 134. 

- Sol>re a preferenola para discussão das leis orcamen
tariàs .. Pag. 293. 

-Soo r e a emenda prorogativa das leis orçamentarias. 
Pllg. 285 . 

. Lauro Sodr6: 

Emendas em s• discussllo c vntacllo da proposioãn n. 711; 
. de 192'•; (Orçamento elo Ministerio da .Justiça e Ne

gocios Interiores pnra o A~erc\oio do 1925,) Pngs. :i88 
,O 5::12. · · •· · 

.. ' .• . 
Lopes Gonçalves: 

Emendas cm 3' discussão o votação da proposição n. 76, 
de 1024. (Orçnment.J do Ministerio da ,Justiça c Ne
gocias Interiores para o t1xor•clcio do 1925 .. ) Png. ~48. 

-Votação da emenda em 3' discussão ela proposic.fío 
· · .n. 100, de 1024. (Ot•QamE~nl.o do Ministorio dn Agri

. imiLura· para o oxm·clcio rio 1925.) Pag. 71i2. 

"-Ex~licaciio á Mesa do Senado, Pago. 82S, . 
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Mendonça Martins: 

Prof erencia para 
118, de 1.924. 

,. 

· ·-:r· ....... · r. 

votação das proposições ns. 106, 11:1 o 
I 

(Abertura de crcditos.) Pag. 115. 

- F.mendns cm 3' discussão o votação da proposição n. íu, 
de 1924. (Orçamento do Ministerio da Justiça e Nc

. gocios Interiores para o exercício do 1925.) Pag. 5112. 

Mendes Tavares: 

Emenda cm 3" discussão da propos1çuo n. 90, de 192t.·. 
(Orçamento do Ministerio da Guerra para o cxcrcicw 
de 1925.) Pag. 329. · 

Pedido do esclarecimentos sobre a emenda n. 51, cm 
3' discussão e votação da proposição n. 90, de 1924. 
(Orçamento do Ministerio da Guerra para o exercieio 
de 1925.) Pag, 349. 

--Emendas cm 3' discussão c votação da proposição n. í6, 
de 1924. (Orçamento do Ministerio da .Justiça c Ne
gocias Interiores para o exercício de 1925.) Pags. 550 
e 551. 

-Informações sobro emendas á proposição n. 119, de 
1924. (Credito para material de Estradas de Ferro.) 
Pag. 652. 

-Votação de emendas cm 3' discussão da proposicão 
n. 100, de 1924. (Orçamento do Ministerio da Agri
cultura para o exercício de 1925.) Pag. 759. 

Miguel de Carvalho: 

Indicação sobre ausencia de Senadores que se rel.iram 
do recinto depois das votações. Pag. 116. 

-Explicações sobre modificação de opinião em relncão 
ao estado de sitio. Pag. 336. · · 

· -- Urgoncia para discussão e votação do véto do Pre1eito 
n. 46, de 1924. (Taxa de calcamento.) Pag. 791:!. 

Moniz Sodré: 

2' discussão do projecto n. 59, de 1924. (Empr&Jstimo parn 
a Soei cdade P. das BeiJas Artes.) Pag. 123; .. 

-Emenda prorogativa das leis orcurnentarias, offerecidn 
á proposição n. 100, de 1924. (Credito para pagamento 
a Luiz de Mncedo & Comp.). Pngs. 125 c 272. 
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INDIÕl!i. 

-2• discussão da propos1çao n. i13, de 1924. (Sellos 
Santos Dumont.) Pag. 135. 

-Informacões sobre o avulso da Ordem do dia. Pag. 270. 

-Declaração de voto contra a acceilacão pela Mes<, da 
emenda prorogaliva das leis orçamentarias. Pag. 282. 

-Pedido de explicações sobre a emenda n. 33, á propo
sição n. 119, de 19.2L (Credito para material de Es
tradas de Ferro.) Pag ,. 640. 

-Pedido de explicações sobre as emendas ns. 30, 31 e 32, 
ú. proposição n. 119, de 1924. (Credito para material 
de Estradas de Fet•ro.) Pag. 048. 

-Considerações sobre emendas ú. proposicão n. 100, rJe 
1924. (Orçamento clJ Ministerio da Agricultura para 
o exercício de 1925.) Pag. 723. 

-Questão de ordem sobre discussão e votação de emendas 
do Senado rejeitadas pela Gamara. Pag. 850. 

Paulo de Frontin: 

•Sobro a Acta. Prórogàcão da hora da sessão. Pag. 2. 

-Emenda prorogativa das leis orçamentarias. Pag. 278. 

- Prcferencia para a continuação da discussão da pro-
posição n. 90, ele 1924. (Orçamento do Ministerio da 
Guer,ra para o exercicio de 1925.) Pags. 283, 284 c 285 . 

..,... Votação de grupos drJ emendas orçamentarias. Pag. 287. 

-Emendas em 3' discussão da proposição n. 90, de 1924. 
(Orçamento do Ministerio ~a Guerra para o exercício 
d~ 1.925.) Pags. 328 e 346. · 

-.Emendas cm 3' discussão e votação da proposição n. 76, 
de 1924. (Orçamento do Ministerio da Justiça e Ne
gocias Interiores psra o exercício de 1926.) Pags, 390 
c 548. · .. 

-Votação em 2' discussão da proposição n. 1:l7, de 1924. 
(Orçamento da Rect)ita Geral da Republica parn o 
exercicio de 1925.) Pag. 603. 

-Prisão de um Intendente do Conselho Municipal do 
, Districto Federal. Png. 613. ··, 

-·Reconsideração do parecer da Commissão de Financns 
~ób.z:e emendas em 3' discussão ú. proposição n. 105. 
li e {924. (Orçamento do Ministerio da Viação pal'U ll 

Axerciolo de 1925.) Pag. 633. 
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, -iRequerim<Jnto para ser destacada a emenda n. 33, da 
Commissão de Financus á proposlcão n. H!l, de 102~. 
(Ccredito pura maLerial de EsLradas de Ferro.) Pa
gina 647. 

:--DMlaquo de emendas á ór·oposição n. 1i9, de ·1024.. 
(Credilo para material de Estradas de Ferro.) Pa
gina 650. 

~-- Votacão de ~mandas· ~m . 3~ disêussão da proposicãll 
n. 100, de 1924. (Orçamento do .Ministerio da. Agri
cuit.ura para o exercicio de 1925.) Pags. 718, 747, 748, 
749, 753, 757, 758, 764 e 766. · 

• , .. • .. ,',··· r 

--Observações .. sobre. o Orcamento- da Receita Geral da 
Republica para o exercicio de 1925. (Proposição n. 117, 

de 1924.) Pag. 855. 

• .. Voto de louvor e de applauso á Commissão de Finanças . 
pelos esforços . em pregados nos trabalhos orcamen
tarios. Pag. 855. 

--Emenda n. 3 ("Revista do Supremo Tribunal is), á pro
posição n. 7G, de 1924. (Orcamento do Ministerio da 

.· Justiça para_ o exet•cicio de 1925.) )lag. 868. 

:----Sobre_ o requerimento de urgencia para discussão e vo
tação da proposicão n. 124, de 1924. (Convenção Postal 

... rJni_ycrsal.) Pag. 875. · .-. --

' .. " ' . 

Pedro Lago:.·· .. 

Emendas em 3" disoussiío. c votação da proposição n. 7G, 
do 1924. (Oroamcnto do Ministerio da Justiça o Ne
gocias Interiores para o exercício de 1925.)· Pags. 38:1, 
389, 395, 533, 517 e 550. 

-- nectifioaçüo do .parocor sobre a emenda n. 18 cm 3• clis
cnssiio da proposicão n. 100, de 1924. (Orcamcnto dn 
Ministorio da Agricult.ura para o exercício de J925.) 
Pngs. 691 e 768, · · 

-Explicncõcs relativas ao parecer sobre emendas li pro
posição n. iOO, de 1924. (Orçamento do Ministerio da 
Agl'lcultura para o exorclci_o do 1925.) Pngs .. 723, 748, 
750 C ?'()8 . oiJ .1 

-- Vol.:te1io do omotldns om s• discussão dn proposição 
n .. 100. •. dó' Hl!.\4, (Or.-()nrrwnl.o ·do Ministerlo 1lit Agl'i
cuHum ph.m o ()::·oruicio de 1925.) Par;s_. 746, 751,, 757, 
758, 7G3. 7fl4, 7615 o 769, 
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- Redacciío final das emendas do Senado á proposicã•J 
n. 100, de 1921;. (Or·camento do Ministerio da Ag-ri
cultura para o IJXcrcicio de 19~ti .') Pag. 171. 

:..,1Jt·gcncia_ par·a· ·éiiscussão c últacão das emendas do 
Senarlo, á proposiçã'J da Camara n. 76, de 1924, não 
acceitas pela mesnm Gamara. (Orçamento do Minid
l.erifJ da Jusl.i<ia c Negocios Interiores para. o exel'-
cicio de 1925.) Pag. 831. · · · · 

-Parecer da Commissilo de Finanças sobre emenda> uo 
SE>nado,. á proposição da Camara n. 76, de 1924, niio 
ar;ceitas pela mesma Camara .. (Orçamento do' .. l\!ínid
torio da Justiça e Negocios Interiores para o éxer
r:icio de 1925.) P;:tg. 8::Jb. 

PerQira Lobo. 

Votacão de emenda cm 3• discussão da propos!Cão n. 100, 
rle 1924. (Orçamento do Minist~r·io da AgricUILtu·a 
Para o excr·ci elo de 1!125.) Pag. 764. 

c;ampaio Corrêa: 

Vol.ação do parecer relalivo ao véto do Sr. PrésidcJJte da 
Republica ao pro.ieclo n. 40, de 1924. (Creditos para 
fnnccionarios dos Collcgios Militares.) Pag. 1JS . 

. ··-Sobre o rcqucrirnenl.o para volta á Commissão de Fi,. 
nan~as da proposição n. H9, de 1924. (Credito para 
material de Eslr<Hlas de Ferro.) Pag. 122 . . 

--l~mcndas cm :J' discussão c votação da proposição n. 7G, 
de Hl24. (Orr;amento <lo MinisLct·io da .Tustica e Ne
gocios Jnl.oriores para o exercicio do 1925.) Pag. 303 . 

.... Rohro o peclid~ do reconsideração do parecer da C:om
rnissão rle Pinanças á emendas cm 3• discussãil lia 
nroposiciio n. 105, de 1924. (Orçamento do . Min isl.m•io 
da Viação para o cxercicio de 1925.) Pag. 634 . 

. .. Srohro cos 11nrlirlos do explicações relativos ás cmcndns 
""'-"- ns. 33, 30, 31 c 32, ii proposicão n. 119, de i!J21. (01.'11-

. rlil.o para material de Esl.r·adas de Fet·ro.) Pags. !Wl ..... ' 
-, 11 ()1,8. . . . 

'•. 

_ ... (i:Miar()r\inwnl.os soh1•r. nmrndnR :í proposição n. 1'19, rill 
:l!l21t. (Credito pnrn material rir. .I<:sl.pndns de 'Fel'l'o.) 
PnlXs. GuO; 652, 653 c (i54• 
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Thomaz Rodriaues: 

Elllcnda n. 3 ( cc Revistr. do Supremo Tribunal »), ú pro
posição n. 76, de 1924. (Orcament.o do Ministerio ela 

JusLica para o cxcrcir.io do 1925.) Pag. sr.7 . 

O Sr. Prllsweiite: 

Explicações em nomo na Mesa sobro a acceitacão da 
emenda prorogativa de leis orcarnentarias. Pag. 281 .' 

-Explicação sohro ·a hora da aberturá da sessão. Pag. 613. 

,. 



Ka.teria.s contidas neste volume 

Confederação Catholica do Trabalho: 

Considera de utilidade publica a - com séde em Bello 
Horizonte. (Proposição n. 18, de 1924 e parecer n. H4 
de 1924.) Pag. 107. 

Convenção Postal Universal: 

.Approva a -, os accordos sobr·e cartas o caixas com valot• 
declarado c os respectivos protoeollos firmados pelo 
Brasil no s• Congresso da União Postal Universal. 
(Proposição n. 123, de 1924.) Pag. 803. 

Creditas: 

Do 10:000$000, e de 545$000, pura pagamento respectiva
mente de ajuda do custo a congressistas e de grati
ficação addicional á funccionarios da Secretaria da 
Camara nas condições o periodos que menciona. 
Proposição n. 99, de 1924, e parecer n. 415, de 1924.) 
Pag. 108. · 

'· 

-De 107:060$055, para pagamento de differenoa de ven
cimentos nos officiaos o sub-ol'l'iciaes da Armada nas 
condi~'õos que menciona. (Proposição n. 122, de 
1924.) Pug. 803. 

-De 2:011$700, pnra pngamonto a Luiz do Macedo & Comp. 
do fornecimentos feitos a 1• Circumscripção do Re
crutamento no periodo que menciona. (Proposição 

'-,,. n. :100, de :1924, o parecer n. H8, de :1924.) Pag. 334 . . ,, 
_:_Do .\9:900$000, para pagamento a Milddletown Car Com

pnny do fornecimento do quatro gondolas á Estrada de 
.Ferro Petrolina a Thorezina. (Propodição n. :124, do 
102L) llag. 803. 



XIV INDIOI 

Declaração de voto: 

Contra a acceil.ru;üo pela Me~a da emenda prorogativa de 
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SENADO FEDERAL 
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Primeira sessão ~a ~ecima segun~a legislatura ~o Congresso Nacional 

!fH' SESSÃO, BM 2:l DE DEZEMBRO DE 1924 

PRES!OENCIA DOS Sl\S. ESTACIO COIJI'IBM, PRESIDENTE; A. AZEREDO, 
VICE-PRESIDEN1'E; MENDONÇA l\IAH1'1NS, 1.' :•ECflETARJO; PIREI'! 
'.REBELLO, :J• Sllt:HETARIO E PERE!llA I.OI:lO, .: " l'lllCRE'I'ARIO. 

A's :13 e :l/2 horas acham-se presentes os Srs. A. A~crerJo, · 
Illcndonca Mart.ins, :Pcrcira·Lobo. Barbosa Lima, Dionísio Beo
tes, Laura Sodl'é, Costa Rodrigues, Cunha Mnchado, Euripcdt>s 
de Aguiar, Antonino JcreiJ'C, 'l'homaz Horll'igtlc.~ • .Tni'lo ThomJ. 
João .Lyra, Antonio Massa, Eusebio de And:·adu, Lopes Gon
çalves, Pedro Lago, Antonin Moniz. Moniz Sodrt~. M:mocl Moo
jardim, Joaquim Moreira, Modesto Leal, Mende3 Tavvres, Puulc• 
de Frontin, ·Sampaio Corrêa, Bu mw Brandão, Bueno de J'aiva, 

· Adolpho Gordo, Luii Adolpho, Eugenio Jard:m, 11amo~. Caiado. 
Hermenegildo de Moracs,. l..!ar!os Cuvalcant.i. Lntu·o Miillcr e 
Vida! Ramos (33) • 

O Sr.' Presidente -- Presentes 33 Srs. S()nadores, está 
aberta a sessão. . . 

Vae ser lida a neta da sessão anterior •. 

O Sr. 4• Secretario (servindo do '2") procede á leitura da 
sessão anterior, que é posta om discussão, · · 

O Sx. Presidenta -- Está cm discussão o acta. 

O Sr. Palllo ele Froutin- Peco a palavra. 
(,::;. 

O S1, .PrcJidentc -· Tem. :1 palavra o Sr. Scnnàor Paulo de ,, 
l!'I'OUtiD. 

s. -:Vol. xn 1 



ÀNNAilS DO SENADO 

O Sr. Paulo ce L:ontiu (•) -· Sr. Presidonta, pedi a pala
''r<l ~obr.J a ada para tornar bem claro o J'aclo qua hontem se 
pas:;ou na prorogac:ill ela hora da sessão. 

Habitualmente, nos ultimas dias de sessão do .. Senado, ll 
~los~> costuma CNJ\·ocar sessão nocturna, para adeantar os tra
balhos legislativos, :~rincipalmente nas época,, como a aotual, 
em que estamos hn~tnnte at.razados, em relaçfin a diversos o~- ' 
~amentos. 

Na sessão d•l hon tem, porém, teve-se o iuluito de proro
gnr a sessão diurna, dispensando-se a nocturna. Apresentou-se 
como razão dessa ::h•1:umstancia, sahindo das praxes habi
,tuaes, o f!lcto do uma. homenagem perJ'eitamento justa, prestada 
ao nosso eminente colle:;a, Senador pelo Estadc do Parlá., cujo 
nome peco venia para declinar, o t3r. Dionysio Bentas, pelo 
motivo de sua eleição ao alto cargo de Governador daquelle 
Estado. 

Devido a essa c:'ircumstaneiu, receiando-se que não hou
vesse numrmJ pat•a a abertura da sessão nocturna, foi pre!e-
l'ivel o alvitre da prorogaclio diurna.. . 

Não haveria da minha parte obJecção :dgun;a a essa so
Iucão. si e!Ia não tivesse sido ~Jcguida de uma outra, que me 
parece uma violeneia feita a Senadores, dos quaes e.u üi;virjo 
.sobre o mud0 pu!1J qll:ll csc:lo cnca;r.ilt:llu:tlo a que~tão, mas 
n!í.o deixo do reconhecer· o direito que tcen1 t\ ob.;truccão, que 
considero como uma soJucão pal'lamentar. nr fil :l-me á pro
rogação até moia noiLo, 

Si tiveuse havido sessão nocluma, rnesa.c· ~~rn levar em 
conta o tempo da !1ora do expediente, haveria apcuas tres ho
ras e meia de se~são, ao passo que, com n pror,J;::acã,. até meia 
noiL::l, teríamos wna sessão de 10 horas c mma. !:!avia, por
.tanto, na prorÚ!.W:ão, o intuito de violenoia. . 

O Sa. BuENo DRANDÃ.:J - Não :::poiado. Wio ho:n·e esse in
~uito. 

O Sn. PAuLo DB l<'RONTIN - P6de ser que V, Ex. não o 
tivesse. 

O Sn. BueNo Br.ANoÃo -- Não o tive, absolutamente. 
0 SI\. PAULO DB FBONT!N- Aooeito inteiramente as pala

vras do V . .Ex, 1\ias o tacto é que a prorogacão permittia que 
se lhe dés~e essa inl.erpt•eLaciio. E como ,ià fui victima dessa 
violencia, e então yerioitamente deJinida, porque nem se tra
tava de substituicuo de llradore~. era sómente com um orador, 
cu tive de occupar a tribuna J?.Or oito horas seguidalf. 

Sou sempre contrario áqu11lo que amanhã póde acontecer
me, ferindo direitos que considero inherentos ao mandato, que 
tenho a honra de desempenhar, como representante do Districto · 
Federal. 

Nestas condições, chegando aqui ás oito horas da noite, 
e verificando que o numero de Senadora! ern relativamente 
pequeno, segundo a praxe, já por mais de uma vez adoptada 
llelo Sonaoo, tendo sido solicitado o levanlatnentn da sessão, 
:nes~ a sentido dei o meu voto, 

Mas como uão quero que esst~ valo, que está agora expli
endn, sej1\ iulcrprelnclo como coparlicipação com n orientação 
dos illustres Senadores que estão fazendo obstruocão, vou ainda 
mostrar que da violencia não resultaria vantagem alguma. 

' - ,(*) Não :t'f)i revistQ pelP. o~a~or, ... ' . ' . ' 
·····-·~ 
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SESSÃO EM 28 DE DEZEMBRO DE i 924 3 

o ~;;;, :vlo:o;··-: so·>m;, -- :\;Jo;uc!o. 
o Sn. P,\ur.o me FnoNTJN - Entendo que a obsLruccüo ó 

um rcr.:urtiu parlamentar legitimo, mas não deve ser usado ern 
rela~ão ás leis de meios: (ttpoiados aemcs.) q Copgresso Lçm 
olJrigur·.ão de votar as lms annuas, porque o pmz nuo p6dc diS
pcusat: as leis da receita c dcspeza. (1tpoiatlos acracs.) 

Em rclacão á dcspoza .iá vimos os inconvenientes, a ponto 
de exigir mêdidas de emergencia. Quanto á receita, a quesLão, 
porém_, é ma: is grave, porque o_ paiz nã~ p6dc yiycr s~m_ arre
cadac·.ao ele unposLo, c csles nao podcrao ser ietLos smao nas 
lois de meios. Seria prcferivel que si, a lei de meios que es
tamos discutindo e votando é má, se apresentasse uma indl
cac::ão prorogando a lei actual.. Esta sol'ia 11: fúrma rela qual 
se chegaria a um resultado, ev!Lando-so os mconvementes na 
wi acttual c não perturbando a marcha normal do paiz. 

O Sa. MoNIZ SoonÉ - Não seremos nós que havemos de 
apresentar ·esse alvilre. 

O Sr:. PAULO ore Fno:O:'l'J,:o~ - Ncslus condições, desejo tor
nar· bem claro o meu ponto de vista quanto Ct violencia, como 
eu u considero, ainda (JL\C o illusLre leadcr do Senado não ti
vesse essa inlcnção. 

O Srt. BUENO BnANo,lo -Não podia Ler. 
O Sn. PAULO DE FnoN~'IN - Conforme declarei, vou mos

l.rar que essa violoncia nada adeantaria, com a prorogacão até 
meia noite, sinão canr;ar os oradores c o pessoal do Senado, sem 
liahi r·csLtlLar v:mlagem alg·urna. 

Pela reforma do Ilcg·imcnto, na segunda discussão o en
cerramento pódc-se dar depois de ·haverem falado tres ora
dores. Mas aqui se lra,f.a de discussão de emendas, e não ela 
2• discussão, artigo por ar Ligo. Nestas condições, já tinham fa
lado o honrado l'Cpecsenlantc do Amawnas c os dous represen
fcnl.cs da Bahia, notando-se que não era necessario que o Sr. 
Senador Antonio Moniz, cujo nome peço venia para declinar, 
fallassc, porque o illusl.rc !:lcnador pelo Amazonas, o honrado 
Sr. Barbosa J"ima, ,i;í havia falado duas vezes, portanto, os 
lres oradores já exi-stiam. . 

O Sn. J3uENo DnA'No.\o- v: Ex. interpreta muito bem o 
ltegimcnto. 

O Srt. MoNIZ SuoitÉ - Não apoiado. Não cxisl.iam Lres 
oradores, mas tres discursos . 

O Sn. I>,\Ur.o llE FnoNTIN- Quer nn hypolhese do Sr. Se
nador· Moniz Sodré, quer com a minha inlm•pr•el.n~ão, a verdade 
é que por lrcs vezes a tribuna Jôra occupada por" oradores, que 
se occupam da mataria. ' 

Porl.anlo, a disposi(iÜO rcs·imenlal podia set' applicacla. 
E, como não se podia prever a hypoLhese de haver numero para 
a volarJiio, uma Ycz que J'ni esta a .razão de não so haver con
vocado sessão Ilocturna, não havia vanl.ag·em alguma em so 
prorogur al.ó meia noite a sessão. Este é o ponto de vista cm 
que mn col!oquoi o mo collocaroi sempre que vir ele qualquer 
modo qucror~se r.:erccar os direitos mais amplos dos represen
tantes desta Casa. 

Tenho diLo> (M11ito bem.) 



ÁNNA!!:S DO SENADO 

O Sr. Presidente - Si não lm mais quem faça observações 
Sl1bt•e a acla, dou-a por approvada. 

Está approvada. 
Vae ser lido o eXJpcdienle. 

O Sr, 1 • Secretario dá conta do seguinte 

EXJlEDilDNTE 

Officio do Sr. 1 • Secretario da Camara dos Dep'utados 
commun:icando não terem sid{) app•rovadas as emendas nu
meros 11 e 13 das do Senado, offel'ecidas ao areamento das 
llelações Exteriores para 1 \!25. - A' Commis,são de Finanças. 

O Sr. 4• Secretario (servindo de 2•) procede á leitura dos 
se.guintes 

PARECERES 

N. 413 - 1924 

Parecer da Con~missão de Finanças, de referencia ao Orça
mento do Ministe1·io da Agriculturo, Industria e Commer
cio, para 1925 

Em trinta horas, apenas, para o estudo do areamento da 
Agricultura que ·tantas são as que medeiam entre .a minha 
escolha em substituição ao illustre Relator e á leitura dessas 
notas, não é possível, com o criterio que requer a missão de 
relatar orcamilntos, dizer com minucias e com seguranca do 
que se refere á Secretaria de Estado mais importante para a 
economia nacional. 

Dada a propria condição do Ministcrio da Agricultura• 
cujo desenvolvimento e actuação todos reconhecemos; dados 
os seus fins Dela gt•andeza do 11aiz, acompanlmndo-t.ne a mar
cha, fomentando-lhe e apoiando-lhe as energias poderosas de 
vitalidade; dadas, finalmente, as possibilidades reaes do obje
cto que o seu destino cncel'ra, precisaria o seu orçamento 
neste instante de preoccupnr;ões do Governo cm prol da feli
cidade nacional, do estudo detido e meticuloso, do qual resul
tassem, não sélmente o apel'feicoamento dos seus varias de
pal'LamenLos e serviços, ·como as probabilidades para as reali
zações do seu programma de Lrabnl bo. 

A urgencia do inomento ·estabelece no caso a conccão dl' 
Relator. . 
. Não é possível a nenhum de nós conseguir em tão curto 
prazo dnt• desempenho á incumhenciti. o, não fbra, po~ certo. u 
confiança que me inspira o patriotismo da Commissão de Fi
nancas e ainda o empenho com que sempre acompanhei a vida 
deste Minislorio deseJo os seus primeiros dias, pondo-me ao 
corrente das suas necessidades, e não teria eu ucceito o hon
roso mandato de ser agora, no nlj)agar elas luzes, o Relator do 
:seu areamento. 

I. 
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Vê-se, pois, que não trago trabalho perfeito, embora o 
traga ditado pela minha sinceridade de bem servir a cunsa 
do Brasil. 

Nestes curtos instantes que me foram permittidos c que 
angustiados ainda os tenho por haver agora terminado outro 
sat.Jrificio maior, qual o de relatar o ·orçamento do Interio.r, 
justamente o orçamento a que ·SO prende maior somma de in
'teresses individuaes, ligados ás contingencias de suas relações 
estreitas com os negocias àa politica o da administração na Ca
pital Federal, minha contribuição de Ilelalor para o orça
mento da Agricullura não é, c não sertí, por certo, a que cu 
desejava trazer para a vossa apreciação c apoio. 

A estreiteza do tempo, enlretan.lo, ha de ser a Ilropria me
diadora, perante o Senado, pela minha culpa de não ser me
lhor c de .não ser completo o Helatorio que apresento. 

O Helatorio para o orçamento da Agricultura, no exerci
cio de 1025, consiste nas emendas submctlidas ao apreço desta 
illust.re Commissão, as quaes se dividem cm trcs grupos: as 
approvadus, as rccusutlas c as da Uommissão. · 

O primeiro grupo r:onLem as emendas que tocam mais de 
perto aos interesses da economia nacional e da administração 
lJUiblica e foram inspiradas pelo bom senso que preside ao 
modo como todos comprehendemos c desejamos exercer a nossa 
funcção de legisladores. Do segundo fazem parte as que não 
consultavam esses interesses c que vinham acarretar maiores 
difi'iculdades ao erario, com o accrescimo de serviços conside
rados adiaveis e com auxilias que no momento não estamos 
em condições de proporcionar. No terceiro grupo estão as· 
emendas que a Commissüo de Financas tem por indispen~aveis, 
aquellas sem as quaes o Ministerio da Agricultura nüo teria, 
no exercício a iniciar-se, elementos precisos para occorrer ao 
provimento das necessidades normaes. 

Confrontando-se as reducções realizadas nos differentes 
'linisterios. apura-se rom evidencia que o rlu Agricultura foi 
o orçamento mais attingido pelos cortes. E estamos cm um 
pai:l como pejorativamente se vae repetindo "essencialmente 
ngricola"... ' 

Mas vejamos a dotação das verbas orçamentarias do Mi
nisterio, nos ultimas t.res annos e examinemos a ·que devôra 
~er votada. agora para o exercício vindouro, quando rlS seus 
~ervicos em maioria estão se desenvolvendo sensivelmente e a 
~ua actuaeão se torna mais preponderante para a .realizacão 
rlos seus dest.inos. 

Em 1922 o orçamento foi de 382:680$352, ouro, e 
49.173:004$000, papel; o de 1923 de lt68 :702$666, ouro e 
41.085:885$54.5 papel,. havendo um augmento em ouro de 
:.16:021$714 r. diminuição' na despesa papel de S .088:018$455 
e assim, pois, !'ôra aquelle o orçamento ele maior despesa 
nté agora verificada no Ministerio. Com os creditas, extra
ordinarios, a despesa cm 1022 excedeu a 65.000 :000$000. Para 
HJ211foi de 370:225$068, ouro, e 46.060: ilt0$322, papel. 

O desenvolvimento e a inl.ensificacão que estão tendo os 
servicos do Ministerio não podiam ficar csl.acionurios, c. ,1Uando 
mnis se cuida, justamente, do proporcionar esses r,;cursos 
para· que a economia nacional mais se positivo, seria inr.ohe
rentc que se fizessem córtos excessivos e que estes merecessem 
npprovacão pouco meditada. 

. 
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A proposta do Governo visava corresponder ús necessidades 
inarJiaveis da nossa agricullura, industria c commercio. Nãr> 
se cxorbil.ou o Governo levantando-a na imporLanrJa do 
.\69:258$711. ouro c 55 . .\27:967$, papel. Entre a verba valada 
para o exercicio a' findar-se c a proposta para o exercício fu-· 
t.uro, considerando-se a· elevação de Lodos os preços, as res
Jlrms~b i !idades, as .obrig·açücs, os deveres do Goyo_rno. ?.m !'a c e 
dos: ml.cresses nacwnacs, onde se cnconlram as .rusLJftealJvas 
pura a lmposicão dos grandes córl.es no orçamento ? A diffe
rcnca enlre a "proposta c n dotaoão pura 1924 é esta: ouro, 
99 :033$01;3, c papel, 9. 358 :926$678. 

Levada a proposta ú Curriara dos Deputados, o orçamento 
soffreu golpes profundos nas verbas de seus serviços, veri
ficando-se rcducoücs, que, approvadas, importariam na propria 
annullaçlio desse departamcnt.o da administração da Jlepubliea. 
J!Jssc~s rórlcs rcdu~i J'am a dotaçno a 23G: 128~;3!11, our;l, c u 
lt2.0!i7 :M:!$000, papel, esl.allclet!endo uma cli!'l'eronço. pnt·a me~ 
nos de 23·1 :·1:32$:120. ont·o, c ·13.:170 :325$000, papel. Enl.relanl.o, 
pelas emtmdas ngrwa auceil.as na Commissão ele l!'inuneu~ o 
Ol'c;amenl.o all.ingc as cifras de 2::JG :12G$3D1, ~uJ•o c 
4G.fiG1 :Hi2*00ll, pnpcl, infcrim• em 135 :09!l*277, ouro, c 
Si7 :fJ02qi322, papel, ao do exercício r.le :1924, o 234 :13:?$320, 
onro, o 9.87G :815~i000, papel; á proposta para 1925 apl'cs~n
l.adtt pelo Governo. 

E' na convicção do servir patrioticamente a adm!nistraciío 
publica, do trazer o seu contingente valioso de· apoio ao Go
verno, que a Commissiío de Finanças do Senado se dispõe a 
dar sua approvação a q11antas ernondas se reconheçam de pro
veito á actuaofto official, fazendo-o cheia dos sentimentos 
alevantados que caracterizam os seus pares e com o louvavel 
intuito de bem fazer por um ramo dos mais valiosos e dos 
mais utcis da administraoão. 

Assim, pois, a Commissão emitl.c seu parecer ás emendas 
que lhe foram prcscnl.cs c o Ilclator cumpre o seu dever nas 
trinta horas de prazo que lhe couberam para relatar o or
çamento da Agricu!Lura. 

Para illustrar estas declaracões o Relator traz ao conhe
cimento da Commissiío e do Senado, afim ele melhor serem ava
liadas, as razões das affirmativas que ahi ficam, curtos mas 
expressivos rclalorios que lhe foram fornecidos como ajuda 
desto l.ruballto pelos respectivos directores de servi~.os do Mi-
nister i o da Agricultura. . 

"E' facto reconhecido que ela continuidade de administraciío 
dependo o regular anrlament.o elos serviços publicas. Em se 
!.ralando de serviços da natureza dos quo se acham a cargo elo 
Minist.crio da Agricu!l.ura, Industria e Commercio, essa oon-. 
l.inuidacle representa elemento qunsi sempre indispensavel ú 
pcrJ'eila rcnlizaoüo dos fins a que se destinam. 

A organizacüo do ensino profissional agricola c industrial, 
por exemplo, niio póde ser improvisada de um momento para 
oul.ro: exige l.rabalho lento c perseverante. As esl.acõcs expc
t•imenl.ncs niio nprosenl.nrií.o ,itímuis t'esull.ados aprcciavcis se 
r.s JlCSf(llisus o invcsl.igncücs nfio forem 1'eil.as rlili'Unltl lonc.:o 
tempo. 

,. 
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Isso mesmo accentuou o Sr. Presidente da Republica em 
sua mensagem de 3 de maio ui !.imo: 

"A causa principal da inefficiencia de muiLos dos actuaes 
serviços, sobretudo os de caracter experimental, é não serem 
votadas as consignações para. programmas determinados de tra
balhos, com os prazos necessarios li sua conclusão, como se pra
tica nos Estados Unidos. Accrescc que não devem os trabalhos · 
so rrrer solução do continuidade c só um regime especial como · 
ali se adoptou, podertí obviar os inconvenientes actuaes, que 
justificam a maioria das falhas notadas na execucão de taes 
serviços,". 

Ainda, recentemente, a proposito da vinda de um espe
cialista do Instituto de Svalol', da. Suecia, para estudar a possi
bilidade de regenerar, por meio de selecção, o trigo cultivado 
no Brasil, o professor. Nilsson, daquelle celebre Instituto, de
clarou o seguinte: "Mesmo aqui, no Svalof, são precisos de 10 
a 12 anno~ paru a producção de uma nova variedade, apr.sar d(l 
Lermos mataria prima em abundancia, collaborndores experi
mentados e installação de primeira ordem". 

Mas ,Precisamente o contrario é o que se tem verificado no 
Ministerw da Agricultura. Quem quer que procuro conhecei-o 
desuo a. s11a fundação ficará perplexo unte a vncillação e insta
bilidade que f.r.m prosididl) ú organização e manutenção dos 
seus mais importan!,es serviços. Sob pretexto de economia, o 
C'ong·resso niio tem relutado cm reduzir ou mesmo supprimir 
verbas rlcslinudas ao custeio· de servieos de real utilidade, e 
o que é mais de lamentar, depois de 'haverem ús ve<.r~ des
pendido quantias avultadas e se acharem quasi em condições 
de começar a produzir os resu!lUidos almejados! . 

Se não mudarmos de systema, difficilmente conseguire
mos alguma eou~a de provcil.oso para o paiz. Haja visl.a Cl 
Jnst.ii.nl.o Phylote>ehnico «La Estrunzucla~. do Uruguny, que. 
rlisponàn rlr! l.ocln~ oR ror.ursos, sómcnt.e depois de um traba:.. 
lho syslcn:nlizadn n ininl.eT'!'upto durante annos consecutivos, 
t•nnsc:;uiu obltll' diver~!B vaJ·ierl:1rles ele semonl.cs de l.rigo, 
que Lrouxm·arn um rendimento de mais de ~O o/a na producção 
d!l lrigo naqne!le paiz, o Cfl!C rrprescnln nm augmento de quasi 
quatro milhües do pesos, islo 1í, cerca de 30 mil contos nova-
lnJ• tola!· c! essa pr·oducção. · 

Impressionado c.om a s1tuar,ão a que chegúra a nossa 
hol'rachn, nm virl.ucle da concort'Oncia offerccirJa pelaR pos
sessões inglesas da Asia, o PodeJ' T!lxccul.ivo, de accôrdo eom 
0~1 Eslados inlorcssarJns, nrg;nnixrlll nrr .. plano g·cral rle defesa 
desse procluclo. o (jllUI, sqbmet.l,ido no Clongrcsso Nacional, i'oi, 
om grande parle, ndnpl.nc!o pela !e i n. 2. 5·13, de 5 de ,j,a.neiro 
de 1012. Depois dr g:nslos snperiorcs a treze mil contos para 
pôr rm1 oxccnçüo mnilas rias medidas constantes desso vasto 
]ll'OI~J·nmma, r.xUngniu-se crnr.plr.!amenlc o sct·vi(.'o em começo 
rln 1 !I I .'I, ~r.·n qnc nu da r/e Pl'rtl.ico sr cnnsng-uissc realizar. 
l~m VI!X de rcsi.J•im~il-n· no qne fosse <lc lll,ilicladc evidente e 
tlo rneil nxeeii('Üil, prr.fnJ'iJt-~c dr.I'J'r;r.nr locln o plano, sem at
lendcJ' a .. que a horracha sempre fJJ:)'urou como um rlos nns
Rrls pl'inripnr.H a/'l.ig·os do exporl.a1:íio. 

811/ll ns ~OJ!S inmtmr.pos rios o n ~t'ando extensão de snas 
:n8l;v;, n llJ'n<il podt.•J·ia aurr.ri1· dn inclusl.ria rJn pesca vanta
.1ens Pxlraor·tlinnJ'ins, impedindo quo, aJJnttnlmcnto, fossem 
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drenadas para o estrangeiro dezenas de milhares de contos 
com a importacão do bacalhau e conservas de outros peixes. 

Por decreto n. 9. 672, de 17 de .iulho de 1912, creou-se 
a Inspectoria de Pesca, com o intuito de estudar os recurs,OH 
nnturacs das aguns brasileiras, regulando a sua utilização. 
Quando se achavaJ11 iniciados quasi todos os ·trabalhos, appa
.'rclhados os principaes lahoratorios ·e funccionando regulat·
menl.c dnas escolas de pesca, uma com 39 c outra com 18 
alumnus, suspencleu-so esse importante sm•viço, cm virtude 
de não haverem sido consignados no areamento de 191•5 os 
necessarios recursos para a sua manul,cnçiio. Despendeu-se 
assim a irnporlancia de L607:·í03$457, sem que se lograsse 
alcancnr resultado algum. · 

A Estação ao l:liologia Marinha, crcada em 19:15, teve 
existencia ainda mais c.phemera, pois. a lei orcamentaria de 
1916 deixou de consignar verba para o respectivo custeiiJ. 

O regulâmento do Ensino Agronomico, expedido cm 1910, 
tldoplou um plano harmonico, tendo em vista não sómente a 
ngricullm·a c(lmo os diversos rumos de actividade que lhe são 
correlnlos. 

O ensino agrícola foi dis(,ribuiclo da seguinte maneira: 
ensino superior, ensino médio ou theorico-pratico, ensino 
pratico, ensino primaria agricola, ensino dorr:.estico agrícola, 
cursos ambulantes, cursoo conncxos com o ensino· ar;ricola, etc. 

Até 1914 procurou-se observar o que fôra estabelecido 
nesse regulamento. Assim 6 que, alóm da Escola Superior de 
Agric.ultura c Medicina Veterinariu, existi-am .[res Escola Me
dias ou Theorico-Prut.ic:ls: a unnexa ao Posto Zootechn!co de 
J>inheiro, a da Bahia, situada no antigo Instituto Agrícola do 
mesmo Eslaclo, c a elo Hio Grande do Sul, mantida pela Es
cola de Engenharia ele Pot·Lo Alcr;rc c subvencionada pela 
Uniãl}; oilo . arprendizados ugrirolas: o da Bahia. annexo á 

Escola Agrícola do mesmo Estado; o de S. Luiz das Missões, 
no Rio Grande do Sul; o cle·Barbacenu, em· Minas Geraes; o 
de Sntnlla, cm Alagôus; o de Ir;at•apé-assú, no Pará; o do · 
Guimarães, no Maranhão; o de S. Simão, em S. P:tulo, e o 
de 'l'ubarüo, em E\anla Calharina. 

O ensino ambulante era ministrado por 12 professores e 
igual numero de ajudantes, além de 13 instructores contra .. 
c~dM. · 

A Eseola Superior de Agrir.ullLll'n e Medicina Veterina
rin, cuja. insl.nllaçiio fôra in.iciada cm 1911, con:cçou a. fun
ccionut• cm 1913 no cdificin ela t•ua General Canabarro, em 
que ho.ic se acha a Escola Wcneeslau Braz, com os sr.us diverws 
ln!Joral o rios pot·I'Cl itamenln insl.allados. 

Niio l.cnrlo sido cc.nsi:;nada no or.cumenlo de 1915, vr.••Jm 
r.1nra il sua ma nu t.enr;ilfl, foram suspensos o~ · r1~sprr lr:t•s Ira
hulhos, d.>pc.is rln gn~los mais de mil HCI.i!ccnlos .~o.tlos cr.m 
as despesas de inslallncüo. ' 

POI' irlcnlicn rnotivn, o~ aprendizados ar;ricolas fic:n•:un 
rcrluzicloP. a qnnlro: Barhacena, 'S. Lu i?. elas Missõe~. :::~Lub~ 
c Bahia. 

Por clcm·clo n. 12.012. ele 29 rlc março ele 19iG, fornm 
rcunicl:t" as Escolas Médias de Pinheiro c de S. B·~nto 1ias 
T.agcs (Bnhial i'l Escola Superior de Agricultura c Medicina 
Vcl.crinarin. que, como ,iú vimos, teve o seu funccionnm0nt.o 
inf.cl'rompido cm comc1;o ele 191G, Dessa fusão result.ou a Escola 
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SuJpcrior de Agricuiltura c l\Iedi.cina Vcteri•nn,ril.t localizada 
cm Pinheiro. Se, por um lado, ficou prejudicada a orgam
zacão de uin instituto superior, tlc~tinado u mir.istrar in
truccãc capaz de formar especial is I as competentes, por ou
tro lado de~appareceram duas Escolas Médios que, pela sua 
organização pratica, poderiam prestar relevantes scrvicos á 
nossa agricultura. 

O decreto n. 12.894, de 28 de fevereiro de 1!lHl t.rans
fet·itl para a cidade de Nil.hcroy a séde da Escola Superior 
de A~-ricullura e Medicina Vctcrinaria. 

Como se v{! cm menos de cinco annos a Escoln teve tres 
séde rliffl)reulcs. l3asla isso para que se possa ter Ull11J. idéa 
do quanto se tem despendido inutilmente com a monl.agem 
c desmontagem de l'ahoratorios c outros apparclhamenlos 
.indig:pcnsaveis a um e~l.u.belccimcnto desõa natureza. Mas, 
n vacillnr.iio nãn ficou rcslricta aoR trabalhos ele installacão: 
manifestou-se tambem, e de maneira accentundu, na propria 
organização da escola. A !J)rinctpio, era de 5 annos o curso 
dr. engenhei,cs agronomos, bem como de medicos veterina
rios; a Escola de Pinheiro reduziu-os a tres annos, e a de 
N ithe·roy exige actualmente quatro annos. 

Secrr.tarin •!.,, :;.~t'c:rlo - De Ler. ~rrl•• r r. m o r·e~·Jl o.m.mto 
approvado pelo decreto n. 8.899, de H de !ligosto de 1911, 
c.>ra o se.guin!(> o 'Ç)RSSoal da Secretaria rt~ l':~hrln: r•i l''!~tm•ia 
1G.eral de Agricultura - 1 director geral, 2 directores ·de se
cção, S primr.irl"~ officiaes. 4 segundo~ e 7 terceiros; Di
rcrtoria Gc:'nl de Industria e Commercin - l ôi:-ector ~c. 
ral, 2 dirccfor1!P r!c• s~r.cão. 3 primeiros, 1 segundo~ e ti t.rr- , 
rectoria Geral ode Industria e Commercio - 1 director ge-· 
ral, 3 directores de secção, 8 primeiros o.fficiaes, 10 segun
dos e 12 terce!rou. 

A lei orcamnnLat'ia de 1!l15 ':l!JlPrirniu o~. sc~uinf.p.~ r.nr
gos : na iDirectoria Geral de Agricultur:,a - i primeiro offi
cial. 2 segundos e 5 terceiros; na Directoria Gera:! de In
dustria e Commercio - 1 primeiro official, 2 segoodos e 4 
terceiros e na Dirrctnria GP.ral do Gnntn!l:lirlado -- 1 dtrl·
ct.or de secção, 2 primeiros officiaes e 2 terceiros, 

. A lei orçfltn~:Jiaria de 1919 creon n~ Dirc~fnr'< •••·:·~! 
de •Conta:bilidade 2 cargos de primeiros offi<liaes, 4 de· segun-
dos e 6 de terceiros. . 

As Directr>rias ·c:c '·Agricultura n Tn!!nst.ria e Co:nmercio 
cont.inuaram, pnrém, com os sAus. quadros r~xtrAmsmentn 
reduzidos e, a despeito do auxilio de algu·ns a.ddidos, os seus 
servicos man.teern-se em atraso desde essa época . 

Serviço de Inspecção c Fom,ento Agricolas - Logo n.pós 
. a installacão do Ministerio foi crendo pelo decreto n. 7 .556, 

de f6 de setembro rl1 1909, o .'lervico di! Tnspecclín t\ro'icola, 
com 12 flnSipeot~lorins. drgnnizado dcf.initivam!lntP. pelo de
creto n, 7.81ô, rle 13 de .ianeiro rle 1910, S'lb n denominar,.ão 
do 'Serviço rir> Jnspecção, Estati,çtica e Defflsa Anricolas. Mai~ 
tarde,'' por dermfo n. R.267. do 29 d11 set.ombrn ele 1910, foi 
crendo, ficon:lo-lbc snborclinn:do, o Slm'1lit:O rlc distribuir/Ia 
de plnntas e .çp,me"'tes. . 

O decreto n. S. 350, de 20 de janeiro de !910, fundiu os 
dous ·serviços, resultando dahi IJ Serviço de ln,ÇrJec.;i'í.o e De
fesa Ao1•icolas, O decreto n. 8.515, de H de janeiro de !91t, 
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r.usmentou p:u•e 20 o numero de in~pectoria~, uma om enàa 
Estado. 

Em 1913 ereou-se, como dep,enclencia do serviço, a Fa
zt•nda de Sementa~ no municipi'l dll ller.cnc:e, m~ta:Jo do 11111 
de Janeiro, clenlinr.cla á proctuocàu do :wn·ll'nte:l ~Cl(,~CiCJnaua.; 
para distri·buicão pelos agrioulturos ., 

Por decreto n. 11)>19, de 5 rJc Janeiro dll ll115, foi re.
formado o serYiCO, passundo a denomlllur-se ScrVi(·o de .'l.ori..; 
:Cultura Pratica. De accOrclo com est.a or:;·auila~ão, a.; ;!lspe
cLoria-s ficaram 1'eduzidns a H. sendo íncol.'fJill'~rJos ::o set·vir;o 
os campos de demonstração, destinados a divulgar, entre os 
agricultores, os melhoramentos de que são susceptíveis as 
culluras do pa.1z.. 

Mal tivc;·u. inJI!lu a i:.·.\CCU.1~11o Cle~ 1.:l rL-It,~T·:· .. 1~tn .'-. 1!~"'1'-Y .. -
rido a,p'enas um anno, soffria o serviço, pelo decreto n. H.519, 
de iO de março de 1915, nova reforma, supprimindo 
as inspectorias ail'ricolas, o que veio prejudicar bastante a 
sua eft'ioiencia. Es~rt Silllfl~i'lo fH]I'Jnn.n~ct•n 3lr1 a .;x,>o•.rJJ.:fl" .~v 
decreto n. 14,184, de 26 de maio de 1920, que mais uma vez 
o remoctolo\1, crcnndo in.;poocl'OI'la~, uma t\ril .:n.;a j,..;.t.,,olo e 
uma no territo: i o cto ;\c<·c, e dancJo~llle a 1\Clnui denon:!ru~üo 
rle Serviço d!l fnspecc;üo e Fomento Agrícola.;. 

. Cabe a c·~tc ímportant.Q serviço investigar a dltuu~ão da 
economia rural \Jmsileira !!lOS sem variado,; rr:;pc,'lo>, ~rn
curando om~parar e fortalec~r a produccão com a implantação 
do methodos novos, indispensaveís a que o Brasn possa com
petir com vantajem na conqui.stn. do·s mercados estran
geiro~. 

E' por meio rlas inspectorias agPícolas nos Estadas que o 
So~vico conseg11e realil!ar a sua missão, fazendo irradiar a nua 
actividade por todos os municipios: a) no exame da agrol:~
gia, climatologia e revestimento floristico; b) no estudo dos 
acl.uaes syst~mas de ·cultura e conselhos ;para o seu melhora
mento; c) na introduccão de culturas novas aduplaveis á re
g!ii.o; tl) na org:mizac.ão de estatísticas agrícolas; e) na pro~ 
r·agnuda inlell i gente dos principias ac;ronomicos e conheot
ment.os prn.ticos de a,."l'icu!tura; f) no estudo das pragas e 
mo!e.st.ias nocivas ás plantas cultivadas c ensino dos meios de 
combat.ol.-las; al na dis-tribuição de plantas e sementes; h): 
na cessão ao agricullor, pelo preco de custo, de machinas e 
instrumentos agrícolas, adubos, insP.cticidas. e fun~jc.idas; 
i) na propaganda do cooperativismo agrícola; j) nu respõsta 
ús consultas dos interessados, etc. . 

Ao mosmo .tempo que so procura conhecer as eondicões 
economieus de cada município, vão ~endo lavant.ados tnquerl
tos agrícolas, dr. accOrdo com os dados colhidos in Zoco, sobre 
as principaes cu.lluras dn região. Já se acham ultimados os· 
inqnorito~ sobre o café, a cannn de assucar, o algodão, o mi
lho, o feijão; o mate, o cacau, o 'coqueiro, a carnaúba, o trigo 
r a lral.atínhn. · 

Cnm o~ inqniH·ilos r.mlilado:; sobr.) o preço das terras, os 
pnlr,rit,R rlo~ frahnlharlorr.s ruraes, rendlmnnlc. da~ cull.ura~ 
por hecf.arc, centro de produccão, épocas de rplantio do tra
t.n" onllnrnn,; r r! li rollil!i!.n.~. prorlur.t.oR exporf.nrlnB ]lrllo" 1~~tn. 
d1:< f clistl'ibuil'üo g-nnf'(raphica elas pri:lllipa~s ~ullur.l'' n r-·~l'-
1'!( ~ r:n1 11:\lJi!'l~d·l n or'entnr os ~ous trabalhos. 
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O serviço de estimativa de colheitas vae adquirindo gra
dativnmente maior cunho de fidelidade. Gracas a esse ser
vico cons,Jguiu-se verificar que a nossa produccão vegetal 
attingiu, tJm 1921, a 4.187.310:000$; em 1922, a réis 
-i ,202. 366:000$, e, cm 1!123, a o. 457.755 :69·4$500. 

O servico de propaganda do cooperativismo enlre os ia
vradores está sendo feito com grande exito nos Estados da 
Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Geraes, Santa Ca
tharina o Rio Grande do Sul. 

'l'em dado excellcntes resultados o serviço· de cooperac;ão 
com os agricultores, destinado a melhorar os processos de 
cultura. Oo agricultores fornecem o terreno necessario, os 
animaes, ns ferramentas e o pessoal operaria, e as in~pecto
rias imprimem orientação technica aos trabalho~. ministran
do ensinamentos pr-aticas sobre o manejo das mach!nas e ades
tramento dos animaes de tracção e fornecem as machinas 
agrícolas necessarias ás diversas operações, desde o preparo 
do terreno até a colheita, além de sementes, msectlcidas, fun
gicidas e adubos, quando necessario. No local escolhido, or
ganiza-se assim um pequeno campo de demonstracão da cul
tura de maior imporlnncia economica da localidade e ~ituad~ 
sempre em condicões dP. poder !'er facilmente visitado pelo., 
lavradores da circumvizinhanca. Tal serviço, iniciado ca:m :614 
cam~·os, conta ac-tualmente 146, sendo 4 no Pará, 5 no Ma
ranilão, 8 no Piauhy, H no Ceará, 3 na Parahyba, /1 em 
Pernambuco. 2 em Sergipe, 12 na Bahia, 2 no Espirita San
to, 15 no Rio de Janeiro, 19 em São Paulo, 4 em Santa Ca
f.harina, 17 no Rio rGrnnde do Sul, 31 em Minas Geraes, 4 em 
Goyaz e 5 em• 11\fad.to Grossa. 

A Commissão extra parlamentar incumbida do estudo 
dos orçamento~ cJ ecl::trou no seu relataria: 

cNão é facil comprehender que haja necessidade de sete 
tlnc! yloA'raphM para a Reparticãa de' Foment.a Agrícola. A 
climinulofio de tres não r.odcrá prejudicar o servico, assim 
c.omo não parrce natural que 21 insoectores tenham 57 aju
dante~. Rcdu7.indo-so estes n 21 e sõmmando a proposta an
terior, n economia. sr>rú elo 226 :ROO~ooo,. 

Quanto ·á primeirs r.·nrte, cumpre r~ferir que os traba
lhos de cxpr.dient.e c clactylographia ~ão realizados habitu.'ll
menlc por diverso;; funccionarios. sem qualquer remuneração 
ext.raordinnrin, até ús !8 horas, o que demonstra não ser ex
ccs~ivo o res]>rcf.ivo quadro. Por outro lado, o numero de 
ajudantes não c!. excesso, mas ao contrario, deficiente. O ter
rito rio do pai;~ está dividido em 78 circumscripçõcR, n , n.hr.r: 
AmazonnR, 3; Pnrá, ~: Marnnhão. 3; Piauhy, 3; Cenrtl. ~. nio 
Grande dn Nnrf.e. ::1: Pnrahyba. 3: Pernambuco, 4: AlngõaR, :1: 
Serg'ipe, 3; Ba h ia, ti; F!;~pirito Santo. 2; Hio do .T nneiro, /1: São 
:Pn11lo. fi; 'Pnrunú. :'1: ~~nt.11 Cnthnrina, 3; Rio Granc!r. do Sul. 
5; Minas Ge.raes, 7; Goyaz, 3•; Matto Grosso, 4, e Territorio do 
Acre, 3. 2i circumscri,pcões. com sédes nas capitaes, estão a 
cargo dos inspectores, e 57, no f.nterior, a cargo dos n,iu-
dautos. . . 

Dadn n no~.,n p f'l'llfill extensão terrif.ol'ial o as dirficulda
<leR de oommunicnc.fio, comprchendn-so fnoflmonte n vn.nt.ngem 
quo nrlvirin do nugmento r1o numero de circumscripcões, re
sf.Tinglndo, em conseCJucnoia, as respectivas áreas e tornando, 
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assim, roais efficiente n acção dos inspectores e n,judanles 
nos multiplos e importnntes encargos que lhes cabem. 

A reduccão proposta, pois, além cw. desorganizar um de
pal'l.amcnlo, cu.ios trabalhos, de maior relcvancia para o paiz, 
se achnm bem encaminhados, não trnria sensível economia 
tuna vez, que, de nccõvdo com o proprio cri·terio da Commis
são, lac5 funccionarios deveriam ficar addidos ou em dispo
nibilidade, segundo tivessem ou não mais de dez annos de 
serviço. 

A CommiSISão acoo.s·elha a extinccão do Campo de S. Si
mão ou do Campo de Lorena, ambos no Estado de S. Paulo, 
com a ooonomia de 2·5 :650$000, por entender qu,e «não é 
justo que· em um só Estado sejam mantidos dous estabele
cimentos da mesma natureza á custa da União.:. 

Esses dous campos são p-recisamente os que dispõem de 
me~hores elementos. O de S. Simão, com excellentes terras, 
acha-se apparelhado de todas as installacões, e o de Lorena., 
com 250 hectares, dos qu!lies 76 de optimas terras promptas 
para diversas culturas, principalmente de arroz, já dispõe 
tambem das principaes installacões. 

O primeiro produziu, em Hl23, 178.111 kilos de se
mentes seleccionadas, no valor de H1 :000$000, não tendo 
sido maior a produccão por falta de recursos para pagament.1 
dos trabalhadores necessarios ao plantio de toda a área cul
tivavel. 

Não procede a razão allegada pela Gornmissão, pois ·ts 
sementes produzidas em S. Simão teem sido distribuídas por 
to elos os Estados, o que acontece, aliás, com as sementes pro. 
venientes de todos os campos. 

Na consignação - «Pessoal variaveb. a Commisôiio pro. 
põe reduzir a 200: OOG$000 a sub-consir;-na::ãc1 5". cJe;:t.i n:r:h 
ao J)Ugament.o dos trabalhadores dos campos elo· sementeR, r, 
supprimir a. sub-consignacão 6•, na import.ancia de r6"' 
318 :00·0$000, destinada ao pagamento de auxiliares ext.ranu. 
merarios. t.rabalharlores or ~m·vic;of' de ombnllag~!T'· dr. scmen; 
tes, machinas agrícolas, adubos, etc., e aradores temporarios . 

. A reduccão proposta não se justifica de maneira alguma 
po1s quanto menor for o numero de trabalhadores menor serâ 
a Pt•oducçã.o, e, portanto, maior .a somma dispendida com a 
acl~IJ :siçãn de senwnt.r.~ e plantas. flor nnl.ro ladn. a ~llPJll'~~
siio ela. sub-consip;nacão 6' viria nfio só de~organí?.nr Rervico' 
que não podem deixar de ser realizados, como diUicultar ex
traordinariamente os trabalhos das inspectorias, principu.t. 
meute os rlc cooperação com os Javradorc~. nos qu~.eR· é im
preJr.índivr.J o concurso do3 aradores. 

A' sub-consignacão 3', de 320 :ooomaoo, destinada ao pa
:;(nmento de diarins, ajudas ele eusto, grntificncões e substi
t.ni\:ões. o. Commissüo propõe :t rer!ucr·fio pnrn 120 :000$00[), 
on seja pouco mais do terço da propÓsla. 

Tal rcduccüo viria prc,iudicnr tambcm os ~ervicos das 
inspectorias, cu,ios funccionarios, pela nnturezn elas prnpríad 
funcçõcs. precisam locomovcr-~e constantemente rlc um p:na 
nntro ponto rln circun~scripção a sen cnr:;o. 

Na consíc:n:wãn «Materinb n Commissiín nropiic' n r~
duccão de 1. 302:000$000, sem que se possa atinar qual o cri-
1Prío arlopt.nrlo p~rn e~srs cclrtcs. Nn 1.nc.mnl.11 n~ H!lh-ennsl~nn .. 
cões 11', e 12', destinadas ao tra-nsporte de ;pessoa.!, materin·l 
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e animaes, de 100 :•000$000 o 2110 :<l00$000, no actual exercício, 
•.! t:u;ja l!ltiu!'IicJent:ia já esta vertficada, a Commissão propõe 
os córtcs de &O :u00$0UO c 180:000$000, o que importaria ro-
duzil-os u GO :000$000 cada uma. · 

Se1·viço de Indudria Pasto1·il Começa a Gornmi;sã:; 
declarando que o Serviço de Industria Pastoril deve ser tJ•an
tii'erido para os Estados. Estará porventura tal :;crviço fóra 
da csphcra de acção da Umão'l De maneira alr;uma-. A Fe
dcl'açfw não exclue, mas, ao contrario, exige u conju~:;·ação ll<J 
csforcos, sob orientar;ão da União, na execução dos serviço:; 
que mais iul.eressam á vida do paiz, entre os quaes avultam, 
sem duvida, os que dizem respeito á sua vrosperidade eco
nomica. 

No adoptar o regímen federativo, a siluação do Brasil 
era bem dit'l'crente da cm que se achavam os Estados Unido3 
em 1787 c a Arr;entina em 185~. 

Vivemos até a proclamação da Republica sob o regímen 
da centralização, não agindo as 'Prov1dencias senão sob o iufluxo 
<lo centro, ao passo que as colouias american:s c as províncias 
argentinas constituiaw unidades independentes, com inicia~ 
tiva propria e, por conser;uinte, habituadas a cuidar do se•.1 
desenvolvimento economico . 

Pois bem, apesar disso, o Governo Federal naquelles 
paizes, sobretudo nos Estado; Umdos, amplia cada vez maio 
a sua acção no intuito de preservar c desenvolver a riqueza 
nacional. Basta dizer que o Bn1·eau o{ Anima! lmlustry dis
pende annualmente cerca de sete mi,lhões de dollars, isto é, 
mais de sess<Jnta mll conto~. ao cambil' actual, ulém lle vcrbil, 
cspeciaes avu!Ladas para a ciTadicaoãu de certas mole;;liaô. 

O mesmo acontece em relação uos Ll'abalhos nr;ricola~. 
o. Bureau of f[a.nt lndustru, (I }Jurcau or Soi!s, o Bw·cau O/ 
Biolo(Jical Snl'VCIJ, o Burcmt Entmo!O!llf, o 13ureau o{ Chc 
rnistru e o Bnremt u{ Aurir:uUum Ji:conomics, u E11(orcemen! 
o{ thc lnsecticids c o Pedcra! llm·ticultural llvard, <•S qua'~~ 
realizam ~cr·viço, cuja~ altribni(,õe~ compelem, entre no·~ 
ao .Ser.viço de Inspecção e Fomento Agricolas, ao Serviço do 
Algodão, ao Instituto Biologico de Defesa Agl'icola e ao lnsti · 
luto dr. Chindcu. dispcnd~u nnnualiJII!fllP quasi nove mllhõtl~ 
de dollar.~, isto é, cerca de oitenta mil contos. 

ü Mi;dsterio ela ;\B'J'icultura mantém 2t.O{]Q t'unr:cion'l
I'ios,. dos qu:ll!s apcna;; .\. 000 trallnlh:tm cm \Vashinr;ton, 
Existem 2. 000 especiali~•tas oooup'ad.os em pesquisas e inves~ 
t.i:::n<:õcs ut.ei:l ~P dc~r~nvolviJr·~ntu ria ar;I·icullnra. A ~ua rb
tação annua! é de c·erca de 150 milhões de do!lars . 

. A Republica Arp;cntina que, em mntcria de pecuarin, ,ii. 
attingiu consideravcl grau de adea.ntamento, mantém a Di~ 
l'Ccción General de Ganarle1•ia com os seguintes scPvicos: l'o~ 
Ucia Sanitaria, Inspcccion' Sanitaria ncaional, com 72 vet.;J. 
rinarios, lnspección dc Friaorificos, Inspección d11 lm'[Jol'ta
r.ción . .lnspección rle Exportacion. Ext?:ncinn ele Gan•apata, Fo .. 
mcnto Ganadern, Pesca. Inspcccion Mercado de l.iniers, Jn~
peccitin M crcarlo de Tahlad<l, Jnspección de Trans·pm•tes 11 
Dcsín{ccción de :'a11m1cs. r.M1snltnrio e ln(o1•macione.~ (Jene~ 
1'Cl!1s, Industria l.uhcra 11 Rr.frirre~·nr.íó11. Com n Direcci6n Ge· 
nm•al de Aaricnltura 11 De(enza Anricola dispendc nnnun!
mcn~r. 3.1G.I,G.'JO pesos, isto r\ mnis de dez mil contos. . 
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Installado o . Ministerio da Agricu!Lurn, procurou-se es-
LendeJ' u sua acc.ão n Lodos us recantos do paiz. Na maioria dos 
Estados dciminavrun a rotina e o atraso !em ma teria de .ngri

. culr.nra. ''A situacãu se ca;•:wter1zava pula ·.austJncia completa 
.·.·.· dos mctlwdus apiJT'iorcoados .de cultura e dos meios de comba

ler a~ pragas. Oci l'tlbanho~ v1viam quasi quo ahandonad~l.l, 
eem uma providencia contra as cpizootias :.-einantes. . .... , .·· 

A . noção do Mlnisterio veio despertar ~ssc estrido do la· 
I bargla, altamente projudlciai· ao J.)alz' ; · · · · · .. · •·. 

A discriminacão entre o que é do carne ler· nacional' t3' 'o 
lJ:IJé é 'de· caracter local só poderá ser feita pcúco a pouco e á 

''' medida. que os 8eJ;vicos do Miuisterio rororn tendo ,regular in:.. 
011'6rnento,; Supprimlr serviços B<lb o fundamento de que .elles 

·devem ca'bm; aos l!:stados, e sem que estes se achem disposto~ 
a: .coiltinunl .. os; é prrjudicur ·todo t) trabalho' .. é volver 

I 

• 
• 

á. sil.nacão prm:nr1:1 priJPltlva, ~nrn 'evitlnn · para a 
·p.rosp'eridade do palz, que não· . ··tiil~~~~--:ull8I~.de.:.&lurut::.. ______ • 
Jbnntc · nlternat:va; . . . .,. ,,•: 
· • o ·. dé'senvolvimento da · 
sairi ··directamente~ ans 1stados; 
tamhcm ti União, pois qúant:J 
nomka'do paiz, maior.cs·scrúo 
elle . poderá dispor para a 
cargo. · ·• · . 
. ·. E indiscutível é a facu 
faculdade essa que não t:ut>u!'"n' 
hibiçfio de estabelecer privi 
vernos. locacs (Const. Ped., 

Até 1910, os producf.os de 
no quadro da JIOssa eX!Portacão · 
:Ires e sabugos, a cinza e. o 
qualquer documento de ~~~r:~~at~ 
que taes producl os não PI 
su.rtos apizootieos .de:. oarbunon 
aphtosa •. A União znLondeu 
&ntr• a.amcnça de dcscredito rl 
e dahi a e::q>edição do decreto 
1 !lHJ,. que creou Servi.ço de 
ccssidade de cu lambem 
nh os, re~olvcu o . ~n"o~n 

· . bl'o de 19H, orear ·lnspectoriia~ 
nessa época terrível. 
dlano,'no sul, e o sv~~~:~~~~~~.Y~i~~·~~~~ ·Tendo em .vistão 

A 'I' 

NESTE VOLUME EXIS' 

DEFEITO DE FOCO -

MIDAS). 

dq apparelhar, .melhor o. Serviço de ·~l!ir\~~~"'m~~~~-'="""---IIIOIOlm! 
conveniente remodelal.:o pelo decreto n. H. 
neir·o .. de .. 1915, ,passando então. :i .. denominar:-so. ,.Sm•virto 
dustria Pastoril .. Com o mesmo in luif.o,: foi o· ~nT•vf••n'nr"rA.:.' 
mente. reformado . pelo deerot.o n ... 14. 711, :de 
de. 1921. . . . . .. . · .. : . . · .· .·· · ··. , · · 

.· .. De ext.raordinar.ia vantajen;• .tem sido a. accão. do ServiQo 
r! e. Indu.strJa Pastoril .no. melht•J'tUnento dos. nossos· rebanhos, 

. lntrodn)ido e favorecendo · a · intrqduccão de rcproductores 
do. boas racas adapt.avois ac. nosso moi o. · , · · ·. · · · 
· De. 1914 a 1924, só o Post.o Zootechnico de 'Pinheiro for.; 
neceu aos. criadores. do paiz. 1. <!.H animaes, ·sendo: importa;. 
dos,· devidamente acclimados, SOO animaes, e nascidos no 'es
tl'lbeleoimento, 644, o que j:á representa um· resultado dever"a 
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animador, tendo-se em .vista qLJO:.os trabnlhos do selecção e 
criaoão·· do J'Cproductores demandam,· nnr sua natureza, tempo· 
hmso pat·a ~ua realização. · . . . . . · . ·· · .... 
· . Se não fOra o . Servlco de Irudustria Pastoril, o Brasil não 
poderw ·l't!óliH\r no~ mercllllo.ii mundiau~ como exportador de 
·prdductos· ·cmnestiveis d•l origem annnal, dadas as exlgencias 
cada vcl. nHli~ cre~centc~ dos ;paizes consumidores ou· simples-
mente lUL~rmcctiarios. · · · · · · · · · ·. 

·os trabalhos. dü vaccinacão · feitos directamente ou facili
tados polo Serv;ço teent poupado á nossa pccuaria prejuízos 
du ·dct.enas de milhat·cs de contaM,' Sómenlt! no período de 1 de 

·janeiro a· .~o llu ~ctcrnlli'O .deste auut>. · roram distribuídas 
i.IO:l.·!ltlO, diJsc~, de vaccina contra· o cut·uunculo !Jucleriuiano 

. e .L47tl. 5liO cor.lra .o carbu::J.:ulo· symptomatico.. . ·. : 
' ··. , ·.No, êorubalc. á peoLtJ bovnm. cm. ti. Pauw, ·o ::ier:viço de ln
dustl'ia l'astonl prestou .relevante serviço •. Conl'rontando..:se 

rcs~.;ltados alcancados com os rla Bolgica o da Polonia, .veri-
cmbora com despesa menor; se . conse~o"Uiu, . entre 

llilllllllll----.wis-'~ú.u!ii.w· ;.J.!lU!'~;.X:Il,[?,:idatncutu a. cpizuotia; não tendo havido 
após a dcclaracão ofl'icial da extin-

E N Ç Ã O 

rE VÁRIAS PÁGINAS COM 

(TRANSPARENTE E TRE-

"''"·""'··'· 1111 b:~cl.c·r·idiano, 110 llio .Grande, 
Santa Cathai•ina~ r.o corr·ente 

!K.IJ:r·c~:teza, graças, ú ·competcncia c 
ncll:rnbíf!os desse trabalho.' . · 

o Brasil c•xporLoü productos 
i O. :158:000$000 .• ·.m· ·.evidente 
. não procurasse melhorar os 

mediante o combate ás. e.pi-
ora cm um,· ora em outro ·ponto 
. . . . ' 

. importancia. de 9.103 i59(.1$000, 
as. suggestões . da commissão, a 
menos de metade. · : .· .. 
· extinccão de mais· de 400 car-

de l'icar addidos ou cm ftispo
quc inefficaz o cb,iectivo ·que 

destinadas· â lllanu
monta, aetmselhando 

:~·~8ª~:p~l~;h~~;;ioSingular· eco-a: e com 

. 4.-Material, torllam o· servi~ 
ento. .. . · . . .·· .. ·'· · 

· -. Os problemas de· immigração 
~""Cõl'õfilzll"QirGl!l5ao.· ,m:~i~~ 'importancia .para. paizes novos, 

como o Brasil, em .que a falta lle. braços se acccntua dia a dia, 
com .evidente prejuízo para .o seu desenvolvimento economico. 

·· Seria 'erro imperdoavel não facilitar a entrada e a.loca'
lizaollo de individuas de boa índole, habituados ao trabalho 
rural. .·· · · . . · · ·· · · · · · · · 

, Tudo quanto se. despender com esse objectivo encont.rs 
perfeita justificativa, dado o caracter francamente reprodu
clivo 'de tal despesa. · · .. · . . . · . 
. · k Commisslio. suggere a oonveniencia de (precipitar a 
e!llancipaollo__ dos. nucleos. coloniaes e não assumir a responsa~ 
b,llidade de n~~s oreao!les,. . . . . .. .... _, _ .-

. ', . 
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O prnbloma dai uoloni~ar~ão está intimamonLe Jigl!ldo ao da 
immigracão, e este, 'não ha negar, constituo servico de caracter 
nacional c, por conseguinte, dentro da esphera da accão da 
V niüo. ~!is ter SfJ toma, pois, que o ti'C'l'>'ico do colonizacão soja 
rca lizado sol:l a Ol'icnl.acão do 1 Governo !<odorai, com a collabo
ra~ão elos Estados, que, aliás, não têm relutado CJ? auxiliai-o 
uessa importante tarefa, offereccndo terras apropl'ladas á fun
dação dos nucleos coloniaes. 

A experiencia já ha demonstrado que ~ómentc a acção 
conjunta da União e dos Estados poderá proporcionar re,;uitados 
tiaLisfatorios, o, poJ• iss•J, a expeuicão do decreto n. 6.1179, de 
16 de maio do HI07, collocando os set•vicos de immigracão e 
colon'izacão a cargo do 1 Governo Federal, veio COJ'responder a 
uma indcc!inavel necessidade. Nada aconsalha a alteração 
ll·~~so reg·imc, senfto no sentido do so tona'!' cada vez mais 
efficaz o concurso dos Estados para que ma10ro~ sejam os rtl
sulLí\dos alcançados. 

Não sendo possível, em ?irlude de nossa situa~\ÚO finan
ceira, imp!'imir a taes ECJ·vic,;:; o incremento qut) 8eria para 
rit~ot'.iar, o Governo limitou-se; a propor um augmento de 
3. 34.2 :000$000, destinado· a conserva,I-os com o desfritVolvi
n lt'nlo natural que vão apresentando c proporcionar maiores 
elementos .para o .perfeito funccionamento dos patronatos que, 
t•m tão cur't.o espaco de tempo, já têm apresentado exoellen
Les resultados. 

Mas as reducções propostas pela Commissão não s6 ·elimi
nam por completo ·esse augmonto, como acarretam um& dimi
nuição em relação ao actual orçamento, na importancia de 
1. 052:666$000. 

'l'aes reducçõcs prcjudi~ariam e:xtraordinariarr:ente os 
trabalhos do Serviço de Povoamento. 

llf·ercce lambem referencia r:special a sub-consignação dc.;
Linada a transporte de immigrantcs, trabalhadores ilacionar.s 
e menores de Palrouatos Ap;t•icolas. gssa sub-consignar;ão, no 
nt:lual orçamento,! é elo 200:000$000. A Commissão aconselha 
a :na roducção para 100:000$000. 

Estando os ~alrouulos, CL•nlros Agrlcolas e Nucleos Colo
ni:tns collocaclos cm diversos pontos do lert•il.orio nacional, os 
tramporl.cs nem sempre podUJr ser feitos sórr:cnte por navios 
•' l'·trndas de ferro, occasionando isso despesas com o 'aJu.guel 
de automoveis e outros meios de transporte em estradas de 
rodagem. Como ,iá vimos, a média mensal de immigrantes no 
Ctll'l'ent.e anno ó de •1.250•. Admit.tindo igual movimento no anno 
vindouro, haverá 51.000 immigl'ilntes a transportar para o 
interior do paiz. Por outro lado, O:ttinge a média mensal dn 
entradas nos Patrona tos Agrícolas, ou se,ia 1. 920 por anno. 
Pondo rle parte os trnbnlhadorcs nacionaes, teremos 52.920 
·pe&soas. Dividindo 100:000$000 por 52.920, obteríamos 1$888 
por pessoas a transpol'tar r 

Serviço do Aloodlio -· Nc.Phum o·1lro pal1 offorcer. me
lboreR condições para a cult.J.m; do alfrodão elo qun n. Brasil. 
As suas terras apropriadas a essa fim cm quaRi tona a exton .. 
são territorial. r. o cunl.o de prcrll.lCr;fin rodnzirlo, r.m rclac~n 
ao~ .out:os pmzcs, collocam-nn. a osl.c respeito, em situação 
priVJlegJnda, podendo, cm pomo terr:po, figurar como um dos 
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l•,aiores produ()Lores do al·godão, uma vez que sejam adopLada.s 
medidas indispensaveJ:; ao seu desenvolvimento: apel'lCJCoa
mento dos· methodos de cultura, producção .e distri.lluiçào. de 
boa~ sementes, combal.e systcmaLico ás pragas e repressão das 
fraLtdcs uo commercio, 

Por decreto n. 11.475, de 5 de fevereiro de 11:115, foi 
arcado o f:iervico do Algodão, ~LJja exisLencia não chegou a ter 
a duração de um anno, pois u Congresso Nacional, no orça
n.'ento de HHLi, deixou de con::.Jgnat· verba para o seu eu~teio. 
t:om o desenvolvimenLo da. lag!N'ta rosea, resolveu-se o~~
veruo a cuiaar uovaman.(e do assumpto, organizando o servit~o 
de combate a essa terrível praga. 

Po1· decreto n. 111 .117, de 27 de marco de 1920, restabe~ 
leceu-se o Serviço do Algodão, ao qual se deu nov_!!. orienta
~,;áo pelo c.JecreLo u. Hl.l<:<:, uc H do agosto de i!Jllll. 

Esta n01va organização, acol·hida com geraes applausos no 
paiz e no estrangeiro, se, por um lado, reduziu extraordina
riamente o numero d~ i'unccJúnarJOs, que dtJ 51! pallSOU a ~4, 
por 1 outro lado imprimiu maior ef.ficieooia ao Slel'ViOo, · esta
belecendo como base a cooperação 1nLirr.a do Governo Federal 
com os Estados .• , . · ., . ; : .• : ,,~ :rJ 

Toda a direcção technica ficou reservada á Umão qut>, 
assim, ppderá, sem gL'ande · dispendio, concorrel' bastante para 
o rapido incremento desta importante cultura. 

Já se acham firmados accOrdos com os Estados do Pará, 
Maranhão, Ceará, Rio Grande· do Norte, Pernambuco, Alagoas, 
Sergipe, Bahia e Minas. 

A proposta do Governo para a manutenção do Servioo do 
Algodão, em 1925, é de 2.771:000$000. A Commissão prop~ a 
1·educção de 1. 289:000$, redu c,ção essa que seria elevada a 
1 • 989: 000$, se houvesse possibilidade de revisão dos aocOrdos 
porque, nesta hypotbese, declara ella, csuppriruir-se-bia inte
.gralment~ a sub-consignação, havendo a de i. 400 :000$00()). 

Se fossem acceitas .taes Sllggestões, todo o plano consub
stanciado no decreto n. 16~ f22 estaria derrocado, pois, teria
mos implicitamente extincto pela segunda vez o Serviço do 
Algodão e entregue á iiua propria sorLe um producto que, mais 
que qualquer outro, merece, pelas grandes possibilidades ·que 
offerece, especial protecção dos poderes publicas. 

· Serviço Geologico e Jlfinm•alugico - Este Serviço acha-se 
em franca actividade, em estudos e trabalhos da maior rele
vancia _para a .vida economica ·do paiz. Taes são os estudos 
sobJ'e as nossas 1'o1:ca~ tlydraL.I icas e os que tlizem respeho ás . 
,jazidas metalliferas e substancias mineraes uteis não metal-

~ Jicas e as sondagens para carvão de pedra e petroleo. Além 
disso, o Serviço prosegu(l mcessantemen:te nos trabalhos de 
reconhecimentos geologicos e organizaoão da carta geologica •. 

Como elementos índispensaveis ao seu objectivo, o Ser
v.iço ·n;antem em condicões de perfeito funccionamento o gabi
nete de 'Petrographia e laminação de rochas, apparelhado para 
o estudo microscopico elas rochas e minerios, indispensavel á 
per~eita interpretação da genese das jazidas meta!Hferas, o 
laboratorio de chimica, occupado sompre na analyse de mine
rnes, minerios, roclms, carvão de pedra, gazes, etc., e a secclío 
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de petrographias, cartographb e microphotogr!lPbia, incum., 
bida da organização e impl1~ssão de mappas, plantas e per:Cis 
o preparo de pllOLUS'l"a.Phlas das Ia.rp.~nas lll.l rochas, lnme
racs, eLe. 

p r~rol:lle~ di} sic:jerurgia. telt\ exigjdo a m,q.nu&eqcão de 
~4rll)as pe ~echqjcgs, ein caracler rna1s ou ~enos perqJ;anente, 
·P!li.'a o ~studo ~ jazidas de ferro1 ma,nganez e outras mate.; 
rj;I:iC.priina'~" nepêSsarias a marcha regular das ~sinas siae-
rl1~S'lC!LS , . . 

· Ar.tualmente. ex1stcm tres turmas: no valia do. R10 Doce. 
estudando âS JaZidas, de Í·C!rro e OS !OI}aeg p~a as respectivas 

• u~iqas, e uma em Santa Catharina, fazendo estudos· seme
lhantes. 
·····~rácas a esses trabalihos, fieou o Governo habHitado a 

escolher o melhor local para a usina ele 50. OOti toneladas, que 
está autorizado a cónstrUÍl': .. . · . 

.... Além àessa8· türmá.s, ·outras estivei'Ialll occuplidas nos es ... 
tudos das Jazidas ele ch['omo, nick.el c outros me!Ms que 
e*r~m . Ílà. ciimpósicão dos à(iOS, dando-Ines qualidade.~ que os 
tornam de alto· valor economioo. · · 

O Serviço mantem em funccionameoto quai.I10 ;mndas para 
a (le&quisa· de carvão: uma no rio Tapajóz, Estado do Dará; 
uma no r.io do .Jlei~e, Estado do Parana; uma em Nova Veneza, 
Estado de Santa Oatharina e uma em Taquara. Estadó do Rio 
Gr.ande do Sul. O funccionamento de&s.a~ sonrtas exig~;~ uma 
desJ:l~sa annua.l d!! ~~ :pQ0$000. Seri~ inu~l llP.~~r!)cer a im,. 
portanci-a dessas investigações. Basta referi!' llii~ á 'Viaó!W 
ftll'f~\1 f\.19 G.J:'anpe~se spbstjtuju o ~prêgc) .. ~e c.arv~o es(ian:. 
~P!fP. fl.~(o Uíl:ÇiRtl!\!, ~a!l9fl.!!4\l ççnstruir. !2 \PCPqlP,tiV~~ ~-
peclae~. · 
· ' Qyqn~~ -ao petroleo, o s~ryiço 11111n~em e~ funcc.ionaiJllíln

to ~§ · s~GU!~t~s · s9ndagens: U!lla ~~ R1acP,9 Doce, Es~do de 
Al!lS:~~i· Jllll~ em 1\farahú, EstaÇ!o <!à Bah1a: d1,1as em Sao Ite
drr); Estado ~e S. Paulo,· e uma em .Marechal Mallet, Estado 
do Parana. Os eiemootos ·colhidos são animadores, não de-

. vendo, portanto, ser interrompidos tiíD importantes trabalhos. 
Allha..,ae funccionando com toda a Pegular.idade 1\ secção. 

da forcas hy4rauljcas. Ha seis turjll11S e)ll s~rvica: uma na 
Bapia, !lstud:mqq as ~cll!leir.~ da co~W,; tres em ~P~a.s G~~. 
ra:es, sendo ~!PI!, D;8 bO:cia. !lo riq DOC?e, w:qa p.o riq diiiS ~ 
llla.ª e 11111!1 no rio Grande; uma no Paraná, p.o rio Capivlltl'Y. 

· Alám d.a& tur.mM de ~mM, À~ um~ d!:l !lj;!WiRt~;tril.'!, l!fllP!l!: 
r.anda P lladastro garal ®s fwo~a bi!lll!\\lliP.llr~ <ta Rlliz !-\ «M 
que .i a se acham utilizadaS e orga:nizando plantas e re1atórios . 

. fu,da 11 ll-ªPMS6Z. d.e Amnl1YR~jval mingrql TI:rl 13.~Mil, ~. !P.l'ill 
de duvida que a energia hydro-electrica est;í desbna,(h a !iilf 
um do;!! mais impprtan~es all;iliarr.s do nosso qesonvolvimcqto 
illli~trial. A ~COTIOT\1\a do !Jmpregp d~ta fonte de qper.~~~ 
e~~~ .r111te~tq Il!lt ele~tr1fic:aciio d() treqpp ela. ~tqdil ~~ ~erro 
P!1-J.l!ls~ !ln~r.e ~1;1~dn~hy e ~lllPiJ?I!:S, 

. b, ~(3IIY!C.\l ~chf~:;~~ \\P'~!las inWI~Âil· O. HI,!Jllg f\1);~ tnrml!s. 
~rm fl,IU~~ 1n~uf JC!0Jltp rHlr!l atapar torta!l ~~,s· znnali do P!J.lZ 
~: Jt.~~· ~ jj~~~m · '\lrar~ll~~c~ J!ll\l~r~ ·~ar J?.mw,llt.!'<m~nt~ 'J.th 

.~. 
A prqpos.f'l! dp ~qve.p10 é ~e 2: ~q7 :960~000. A Çornmiss!io 

QJropõe a reducção"de 1.006:960$, a qual, se fõra tarDada ef
fectiva, viria impedir não só o desenvolviment() c.pmo a !Pro.-
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nria mMUL!IIla~o po que llCtP.almen~~ e5Lá nendo i'eil.o c,om 
grandll provAi to pJlra Q paiz, 

L7!~WIWJ /JitJlQOiCQ (ie /)f!fe~a Mricola -.. Declara n Com
missão que <llJ)arece aconselhavel qua aste serviço seja anne
;qlct~. PP~' P;\:llltlPio. ao Gabinete de Chimica, se melhor não 
1'oa~a ~:~x~inHmJ..·o~, 

No OO~P a·!l ~~r m!lntido, accr~ccnta que a sua. verba pó
dll s~l'tl'tli:IU:cJdtl dll g7~ ;OPD~OOO, toruall<lº'" a~im inf~t'iQf li 
do ~mrept,;; tJx~rçiciq !l!ll 7'7; ~so~ooo, 

O Instituto Biologioo de Defesa A:;ricola foi crcatlo peJo 
deoPete n. 14.331J, de 1ó de suLembro de i!J~ú, com o fim d.e 
estudai! as pragas de insectos o fun:;oa que i nrestarn as plan
taeõtlt!, seleccioiJ.ai' plantas immunes e resistant.o~ ás moles., 
lia~ e e~eJ;cer a vi·Slilancia a!llllitaria vegetal em todo o paiz. 
PaPa, ello for·um t.l'ansforidos co1n Lodo o pessoal c rnafer!al, o 
JLnbor•utOI'ÍG do Phytopathologia do Javthm .Hol.untco e o de 
l!]ntomolo:;ia Agrícola de Museu Nacional, sendo crearto:; o la
no.l'atollio ·de Microbiologia do Solo e os soovicos de Vigilancia 
8anitqvia V ego tal e Selecciio do .P Jantas Immuncs ou Resis
t{ll\tes. O Lnborator.io de Miarobiologia do Solo acaba ae ser 
~UJ>Prim!do pelo deçreto n .. 16.1125, de 1 de outubro col'rente. 

· Não ha nação que não ou1de com es.pec1al attenção de 
sua defoau B,irillala. Com a manutenção do Bureau of B-iolo
gioai Su'l'voy e o Bureau of Entomoloou. os Estados Unidoa 
deaMI~~m annoolmente mais. de quinze mil contos. . 

O Instituto Blolog!_oo de Berlim, excellentemenle orga
~iz~do, dispõe d!\ oinco Sl,ICCUfSilleS espalhadas pelo territ.ürio 
allemão. · 

:mm pouQo t\I!XIi)Q, j4 tem o In~tit~f,o .fliolo~:ico prestado 
ii'atld~ ~rvlços; o el!tuqo qqs lle&ouros da ca11na de assucar, 
IICI Jll~t~o 4t~ .Pr;n,·oomllllOO, t;ua,rus fossatpr ~ :<ur.laoun~ 
humilis; dl\ tlil'l\i!l 4i ~nt~Q, de a.ss"QDail,'· Qos ~taclo~ de Minas 
G~Wa~s a. ao Rio elA J(\no.i\·o, fomas~is lit!!<rata; cta lagarta ro
~0\~a, I!ççtj!H?:Jlh07'q IQCl$piell{1; do curuquerê, Ala~ama aroilla; 
di} m-oca do -cafee.iro no ~st\Wo de S. Paulo, stephanodenes 
c•rj{fÇ,q~; f/Jé1il qt;J ~uitas outr~ prl!S"~ de menor importa!lcia e 
ll\Q~WI~ PJ;'QQW:tdíi:S. pqr fU1lS"~, Silo Qll\ numero c.onsideravm -~ j~~Ç,l.O;i 11QÇÍVQ~ . interçepf,ado~ P-ela VÍI\'ilí\tl!lia SíUlltaria 
'\'egetal nos ,portos do Rio de Janeiro, Aantos e Hio Grande • 

. Ql1JI!.n~o. ma\QI,' d~l?BIIVQ\vimento W dado ao [nsLit~:~to .Blo-
1QKWQ1 m~lCll.'~ ~rao o.s tu:mefici·os :gre~tados i1 a:;ru}ultura, 
qql} ~Ue en.QQll!.rG \\lll a~+til\í!,r i!1JetStimavel no. C·ombate ao ter-
rival fiagello díii> wagas: . . . 

~IV·tiMo qe: Çlli111ica __,., Ha mu-ito q\\e se sente entre nós 
1\ l}~saiq~qe ele um. in~tituto de~~\na.<lo a fil?.llr invo3lib'!\QÕ~~ 
d!\ll p.ossp.s. qH~Leri~~ prill)lws, indicando o seu melhor a,prove1-

. tameJ:~:tQ. Cqm es~e intuito foi çreado, em 1910, a Labor!\to
rio de· Chiinica Veget.al <1'1 \l11,1:~eu Nacjt;>ní\l,. Supprimicla Pel~ 
i !li 1\I'Qflm.entaria de' 1~i'ri, foi nesse mesmo. anno creada a Es
tar;iiQ, Çcntral d~ Chim,icit. Ci.t1e teve ctrrta existencin, pois a lei 
orQWll.ll~tl\\'~11 cit:~ ~916 qai;x:,Ql,l: de. Q<Jru!ill'I1ílr verb[l pa.ra a su:~. 
n.lillltltén.Qltn • 

.PQr i:!~r.re.{,Q n, H.(i(!i. rle 17 rlt\ f(lyr.relr(l ~g Hl21, ereou
SPo ,,_~m\~jtq~o de Qh!miça, a,q q!Qai.Qabe exe~utf\r, ald!U (l_as.in
V·osLJgaçoe~ <J.e nossas maf.rrma pr1mas, o.~ trnhalhos chlln!Cos 
n~cess:q.rioa n(ío fJ.Ó. í\ClS (\iyrrsos ~.B1'vicos cto ~·{inist.erifl. como 
a Q\ltro!\ «11JW:ti\Wientos, t~cleral)s, es.tad.\U!es ou Il1UmCJpnes. 
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Comp·ete-lhe ainda exercer a fiscalização do jcommereio do 
adubos, insecticidas e fungicidas, bem como dos vinhos e 
das banhas de.sLiuados á ex!}ortao5.o para o esb·angeiro pelo 
porto do Hio de Janeiro. . · . 

Dez mil analyscs sobre forragem, terras, productos a.gri
cu!a:;, banha, nmnl.ciga, ale o:;, e~c ., já foram realiw.das pelo 
lnsLiluto, que a~Lu.ahullnl.c Jaz conVC!'gir a sua ma.wr Mtivi
dade para duas classes de estudos, ambas de importancia vi
~ul pu!'u o pu1z: a) u dolm·minacáo scientifica das transfo.r
macões dos alimenLo~, base primordial do arraçoamento ra
cional dos aunnacs; b J a determinacilo a cientifica da alimen
ta cão vegetal por meio de adübacões, Para taes íins, achlli-iile 
perfeitamente apparelhado, havendo despendido em cDnstru
ções e installacões mais de soo :000$000. 

Se1•ia imperdoavel que, depois de tudo isso, se l1he negas
sem oa meios de p!·oseguir nesses Lrabalhes, iniciados sob ps 
melhores auspícios. ,, 

Estão sendo estudados no Instituto cerca de 80 vllll'ieda
des de oleos vegetaes, das ·quaes apenas 10 são mais ou me
nos conhecidas. Ce~ca de 1'00 analyses são feitas mensalmen
te, para as diversas dependencias do Ministerio. Tem sido 
eff.iciente a acção do Instituto na fiscalização que lhe compete. 
Basta l'eferir que foi ·devido a essa f.iscal.izaçã.o que se conse
guiu acabar com a fraude consi•stente em incorporar á mau
Leiga vendida nesta I Capital e exportada para o .norte do ~ 
tanta agua que o teôr de ma.teria gorda apenas atting1a a 
50 o/o, descendo, em al·guns casos, a 42. % • Foi ainda devido 
a essa fi.scalizacão que l>alllhas falsificadas não 1 continuaram a 
ser exportadas para o estrangeiro. 

A proposta do Governo é de 478:980$000, isto é, menos 
:;oo$OO·U do que .a verba do ootual orçamento. A. Commissão 
propõe a reducção de 448: ~00$000 na consignação 1 cPessoal:. 
c i H. :400$000 na <Makeriab oo sejam 192 :'900$000 

E' reduzidissimo o quadro do pessoal do Instituto: i di
rector, 2 chefes de laboratorio, 4 assistentes, i secretario..;bi
bliothecario, 1 escriptura.rio, 1 porteiro-zelador ·e 3 serventes. 

Os contractados auxiliam ex:traDrdina.riauiente os traba
lhos do Instituto. 1 Para tal tim existe no actual orçamento 
uma dotação de 6ô :600$000. A Commissão roouz essa dotaolo 
a 36:600$000. 

A consignação destinada aos salarios dos tra:balhadorea 
que auxiliam os serven.tes nos trabal'hos de laiboratorio, asseie~ 
e conse.rvação do Jnsti,tuto, a qual, em rigor, devia ser au
gmenla.da, é reduzida de D :000.$ para 3 :000$000. 

Serviço de Meteorologia - Até á e~ediQão do dooreto 
u. U. 820, de 25 de maio de! Hl21, o Servi c-o de MeteorolOSIIa 
era executado pela então Directoria de Meteorologia e Astrll
uomia. Dahi por dcanle passou a ser executado por um or

gam especial: a Directoria de Meteorologia. 
:J,nosi.imave.i~ são o» beneficias que eslá pr~tando cDm a 

previsão do tempo,. aos agJ:icu!Lol'es, marltimos e aviadoras. 
A seccão meteorologica agricola começa' a prestar valioso ser·~ 
viL'O com t~s pesquisO;S do suas es~Ciões especiaes, onde é e~~ 
tudada a influencil!. dos factores. meteor~logicos nas cultu
ras de valor ecunormco como o l.r1·go, o milho, o 1 claCau, o al-
godã.o, ele. . 

Ainda ha pouco, po1• occasião. das enchentes do rio Pa
ra;hyba, com avjsos repetidos, em menos de quinze dias, ·a Di-
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rectoria Metcot•ologica logrou evitar no município de C~mpos 
a destruicão de mcrc:J;doriaR no valor de mais de quinze mil 
contos. 

Serviços desta natureza não podP-m ser rP.stringidos nem 
r-r,lQUC•l' ficar r.sl.acionarios; preDisam ser· ampli111dos cada vez 
mais, pois quanto maior fôr. n. amplitude, maiores serão os 
Leneficios prestados. 

· A Commissão S'llS'Serc a suppressão de cinco ajudantes 
daR' estações de 2• cla·ss:e e a reducção de 3(}3 :•400$000 sobre a 
proposta do Governo, o que viria .pt•ejudicar extraordina.ria
mente o serviço. 

A suppressiío dos aJudantes tornaria inexequiveis os 
trabaJ.bos das estações aerologicas, os quaes exigem o concur
so simultaneo, no mínimo, do tres funccionarios. 

A' Commissão propõe a suspensão dos auxilias concedi
dos aos servicos meteorologicos dos Estados do Rio Grande 
do Sul o Minas Gernes. 

Nenhum paiz civilir.ado rlo ATando extensão torrit.orial 
admitte, actualmente, a cxistencia de serviços meteorologicos 
regionaes autonomos. A applicacão efiiciente da meteorolo
gia exige unidade de acr;ão e uniformização de noi'Inas e eaui
pamonf.·os. E' este o regime ad01ptado pela Inglaterra, pela 
Frnn1,;a, pelos Rsf,ndo~ Unido,; e 'J)Or muitos outros paizes. 
Smn subvenção não poderia a Directoria de Meteorologia 
I)XP.rcer fiscnlizaciin alguma .. fa.lta.ndn assim o indispensavel 
fraeo dr união rnf.re os servicos da União e os darroelles Es
tados. Semc!hanf.r nierlida poderia. poi~. acarretar desastrosas. 
Cf1DSP1'!11CTIIliM. 

Ensino technico-industrial - A prospP.rirfade ecnnomica 
encontra nn ensino f~>chnico industrial um do~ seus mais. im
portante; faot.o·res. ·E. por is~n t.oda~ as nacões ~n esforcam 
por aperfeicoal-o e· desenvolvei-o. Ma~. problema extrema
mente comnlexo. imoo~~ivel se t.ornn solucionai-o · em breve 
;rmpn .. mnrmrnt.e •'m pai7.es novo!' comn o no~~o. em rrue fal
lnm rn.1Mi todo~ o.• rlemr.ntos necessarios a tal fim. 

TJOS'O an6s a ins.tallaoão do Ministerio da Agricultura. 
fnrn.m rrr.arlns as P.~coln~ rfe nnmndizes artífice~ nor decret1o 
n. 7. !'lGô. rlr ~Pt.emhro rfp Hl09 O rfr.crr>fo n. 7. 71lll de 2ll d~ 
1!ezembro, do mesmo anno, declarava que essas escolas seriam 
in.ol.allnrJns r.m prodio~ po~t.os á dispo~icão rln União pP!os 
:rovnrnno ~s/.nrlnaM. 'F'orr,oPn ti CO·nfeq~ar. porr.m. que os Es
!nflnR nfin ·~ deRo_hri:rnram cnhnlment." rlr~s" rncarc:o. flom 
raras exccpcões, taes predios não se prestavam sequer a obras 
di'! arlantaciio. acr.resr.pnr!o que alA'Ilns rlelle~ eram de pro
p:oiedade particular e alugados. áR ve7.es, sem r.ontracto, o 
qne. nor si ~6. hasfava nnra impr.rli,. n 11xrr,twijn rle Rern~lhan
tos obras. Por outro lado, sensível e natural era a falta de 
oes•nal ir!onen nnrn n dirr.ccão das offlcinas. nela razão 
nbvin de que at1é 11ntãn hem nouco oA fizera em mataria de 
Aminn ter.hnicn-indu~trial. ' 

Outra difficuld:trlo ~e aprr.scntava: apenas adquirida al
A'llma apren\lizagem. os nlumnns abandonavam a. Escola, afim 
rlr. proctll'arrm mn ~nlario. cm<~nt•n insignificant.e, nas offi
cinas particulares. 

Para sanar estr. inconvonien te. o rfecret.o n. 9. 0170. de 25 
do Ol!L'.l'bro de 1911. niín .oóm rn r 1 r.qf.ahr lecrm pequena~ dia
. rias para os alumnos1 como creou as caixas de mutualidade, 
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destinadas, entre outros fi!lS, a soc:lcorrer os alumrlos . ri(J& 
casos de acoidentes e molestlas, prQver ás despesas de enter• 
rarnenlo dos mesmos, entregar-lhes por occ.asiáo da tel'II!i~r.t
ção do cur~a, as fermmenlas indJspensaveig ao seu oHJ~JO . 
• -\!> aia·rius foNtm supprimidas pelli orÇilirHmlo· de' 1915; .ma.s 
as caixas de mnl.uâlidade subsis(e!Íl, preenchendo regulilr· 
mente os seu~ fins. . 

. Em 1921 o Governo emprebendeu um trabidlià de.remo
delacão cff.lg !iSCálrlS :i'Jo• S'fmtidb de ÍÍÍS!Ullal-as' Ô()ÍlV'efiJenLP• 
mente, dotal"'lro rlo pe·ggrràl cldcf'il'l e idoiieo .c! iriir:irirliii"-'l.liªs 
orientar.ão pratica c efficiente. Parr. esso filri, for·am eon
tractadCÍs diversos pi'iífi~·simiâéS' 116' fcériiil1ec:iirfti dófuP,eténcia. 
Construindo· !JIIffir:Jos cstiociácis r.o. i ri'rlripf.:tli~ó ós existente~, 
apparelh:mrlo M officiiiãs dr; in:iôhft!'a~. c in'str·u'mcti(os nece. s~ 
sãriCIS> cóllciciilido tln iJ'ir'Cc~fiil . fia~. rScillns e . dtt!i <!fficin~s 
proflss.iànà:es eotripéleiites, à Govertio vae, poilc'o a pouco. 
conscgu:nrJo alcnn(;ar o scn rb.jccli\'o .. Diyer':l'as são as ~s
êólàs qiliJ jlt ~õffrérnrii n inflnxn sal'nlaf· dessa rO'móde'laça.o, 
no't:Mitffliffi!à' a:i élé !í. Pdufo, :Ftód:inopó is, Câtilpo·s, .Atàcajlí 
d~~ . ..' 

Aéttlitffri'ent~ f>~l~ó' .•!1riM .~on~li'i.tidos :õrédios· es'[iecilles 
í)'!flá áíi &~~f/Ífts di! :êe!l6 Ho'rlzont§, Ir&liia e Paraliyba, em ter
ré'tilill co'djdóS' par'ii.. ltit fini p~los gcivernós locaes. Esl.á ~endo 
r3ééit(g{,ritic1o n bas:tante ~in'pliádo o predio da escola de Natal. 

Griiridcs .]:í. fião os hrl)eficio,~ prcsfnrlos pelas escolas. de 
f4J'l~~ri;dize·~ artífices· e muita maiores .se~ão quando estiverem 
dev1damente apparel~adas. A Comm1ssao não desconhece 
lsso, pr;>is comeoa o exame da ra.,peotiva verba com !f3 s'llguin
tes pa)ilvrns: "Embora s.e f.rat.e dA serviQo de utilidàde in
c'ó'lit.esf.wel, tambem nos Estadns úr<via Mr Rf.ttibnida a· ma
!lilf.eneiío". A reducçãcr propost~ tlrl Ç~U :000$,· viria pertur
bàr. grandementP. os serviços em andmnonto, cõm inevltavel 
pre,iuizo para o paiz. : · ' · 1 1 ''~':! 

O reg'!me de irldüsiriàlizac!o que .lá está sendo adopta~ 
do em al'gnmmi escõlas',. sem pre,iurticar a parte ctidac'tica, po
derá auxiliar bastante· 11 trramrt.enr:iill do' tn:es estãbele'cimentos. 

Jgtialfiie'Dté remddelâda está: ;:i!ndo à É!iC'ela Normal Wen.-
1!61!11111 Drlí!l; qtt§ tem à liéti éãt~o tt tnitidrlàrite missltci de 
fdrrnar ·mostres· e eo'iit.r·à-tiiesfr~s !i:ira as escolas ellin'ierit.ares 
di! ensino· f.echniiW-iiidüstr'iái. 

A Comtnissiio projlÕé n. r1Jriuéqii.o dê 3'M :250$, quê, se 
f61'8: l'fiviidii I! f!fféUrt. fti"e.íliriil!firiá iri'lri"'mí'~A:tnfÍt!Ío ns servic·os 
iflieinllós, toritnnrlà imno~sfvC'l ri ~nu re~ntlnr funccionr.ll'ient.o. 
F:npni'ime iírir c'rimpléf.o à \•nrhn: j',; Mnf.racfâcTos, ó quê impe·· 
flirfii à milnllfP.TÍI'i'íO de &l::mtt" rrnfiooinnriP~ nsirRn!leirM. 
·~itiâs !irrvi(lnll .~M.frll · éoncóY.re'tliÍô· lit.:sf.Anlé para :i ef'flciencfa 
tias· seüs t.rnbalhos. · : · 1 1''''1'1 

!Directoria fieral df1 Esr.ar.lstica = liff i'edlfilçl'iM Jjropostas 
rr~ vf!T'hn rlcsfn rPnlll'fici'ín. nn iJ'l'I'Dartnncin rle 4!i':~~5MOil, r~~
J.ir.&m uma pe(Juena economia 'Para os cofres publinnR á ousta 

. ria comnlet.a· desorganização dos serviços a seu cargo. 
A f1nmmi? 0 ão nl'onõP rrue •e,in rPrlmids: ió "rir!l'rignar,1io 

"Pessoal'· pela suppi'esslio de segundds officiaes, seiR 
l"rrrirM n oiln H>nxilioreR apnr~rln"r'R. fi~nrirlo n. Directoria 
9artJol de- EMa·!lsf.isll' reduzià~ a cito primalro!i officiaes, oito 
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segundos, 18 terceir.os. c 12 auxiliares . apuradores, ao todo 46 
:Cuncóiónarios, que terão de ser distribuídos pelas si.tas . 91JB· 
tró secções. Competindo-lhe organizar e manter eni. dia. a 
estiitistica geral do Brasil, com os encarg-os que .. nos Estados 
tlriidos estão di.stribuidos por diversas repartições (Bureàu 
of tlie Cemus, Bureau. of Ednci!Ho'n, Bur.eau of Lãbilr StátiS
tics e Bureau of Foreiur~, and DiirriestiJ Comrnercc, éih pàrt~)l 
ses:ue-se que o' seü. diminut<j. pessoal t,era de e;6cüt~r ~-ta:.. 
rêrâ ... naí:Juélle raT~;, real'Zam ôs run~cl8nàr!bs t!b t!í!los 
õs . at:!i!los depiirtamentiis, à os . quàês só o pHmeil!i:l cdiita 
com o concurso permanente de . ~r..ais de 600 funooioi}iuios. 

Grantles são .os encatlgos da Directoria. Ger.al de Esta
tística, que executa os seus ini!Ueritos .recorrendo ás fontes 
infôrmantell através da vasta extensão do territorio nacional, 
mediante indagações quê se dirigem e se repetem muitas ,ve
zes â milharés de pesstlas, 13 realizândtl os pacientes tra.balhos 
de com~ ilação, qbe éigi;in rrir!ti<ililoso estudo das . publica-
Ções off:ciaes, nfim dê col!igir ds dados apréiveitaveili. . . . o ciua a. praticâ do sérvi_r.-a t.en1. âetnon_st.rMó .o~ iJ1oi:!o.. eyi
dente é que o pessoa r da D1rectorm de E.statisbca é por . ~e
mais !nsufficiente paril realizá~ êéinvenienterrieiite os seus 
triil:iíiihos ê. eih ti:!tnpo iipportuno; divulgar os rellultados das 
•ciiiíls investigã(iões. : . -"'""'~ 

Outro alvitre c:la Commissão é o de extinguir 11 otfloina 
tf~JogranHica~ passando b re8nMUvo servir.n para lf. Impr11n~a 
Nnr.ltmal. A imrre~sfín rlo~ t.rah.llhii~ iln Dirtmloriã Geral He 
Estiiti!ltltia .iá foi j:!rliliit.ivanitmte ciinfiada á Ttnprensa Na-· 
éltltuil. A dênii:frn. tiorem. na enfrr:rn tios o,.igiiiall~ (lltlestlo
hltrlos~ mlippâ~: mótlelos, etc:; no,.i?s~nrin~ á r~_al'izar.ílo 'tio~ 
fhi;leritbs) e ii. falta de hniiortnniiladll da~ publlcaçi'ies 11dla
dàs por mais de· ritltis :i.rttins e. afinal. ii·hantlomitlai:J, tornaram 
!itlpr,;stli\itlivfil a ~rf>oi'flrl rln nff!oinH lvnn<iratiblc!l. 
· · O reêult!1tlh rffi fiin i1Hl rii'n'rirlen:~i~ Mb'i. h<~m nitfAnf.e. Âs 
T!tjrherosits ti Astneradns publicações da Direbtoria Gernl rlP. Ef<
t.ittisf.icn confirma mas vanta~ens obtirias com O MtnbAJeri
rrirnf.o da officia t.:Vno.rrraphiha. como meid riA fMilifnr n. rii-

. vulc:n.çãd de sehs trnbalhos. O alvitre ltlmhrnrlo visa; pbrtânt.o, 
rost.nheleaer t1m mal quP. Am Ma hor:t, foi norri!l'ido. 

A redilccão de 12 :000$000; nn S11b-r.onsignncão (Mnterial 
rln ronsnmo I' trn.mformnção; impn~t.a t.amhem em umn eco-

. t1nmin imnroductivn: pois. irá reflectir rle~astrnrinmRrte nn 
r.onsr.rvacão do irriollrtnntl's li cnros machinismos: tornnnrlo im
nn~~ivrl n nwnisiciin rie luhrificnnt.P.s. rstonn .. r.tc.: rm rinnn
t.irlndc .suffir,icnfn. nnrn mnnt.rl-ns Am perfeitas condir.õcs dn 
iisci r. im"r.rii" cpi~ firiuerri iimtili?.ndiis. _ · · 

~C1f!.Mliflf>: dP T'Tllorm.nr.iífi.~ .- .Pnr dPilrefn ri. 7. fi73. rle 18. rle 
:ilnvPmhro dll 1!109. foi ér~_nrin n Rervir,o dP. PubliClitc1'ie~ e J'll
hlint.heca, No infnit.ri de imiirimii'-lhe rri~irir pffii.liencia. foi 
Ast.e Rorvino rpformn~n nPln rJpr,;o~tn n. 9.Hl5. {Iii 9 de dezpm
Íirn ff~ f!IH, nlli!iiriiidn efttfió ii o8!i6miiiar-se Sêrvíiib de In-
forp;.o~i'ies n ntvn~!l'a~ãO;,. . ,', ·: ' ·. , ' ' . 

1 
· , Pela m:f!anizaçãil tlii Hl1 j. n RP.,;iriér\. fiiihl' ·n ~n<!-uiiif.n pM-

. ~ll~l: 1iin ílir~ct.i)r. f.rliii ii .. iurlnnte~. iim hih!iotlie6nrio. f.r~~ ini
xiliilri>s: iim rlií~t:Vlo~nnhti, '1111 r>no1!l'Í'~!l'rirln dn ~'ini>diri'iii ilin 
nn,.fnirn-~~nn 1.inun, .11m f"l'"""~ r'l<t hihlinther.n, ([tmtro nn~dl'in-
rr.s ·praticantes e dous serventes.. ' · ·· ,.,_, ., 

• I 
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O decreto n. 11.509, de 4 de mnroo ele 1915, reformando-o 
novamente .. dcu-l.he o nome de Serviço de Informações. Em
horn lhe fossem conferidns outras attribuições no sentido de 
t<1rnar mais productiva a sua :wcfln informante o divul'ga
dor!l, diminuiu-se o pessoal do qnndJ•o, sendo snpnrimidos os 
ca~os de um ·a,iudante e dous nnxilinres-prat.icnnt.es. Compe
te-lhA especialme'Ilte: a) elaborar informações sobre todos os 
assumptos que se relacionam com o Ministerio, afim de atten
der aos pedidos :{II e lhe são diariamente dirigidos; b r distri
buir folhetos, ;nappas, relntorios. boletins o !odoR os demaiq 
trabalhos referentes aos mesmos assumptos economicos, agrí
colas, commerciaes e industriaes que. editar ou adquirir; c). 
elaborar· notas e noticias sobre agricult.ura. industria e eom
mercio, no paiz e no estrangeiro, afim de serem fornecidas á 
imprensa; d) organizal' o archivo de informações acerca de 
tudo quanto possa interessar á economia do paiz, á agricultu
ra, á industria e ao commercio, esf.atisticas, etc .. llomo ele
mento indispensaveis á elaboracão das informações solic!tn
das; e) preparar notas, pareceres. noticias c traducções para 
serem publicados no Boletim do Ministerio c em avulso, bem 
como a revisão das respectivas provas 

MultiplaR teem ~ido as nublicaclílls edir.adas pelo Servico 
sobre assumptos referentes á agricult.ura, industria e com
mareio. 

Tendo em vista a natureza de todas essas funccl!es e a. de
licadeza de algumas dellas, verifica-se que, em vez de exces-

• sivo. o seu pessoal é por demais insnfficienta. 'A sunpressão. 
nnrtanto. d~> 3 aux!linre~. nrnno~t.a pAlA. Commi~~ão. não. P. pra
ticavel, pois, adoptada tal medida, a elaboração de informa
cl'í~s ~obre n~ mai3 variado~ assumpt.os. parecere~ a noticias 
TJRrn n 'flnl!!tim. dn ~fi•li.qt,.rill. n~ trahalhns do e:medienf.e e " 
propria revisão de provas dessa publicacão e de outros estu
nn!'. m•e ri Servico P.rlih ficari~m exr.ln•ivamnnt.A a cA.rJl'O do 
ilir~r.fo,. E' do a.indnrte por is•n quA o• dous auxiliares prati
mmt~~ t~riam de ~:rr inrtlmbidoR l!n archivo de informar.õP.R, 
nr::ani?nOfi(l do boletim r!e cofa~ões. nrchivo dr firmaR. prntn
rPllr rl11 rnt.rnrla .~ ~nhil!a de nan~'i~. confa·bilirlnrle. Pl./l. 

Convém Miar. al~m tie turlo. que. com n snnnrP.ssãn in
tlicntln. nadn ln~"rarin o 'l'hP.Mnro. noi~ f.aP.~ fnMrii'Jnnrio~ IP
l;hm flUI' ~ionn ~rlàirlrP. ~o'l' proini7" rll' PPllq venr.imenf.oo, 

A proposta do Governo é de 400:960$000. A Commis~íio 
propõe a reducicli.o de 234 :400$000, o que viria tirar por com
pleto a sua efficacia. 

Ob,qerw,tnrio Nflcirmal - Tmport.antes Afio os serviços de 
r.nrnoti>r ~cinnfificn A tle. utilidade pratioa Pxllrutadn!1 PP ln 
OhRm•vntorio· Nor.ionnl. r.ntre oR quaes se ,rfAPf.acn o cServi~o tia 
Fora'. rt que o Brasil está ohrigado pelo ·· Convenio Tnfernn-
r.ionnl ria Hora. :: · 

A proposta do Governo é de 516 :686$000. A Commissão 
propõe a reducção de 148:360$000. ; ... 

No tocante á consignacl1o "Material", a rediJccão de 
· 38:000$000, na. sub-consignação n. 2, viria paralyssr o serviço 
de Magnetismo Terrestre,. executado com regularidade, desde 
1915, no Observatorio de Vassoura~. e impediria o desenvol
vimento do Serviço rla Hora e Mar~R. pois o Observntorio fi
caria impossibilitado de fazElr a · acquisicão de duas pendulas !' . 

" 
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e de um Tide Predictor, de que tanto necessita para os respe
ctivos serviços. O ~ervico hydrograpbico norte-americnn" o o 
allemão fazem predições mais precisas para os portos bra
sileirrJs qne as nossas, não porque disponham de dad(JS bar
monico~ melhores, pois o fa:r.em com os que fornecemos, mas, 
unicamente porque dispõem no· apparelhos ma iR morJr.rno~ o 
aperfeicoados. 

· A reducção de 50:000$000, na sub-consignação n. 3, não 
permittiria o concerto da muralha que, ha dous annos, ruiu 
e cuja parte restante ameaça desabar, damnificanl'1o dous 
proprios nacionaes, assim como reparos urgentes no edifício 
principal e nos que abrigam os seus instrumentos de l:bser
vaQão. ·A de H :000$000 nas sub-consignações 4 e 5, seria 
desastrosa para o Observatorio, pois viria quasi nbstar . as 
observações nocturnas. A de 24:000$000, na sub-consignação 
n. 8, provém de um equivoco lamentavel, poi9 o Observatorio 
Nacional não faz annuncios. ·A Commiss~o. cllrt11mente,. quer 
referir-se ao Annuario, que já .é impresso na Imprensa Na
cional, fornecendo o Observatorio o papel nPcessario, quer 
para o Annuario, quer para Tabons de Marés, publicn(lões 
estas cada vez mais procuradas .. 

.MIW!Jt Nacional •·•· O 1\luseu Nncional é a in~f,itn k~o sd
entifica brasile:ra ma i~ viRUnrla por Pstraugcit·o~. Os traba
lhos executados em seus laboratorios resistem a confronto com 
os de quaesquer instituições congeneres dos paizes mais 
adeantados. 

A proposta é de 962 :4048000. A Commis~!io propõe a 
reducção de 342 :800$000, reduccão essa que o impossibilita
ria de trabalhar .com utilidade para o paiz. · 
· A consignação "Pessoal variavel". reduzida !I 30 :000*000, 
importaria o fechamento da officina typographica e da seccão 
de encadernação e dispensa dos pintores, que conservam seu 
grande erlificio, dos dactylographos e dos auxiliares dos sete 
laboratorios · ,. '''''!'í'lmlW ' . ~ · A reduccão de 30 :000$, na cO'llslgnação «Pessoal contra-
ctado,, acarretaria a suppressão dos naturalistas viajantes. 

· desenhista, além da dispensa do electricista, dos auxiliares 
das secções de Mineralogia e Botanica, o que difficultaria a 
continuação de pesquisas scientificas naquelles lab(Jratm·ios. 

A ·reduccão de 23 :000$ na sub-consignação "Diarias", 
ajuda de custas, etc .»,obstaria toda e qualquer excursão sei en
fica. em doloroso contraste com os paizes vizinhos, como a Ar
gentina c o Uruguay, sem falar dos Estados Unidos e das na
ções européas, que frequentemente nos enviam, em missão de 
esturlos. os fmnccionarios dos seu~ musAus. 
. · A reducci!r;> de 20:000$, na sub-consignar;i!o clivros, revis
tas e jornae~ r! ~;ncadernncl!o dos mesmos; machinas dr P~r\rr. 
ver e calcular: mobiliario. ventiladores, campainhas. material 
electrico e para hygiene da repartição, e objectos rlll expe
diP.nte,, imposRibilitaria. o Museu de manter o servico de per
muta. r.om mll e poucas insutuições congeneres, o quP. vem 
sendo feito desde o tempo da Monarohia, e de fazer acquisi~ões 
de livros e revistas. indlspensavels para ter em dia os labo-
ratorios . de pesquisas. · 

·.. A sub-consignaQ~o, destinada a cPublicações dos arobivos 
·do Museu, seus boletins, II'Uias, oatalo&"OB e relatorlos o trtl~ 
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balhos soientificos elaborados pelo pessoal do . estabelecimellto, 
con!'eccão e impressão de qua~ros mu~aes _ de .. )\'ll~er~logJa, 
Bofanica;. iloofpgia1 •• Ef.!l!lograph,laj _pijJ:!l.iÇR_çag o ÇÇl_nle~~_:lo ~da 
"Fauna Brasiliense"; fJCa reduzida a 40 :tiM$ bo. O Museu Nit;.. 
oional é .obrigado a publicar por anno, pel.o me.nos; um numero 
de Arch1vos, no valor de c.erca de 30 : 000$00ll ... Além .. d1sso, 
para poder manter a permuta com os outros museus tem que 
.publicarõ pelo menos, se}.s boletins, ®C custam B HliiiliiiU iJe 
a :llOô$0 o caí:lli uiii. J.ii.Umca aliitta ail.tiuàlmeiite Ufrl gúia da 
secÇão :tent:lo tl ~Jtilno cüstatlii i.2 :ood$ooo: . , 

A' t!ommlss~ll propde Iiàra i : tltlll$ a rê'ilucôãél díi sub=
ilônsf' 9ão iiéâtihaaa ao pagàm~ftto dãs desp~sa~ ile ~· ele:. 
~l):',ici~e é, tel.eliJ?.i:iii~. ~ .. lt..U.e .dai'ia li:J~no~ ,Jle !lOfOtlo ptlfr .m.~z 

para .manter os lallorattl'rlos Que trapaltlíim c.om gàz, ciintl'b 
tl!.l.ei.lilonieo para .. ás .1:111.8~ .. deíien4eneiàii ... ~. a Jilüm.i~ac~o .. ~~ 
RalaB destmadas ao pubhco e do~ compartlnidútos e cstu las 
tios Íaboratol'ios. e ·a9 ~Jtmpàinhas .de ~iá~rij~. .... .. .. · ..... , .... 

:As redueções obrigam; finalmente, a d1sp~nsar os .. guardas 
que f.azem a ronda do êdifiliio durá.ilté a noite protegendo as 
gtandés -rique?.as ali !l'llardada!!. e cól!i()&da~. éoi~\) •}emoh~trâm 
os varios assaltos emprehendidos contra tlio rica mstituioão. 

Jardirn Botanico -· O .Jardim .Botnnico; cu.io pr·incip:>l 
obJectivo é o estudo de plantas de ntl.o valor economico, está 
realizando impprtantes trabalhos de systematica physiol<igia, 
genetica; morphologia; anatomia ,microsoopica, . etc .. Mais de 
seis mil especies vegetaes da regiãó da Amazonla e d~ outrà' 
zonas florestnes do Brasil estão sendo acclimatadas cbin .rij;.. 
St.!li!IIB!! )i~b!lii§~l!tés. Es]Íê~!líS to~fligelfoas; esaeneias flores
tliés, pll\titãs tatiiiilefãs; t!t\.ttirhtês, . l:'lnr6§as e alili!entiires 
tc~m sido obj ectil. ile iíivi!!itllíl!cõês e:it,tfjêial:!~: 1\larltéiil, ha 
§~!§ âniiós, o Servit.)li cie PhênOidgHi; 6 i:n'il'il!llro Iili é se .. o r:.. 
~ilillzoli nb i)illz ; . ...l · . ; 1 1 1'! r,: 1 
. • A dist~j~uioãó de ri:úidãs .~ivas ailiiii:ri11 a mâ.is tié üm. mí
lhit eom :1.922, descendo em :1.923 a àeteóeritos mil, cm virtili:le 
da dimin11icão de.regursosna .ve~ba .. «Pessoab, · .. . ' 

A propostá do dovllm.·o. é.Jle ... 597:140$000. Á C<imrrusão 
propl!.é a rediiQC.iió de :1.38 ;~00$001()... .. , . 

.. Jl'lca rêduzidH. H :000$ .à. óorisi_gl}a_Ção.d~st~rtadii .~o pii
samento de auinhares techmcos; ext~anumerarws, · afim i:le 
aJudarem o !lhefe. ode secçãn nos trabalhos de. preparo, cilaíisi
filiaoãol catalogaÇão do material botanico colhido nas excur
Hões; que ores por muitos milhares de exemplare.s, não sendo 
nn~eltel ast.e ~~rvi!jo Réf P.xecutildo com os tres funccionarios 
~eoHilléo~ da Secé!la dP Bot.anioa S:vstellintlca. Muitos exem
plares teem sido perdidoa em virtüde de deficieneia de auxi
liares, com grilve prejuizô para bs herbarios deste estabe
lecimento~ · · . 

Na stili~catlsi!l'ilaé!tb dêsiítiaéla a .::iriil:lalliadóres; u era.. 
rlóii. servêntiis, aprendizes, ifuii.rdãs, feltô~s •. fuótórjstâs p car
rôoelr~,S; Cdch.eirbst,~f{i.ii,a ~~çiH~óllôde · .~5 :s2o$OOO deterÍrilria- · 
J:Ji fatalmente ã i:lesorg!II.lizacllo ~os trabalhos. A verba dest.a 
Bl!ll.:ctlflgfll111leitb, em lU:H1 i!tà de 3?5 :Hl5$000. Actuii.lniente, 
iStb é; qu!lndo o Jardim Botlltlict:l tem a seu cargo .a secção do 
Horto Florestal de Itatiaia, sendo este. o mais bellb e· talvez 
Q ·J;DI,liS .interes.ante )lloco flor~stnl prin:titivo çlo Brqsii vrlr~ 
tHid:!lil'b :Piirijüe Hntlltlnnl, regliitJ l;iréfcrldii p~ttis Hntuélistas 

·' 
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ôiltfllrt~IJir'tls, trro~li ít Cdtiliilis!iil.6 <tli : sã fiOOul!a ii mtó: OOIO$ 
li 'fBrbii pütd pii:g~lnênto dllii~e· pessdlíl; 

A úommiMill1 ..wonôe aHida 11 elimiiiad~lt d& ~~~ :ooottloo, 
déSUnadós á i!tjlílliilêãd l!d§ Mcfii)los /Jél J~rtliffi .Botlif!ido pbf.:. 
rf'tiál'itô. t"ilx!ste üma lniprãfisa bffUJ!ál 111.1·8 awent vubul!lir 
fiíe~ t.NibfilH6s» 1 A süJJrécálS'li· di! ãe:ffi~ti!f llla. ImjW!ffléa Nallftl:.. 
illiJ nllti fjetmltté l{últ tirt tllbilll!tê ilõ JardiM JljtbfliOll tl!!jllill 
f(jitds l!om ·· "estéíla, à qull a8áfréia rll1ulzõS · ii•rêpàriW!!Is 
plir!i 118 cfem'rós sóiefttiflcos íJiiãt& es&filfléõlméntá; qti/1 tlé'f:.. 
déu a direita àe Pritlrida,dli dê iffânde numero de #'ênêi'ãl! e 
de ~stJecle~ i!tilhidós iili Am~Uotifà, ilelti fliilw de niitiiftltistlis 
estrá:Bg1liros, llfiil ãi'ctlrrefàffi flôlitetllortl1titlt6 ãsta. r'S!i56; sê 
liii'VIlretn . fiilteélpatfõ · fili pülllióliclio' ilê fl'lüitoll l!@êl!lfflelilf ebo. 
Ihidos pelos naturalista!! do Jardim Botaníoo. Culfip:M ~:.. 
§êêfitár lf@ li Cdtf1ffiis§li6 éu!lgt!r1fftl6 HllllM1 ôôtliii lllh dutros 
IJâsil§ ideiitlll'os ii· sUWre&S~ô éllt~ verD~~ tlêstltif1dit!i. A. :fjJJbll:. 

·. llâóãõ dõ§ âtílhivc.f!f; ~ :fl!llê!ln!l; l!fll·.; · iíll!fkshdd llfl!! M íflllm
lliás pôilédi !í deVMn sl!i' lf:feéu,ad§8 plifa Irtlf1r81f!lli Nloll1lfll, 
iiénlitllff âil8'tbetil(t tlll v'ei'lla libncedil. & est~t· pltra· a carlipra de. 
pápel 11 ou trás Bll!iPesâs dll ifrlíií'Msãd, · · 

E111iftó d(ff'ofl,om'lco = A Otlm!fiissliV âcàtlsl!111!l ~ t:ranst.t
reriliiã, para os Estit<ló§, düs estãclíês expetiml:!fitaét! I!' áP1'6ri
di.iíldds agricolàã. Nó cãsó'de t11ió sei' iiõi!éitii a stiggtJBtlib; l;lró
p/íe qlie it Vili'lla !lêjrt reduzld!t "' 2;5113 :&aD•aoa, fllto ~. tttl!
tadê dd Hüe fdi propóilto p!íio Govéí'tld, 6 qüe equi'Vlilet,ifi . c. 
Bêilm'g~tnliãr ós serviÇos dê qililál todos os estlil1!!If161tf1êútos. 

Nos Éstâdd~ Uiii<lós; o dovêrfiB à ·livêiiéililiil. as Univlii'sf
dades dos Estados para a riikntlteftóio dlíé éstãÇõllá êiíiê11-
mentaes, á raz!Jo de triú:tá mil dOZlàrí flilfi éstldíélêcfirlento. 
No orc-tilhento dtJ {922-23, existe parii tal fim. â· 4~~ IJe 
f. 4411 ooo doltl.!rs,· is!Q é, mais dé dllie mil tlontllll. 

Na Argentina, ó Góverbo J!'eifertil Iliàntéin ó'â ê6guitifes és
iabe·lecíinlltitl>s de ensii.io aS'ríóôlii : Êsêu~la /lê A(it>lcdttuí'à de 
Córdoba, Eliêut!/4 dti Vitiêultifrii 11 Phictiêªlfu'ht i) Ofõaltja, de 
:Mcndoza, }ts(ítt:ión. AarQijomica Ann~xõ, ~ictuJlã de Aa.ricttl
tum de Oailildd. Êstaéión Aór>onomiêd, Escüetd Praé.tiifà .4e 
Lecheria 11 Praticultura, de Bell-Ville, Fábrica 11 Éstái!i6n 
Anne:rd; Escuelas Pr/lctYcas de Agric1.tlturds dé Sárt luMl, Po
sadas y La8-Délictas1 Esoti.ela Práctica. de A(fricultttra ele Ola
varria Escuela Prilctícll dr: Capátaces Agrieolds de .Rio IV, 
EscUéla de fJitJialaces1 (Jhacras E:rperfmentale' de ll1.tatraélté, 
~ltd Sil!l'td, Peryamino, Guemes, R iii Nl!ltriJ fi Puértri Ue Diaz,. 
Estdcidri A(J1'fJ'ftl11ftirJll. de Oondàrdta (E. lUas}, Eitar:1dn lil:tJfJe
mnentdle rf,IJ Lmto e Gtan/Q de! Tailidil. 

São as so&úintes . às réducçÕêá siineridás njl,s ®miils ver
bas do Ministe.rio; Beilre~aria iie Estàdd, 2ó9.~140$1100iC~ossoa.l 
oontractado, 150 :M0·$0(10); .Ju!).ta Com.niercia:I, 2~.l0001!100ô; Es
oola de Minai1 H6:400$000; Serviço de VroteccAo.aós ,Í]ldJ.as. 
552 :430$000; Estação SeriQi~ola d~ Barba:óena,. 61 ~200$000; 
Subvenções a auxilios, .:1.657 :!154$320 (süppr.imida completlt
mente a eonsignaçãó 00 mil Coritos destinada á mari1.Iten(jÀO 
do.s cursos de cli.iiTlica o inec~nioa pr~:tioil); dbraà, t50 ;OOO$QOO; 
Direet.orià Gerál de Propriedade Indlistr,i~l, 23 :600$000; ."ér
Vil,l'o de Expurgo e Benefióiafrie!ltli dà .Oei'~àes,. 30 :OOIJ$MO: 
~yentliaeR. ao o :000$000 I Sup'9rilltlindéiiiilà do Aliasteciiiil:liitO, 
78:600$000, . . . ' 
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· Declara o '.R!elator do Ministerio da Agricultura na com
missão e:xtra-parlamenta~: "Estudando o areamento da Agri
cultura, surge Jogo a prova flagrante do . proposito de fugir 
á fiscalizacão da despesa. Por excepcão, autoriza a lei quan~ 
do occorre impossibilidade de serem os ;pagamentos realiza
dos no Th·esouro, adeantamentos sujeitos ao regime de com
provacão posterior. Ainda como excepção á regra geral, essa 
faculdade só deve ser utilizada em casos em que a impossi
bilidade se,ia manifesta. O que occorre, entretanto, no orça
mento da Agricultura é edificante. Das 31 verbas por onde 
se distribue a despesa; em 28 são indicadas despesas nas re
spectivas consignações do material, pelas quaes poderão ser 
feitos pagamentos mediante adeantamentos su,leitos á com-
provar,ão poHterior". . · 

Os serviços do Ministerio da Agricultura, ninguem .Ignora, 
Hão de natureza especial e. como tal, precisam de um regime 
tambein especial. A acqulsicão de sementes, o prenar:1 do ter- · 
reno, a plantaolo, a limpeza e a colheita silo feitl~s em épocas 
que não podem ser ·adiadas. Se não forem. realizadas em 
tempo, o pre,iuizo será inevitavel. O rigor ainda deve ser 
maior quando se trata de pesquisas e investigac-ões, cuja 
para!ysação, não raro, pre,iudica os resultados .iá alcançados. 
A alimenta('ãO dos immigrantes e jos alumnos dos patrona
tos não póde soffrer interrupção, como não póde soffrer in
t.errupcão a alimentação dos animaes elos estabeleciment.o~ 
dn Ministerio. Os seus funccionarios, pela natureza das fun
cções que exercem, são obrigados a mov:mentar-se rapida-
ment'l de um para outro ponto. · 

Os adeantamentos não constitnem uma solucíio r.omnlcta. 
mas resolvem:. em parte, muitas difficuldades. E. desde cmf'l 
a comprovação é feita perante o Tribunal de Contas, no fim 
de f.res mezes, conforme exige o Codir;o de Contabilidade, 
nada ha ahi que possa merecer o qualificativo de edificante. 
· A amplitude de certas verbas não importa maior 'dispen
dio, mas precauoão necessaria para evitar a suspensão de ser
viços, cu,ia falt.a dr continnidadn acarreta, riR vezes, sensível 
prP,iUi?.O, ' , 

A administração actual tem pautado ns seus actos pelo 
re!l'ime da mais sevora economia, despendendo apenas o 
indlspensavel para · n reg-ular mannt.enr,ãn doR ;;erviGOR. Do 
balancAf.e n.nnexo. relativo. ao exercício passado, verifica-se 
urn saldo rle 7.206:957$897, srm que 't.ivPsse sido aberto ne·· 
nhum nredito supplementar ás dotaçõeg orçamentarias. O~ 
ore ditos especiaes, na importancia de 2. 050 :000..~000, foram 
destinados á Jiquidacão de compromissos referentes á missão 
Pearse, ao pagamento de premios'·'e emprestimos feitos com 
o fim de favorecer a industria siderurgica. . 

Quasi todos os paizes procuram innrementar os serviços 
do Ministerio da Agrinultnra.. dotando~o de largos recursos 
para esse fim. O .Japão, obrigado a reduzir ns snas despesas 
em virtude dos grandes prejuízos sofft'i'ilos pelos recentes 
terramotos, supprimiu divisões de Exercito, diminuiu a sua 
~arinha. aboliu repartioões · administrativas. Essa rig-orosa 
politilla de economia não attin!l'iU, porém, os serviços de fo
mento agrícola e industrial, cujas dotações foram ampliadas.· 

Identico procedimento teve a França, depois da guerra. 
'A III8'1aterra creou um m:inisterio especial para cuidar do fo. 
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mento agricola. A Italia acaba de reorganizar QS seus SCl'
viço& agrícolas, imprimindo-lhes largo desenvolvimento, 

A Commissão, adoptando orientação Oiametralmente cp
posta, ao passo quo aconselha a reducção, no tM,inisterio da 
Fazenda, de 2 o/o, no Ministerio da Marinha, de 3,2 o/o, no 
!dinisterio da Guerra, de 8,4 %, no Ministerio da Viação, 
de 10,8 o/o, no Ministe1:io do Exterior, de 16,4 %, no Ministe
rio do Interior, de 18,6 o/o, julga indispensavel, no Ministerio 
da Agricultura, a reduoção de 41,9 %I 

Se a Commissão tivesse procurado conhecer os serviços 
do Ministerio da Agricultura, verificando o que elles já têm 
produzido e estão produzindo, certamente as suas conclusões 
seriam bem differentes. · 

Não ha duvida de que alguns serviços do Ministe:r:io se 
resentem de falhas e defeitos de organização. Se taes serviços, 
porém, são ubeis ao paiz, se constituem elementos indispen
saveis ao seu desenvolvimento economico, a verdadeira solu
ção não consiste na extincção, mas em fazer desapparecer 
faes defeitos e falhas, tornando a sua manutenção menos one-
rosa e ·mais proveitosa ao paiz. . 

Em época em que escasseiam os principaes generos de 
origem animal e vegetal para o proprio consumo, . natural é 
que se empreguem todos os meios pos&iveis para augmentar 
a produccüo, mas isso, de certo, não se logrará alcançar, 
destruindo ou tornando inuteis os seus orgams de orientação 
incentivo e. defesa. , . 

Não é possível que o Brasil seja o unico paiz a se afastar 
da verdadeira· directriz, tornando inefficiente um apparelho 
que 'em toda a parte constitue propulsor indispensavel de 
riqueza publica,. " 
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Nestas minudentes informações em torno de cada serviço 
do Ministerio da Agricultura, Inqustria e C_ommercio, está à. 
justificação completa do que vale e do que 1~porta .ao mere
cimento publico o DeiJ~rtf!m!l!lto da J!lconom!a N~!l!Onal. De 
sua leitura se conclue-que as necessi·dades des~e ramo do 
Executivo estão carecendo effectivo e urgente provimento do 
Legislativo, ufim de que não venha minguar nem perecer a 
obra proveitosa que. representa o maior interesse da com
rnunhão brasileira. 

Aliás, este é o pensamento do. Commissão de FinallÇal!, 
como será o do Senado. Isto affh'mado; · com a sinceridade 
como comprehendemos que. so devê elaborar os. orçamentos, a 
commissão de rFinancas passa ao estudo e analyse das emen
das submettidas ao plenario ~ IJOStas ao ãeu julgamento, de 
igual ensejo offerecendo ao aprecõ do Senado outras emendas, 
que Lhe foram inspirada~ pela conveniencia e pelas neces!li
ctades dos prcrpriôs servicos. 

Segundo ~~ <!_isJ?osigvos · ~.~ !'eS"i!U~nto ~o ~~~~<\~\ !!~ ~w~n
das vão orgamzaâas em grupos e~ oxalá, o esp·Jliito patriOtico 
da Commissãci, '"que as !llpprovou, ~e · as substituiu, (Jue as 
completou e que as recu:>ou, mereca do Senado a hopiolosilção 
devida, fazendo seu o sentimento de bem servir · á causa na
cig!l~h q~ qH~ ~~ revesHll. ll porii!Ui~~~P. ~e E'i!:llll!~~~ ;e~r~ ~ss~ 
proceuer. · 

Em,efl;i!gS CÇl17!: ?JfP'ÇC!!r fa'I!QI'!:!'!!~l O!f (;!!1'1: tft~i/il!/lllfl 

. N. i. 
" 

"P tN 'lfi3trPij ª~ ... :--1 .. Clf!ll!!!i!!ílQãg "Mí\tet!Rlni !!IH!:;QIJ!JSi&PaVill l\f1 a rpi)a os , t:>! _v e~~~!! ,r·er,ra~; 
Eleve-se de 70 :OQO$, sendo, pois, o total: i60 :0001000., 

' ' . . ' . '. . . . . . 
Sala das sessões, 21 de ~~~~!l!~~(l dt! 1~?,~ 1 = #ef!fle~ f~ 

var~,r • 
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E' uma emenda jusLissimn; em attenciío á terrível Cl'll>C 
que estamos atravessundo, já pt>la medonha elcva'cl.a du pre~os 
de toc!os os genero~ de consumo Immediato, Jll pela norr1vnl 
secca. pelo ~ui de Minas, o t:ongresso Naewnal, a,Jprovando-a, 
pratiCará mais um acto de l:lenemerenoia. · 

I?ARllQil!l. 

A Commiosão acceita a emenda com a seguinte redaccão: 
Em vez de 70 :()00$000,. diga-se 20 :ú00$000 ficando a 

do tacão elevada a :1.00:000$000 •. 

:N •. ~ 

Verba 5' .., Serviço de Inspecção o l•'omento .\gri~ola,;: 

Restabeleçam-se as sub-consignacões, Pessoal, ns. 5 ,e 6, 
e li! ateria! ns. l 7 e 111, da proposta do Governo. . 

Supprimam-su os augmentos na sub-consignação Material 
ns. 11 e 12. 

Seja mantida a redacção da sub-consignação n. O, Mst6-
rial, nos termos da proposta do GOverno. - Paulo de Fron-
tin. · 

Justific~ão 

Passo a examinar a verba 5. Esta é aquella a que já me 
referi: "serviço de insptJllCâo e do fomt.llllo agl'icola ·•. A critica 
já foi feita; por isso referir-me-ht)l apenas ág modificações 
que constam da minha emenda. . 

Quando tratei do assumpto em 2• discussão, demonstrei 
que não me parecia logico que se eliminasse da sub-consigna
c,;ão - l:'essoal variavel, operarias e trabalhadores geraes
que já era diminuta, porque,. em relação ao estado maior, só 
representava 300 contos na proposta do Governo, muito menos 
do que os funooionarios superiores. ·• 

De modo que esta verba e a immediata sub-consignacão 6 
-foram reduzidas cada uma de 100 contos. Proponho o resta
belecimento da verba, convindo observar que, I\& minha 
opinião, a quantia que figura nessa sub-consignacão é insuffi
ciente para ~er util aos fins a que se destina, pois que. assim 
como está, póde ser até eliminada. Mas eu não taco essa pro
,Jullta. 1 

Quan.to ao material, ha duas sub-consignacôes, com as 
quaes estou el!l completo desaccOrdo. Ex:eminei 118 demais 
,uiJ-consJgnuções, demonstrando até que a~ reducões podiarn 
trazer inconvenientes para o serviço. · O illustre Relator 
examinará essas reduccões e proporá o que achar conveniente. 

Ha duas que foram eliminadas e destas restam apenas a 
consignação n. 17, destinada ao transporte de material agrí
cola concedido a titulo de auxilio, na importancia de 50 
contos, e a consignação n. 19, para ensaios de collocacão em 
mercados estrangeiros, do gado em pé, fructas e outros ge-

\ 

I 



no1:os nacionaes e a diminui!)üo, a titulo de proteccão e .cuslcio. 
no valor de 275 contos., 

· M·osLrei como a creação do Museu Agrioola e Comm.:Jl'cla!, 
hoje instal!ado no pavilhão britannnico, da Exposição do. 
Contonario da Independencia, representa um · compromissCJ 
moral perante o governo inglez, qu.º- nos off oreocu aquello 
edifioio, e, por outro lado, em relação a todos os trabalhos de 
:nst.a llacüo q uo foram :l'eitus pelo Ministro da Agricultura, que 
Stl dirisiu.aos presidentes e governadores de Estados, solici
tando-llJ<Js a nómeação de delegados e o fornecimento de moa
~t·unrios o amostras.. Ora, como tudo isto já está · feito, 
desappareoeria, com o tempo si nlio fosso mantida a verba, 
que para isso se dotou no anno passado. Mostrei a convenien. 
c ia de se manter a verba para esse fim. 

Na mesma verba 5" mostrei tambem que havia dous 
ougmentos feitos pela Camara dos Deputados. Nessa verba 5", 
um de cinco outro de quarenta contos, nas sub-consignacõeB 
12• e 25", augmentos que não se justificam porque a$ verbaB 
solicitadas pelo Governo são sufticíentes, tanto mais quanto 
ha uma outra do 120 contos. E' uma questão que não ee p6de 
nunca precisar rigorosamente c, portanto, não havia necessi,. 
dado desse augmento. 

Finalmente, a reducoão na verba 9•-Material,-deve ser 
conservada como ria proposta do Governo, porquanto a propo
sicão da Camara dos Deputados determina que as plantas e 
sementes devem ser expedidas aos agrieultores pelo preço d1,1 
custo; portanto, vendidas. Fiz ver que desde o momento que 3 
distribuição é gratuita isso constitue um elemento para desen
volver a cultura, e determinaria, como consequencia, a lnnti
liclade de se vender pelo prece do custo. 

Ninsuem irá ao Ministerio, sujeitando-se ao trabalho de 
conseguir as sementes, sendo obrigado a pagar. E' muit.O 
mais facil entrar em uma casa commercial e comprai-as do 
que submetter-se aos tramites buroeraticos de um rninisterio.· 

Para receber de graoa, porém, os interessados sujeitar~ 
se-hlam a tudo isso. E' o que irá acontecer si nllo se fizer a 
necessaria mo!fificacão na redacção. Seria p~eforivcl l'~tin-
,gu Ir esse serviço, _ . ~ •. 

PAR'ECEI\ 

i\ Commissfio opina pela ncceitação da f' parta da emen
oa e pela rejeição da 2" parte, com uma rnodificacão, pelo 
que apresenta :l seguinte: · 

' 
Emenda ,lttbslituliva á verba s• 

'Rostabelcçarn-se a importnncia da sub-consignacão nu
mero 5 do «Pessoal:. e as sub-consignações n. G do cPessoa!~ 
fl 17 e 19 elo cnrat.erial:~> rla m·oposl!l tio GovArno. na imnor
tancia de mais -iOO:OOO$, limitada a de n. 19 a 150:000$000 
e aocrescentando-se. no final. o .•eg-uinte: .;para pessoal o 
material, sendo a discriminação íeita por occasiíio da diB-
tribuiçãit dos credites". · · 

. '.. .J 

,_ S, •. - :Voi.; XI~ . ,,_::;, :J . .J a, 
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.Verba ~· - Serviço Geologico e Mineralogico: 
, · Na oonsignaciío. '·Pessoal v~rjavel", restabeleça-se ,a pro
posta do ~VI!rno, assim redlSldas as seguintes . sub-(lOn· 
signações: . 
3. Gratlficacões, 8alariod ou diarias do pessoal 

!lXtranumerario da directoria, prev1sto no 
art. a•, n. 8 do regulamento annexo ao 
decreto n. 11. 448, de 20 de janeiro de 
1915, limitada a SOO$, no maximo o valor de 

.. cada remuneração mensal e a 12$, no ma
ximo o das diarias, idem do pessoal te
chnico, auxiliares de campo e de escripto
rio, operarias a trabalhadores, nomeados 
em commissão ou admittidos temporaria
mente para o Bervico de sondagem de car
vão de pedra e petroleo, limitado a 1 :500$, 
no maximo o valor de cada remuneração 
mensal, e a 15lii ·Qo max:imo, o das diarias; 
idem para estudos de captação de forcas 
hydraulicas para fornecimento de ener
gia electrica forno~ metallurgicos, fixados 
os mesmos limites ............ •.•....... 817 ::iti0$000 

Idem idem para 03 trabalhos da Estaciio 
Experimental du l:ombnstivels e Minereos 
de accOrdo com o regulamento fixado nos 
mesmos limites . . • • • ..... • .. .... • ... • .. • 145 :OOO$ÓOO 

. IU. Pessoal contractado - Art • .t•, 
alínea 3", da lei n. 1. 606, de 29 
de dezembro de 1906 e art. 72. 
lettra J e· seu paragrapho, da lei 
~ 2.544, de 4 de janeiro de 
1912): 

fi. Gratificação dos geologos e geologos-aj u
dantes, contractados para o serviço de 
sondageDl de carvão de pedra e de petro
leo, e do pes:;oal technico para posquizas e 
serviços especiaeH da Estacãú .b;xperimen
tal de Colllllustiveis e Minereos "vedado o 
contracto com pessoas que a qualquer ti-
tUlo recebam pagamento federal".... .... • • 23.6. :OW.fP®. 

rv. Dia1·ia~, ajudas de custo e substi-. 
tuições ?'eo·ulamentares: 

li. Para pagamento de diarias e ajudas de custo 
por serviços fóra da séde, pelo pessoal do 
quadro da directoria e pelo pessoal ex
traordinario, comDlissionado, admittido 
temporariamente ou contracLado para o 
serviço de sondagens de carvão. de pedra e 

. de petroleo e para estudos de captação de 
torças hydraulicas • • • • • .. .. .. .. • .. .. • . 90:000$000 

tl:. Idem, pelo pessoal da Estação Experimental 
·, !ia Combu~tiveis e Minereos e pessoal e~; .. 

'. 
" 
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tranumerario, commissionado ou contra
ctado pa1•a a mesma estação comprehendi-

. dos nas sub-consignacões ns. 4 e 5...... 4:000$000 
!'!. l'ara o pagamento de differença de venci-

mentos· por substltuicões regulamentares 
do pessoal do quadro da directoria...... 15 :000$000 

U. ldem da EsLacílo E:x:perimrml.al de Combus-
tJ:veis e Minereos • , .............. '·"' ... , •.•.• 3:400$000 

IJ 'til' Ú "-"'- ~ar; ~ 
{) t•e~ll!llelcl;irnculo aou numeras udwu, da fórma acima 

~ndioada, :visa dar, :verbas distinotas a dous serviços ~m,tono
Hws, quu t~um re:ww.menlus :;eparud:J:; G ruuccúe~ distwc~a~. 
l'adilanào assim a !16a marcl111 d9s l'l.!:;p~::el ivo:; lrabaillos. 

· S.ala das se;~sões, 2:1. de doze!llbro de 19~~ ..• , C~nf.UJ 
U'tchado. · 

PABEOW\ 

A Commissão acceita ·a emenda, mantida, entretanto, na 
.,uíb-consisnação n, 5, do «Pessoal), no final, o seguinte: «Ve-< 
ilado o contracto com pessoas que . a qualquer titulo recebam 
pagamento pelo areamento federa[), conforme consta da pJ,'o
posicão da Camara, e accrescentando na mesma verba 7•, na 
sub-consisnacão 2 - Material permanente-o seguinte: 

Entre as palavras e 4:material para trabalho~ e cestudos 
ou pesquizas, etc.c a palavra o~:e impre~são), elevando-se Q 
Lotai a 304:000$000., 

tid 
A' verba ·13' - SoL' viço de informações: 
Material, J•ubrit'n IJ, material dr. consumo e áe t.rans!or~ 

mação, sub-eonsignar;ão n. 2, accrescente-se, depois das pala
vras - para os mesmos fins - inclusive o auxilio de 500$ · 
lll<.!!l:;ae,. l'uru auxJlJU da fJUIJ!Jca<:ito d'l "DwcionarJO HidCOrico_ 
l;eograpllico e ELhnographico dÓ Hrasil'', devenao ser oppor
tunarnen to fornecidos. ao_Ministerio da Agricu!Lura, gratuita
menLe. cincoenLa exemplares. 

Sala das sessões, em..2i de dezembro de i924. ,.....Jollo_ Ltjra. 

Justificação 

Trata-se de um auxilio p:~rn a eontilmação do importante 
trabalho emprehendido pelo Instituto Historico que já :fo,r
neceu aquelle ministerio os' volumes publicados, níio convindo 
('IJWarat:ut· oL!t':.t Lúo uLiJ. -João Lyra. · · 

PAnECilR 

A Commissão acceita a emenda. 
Incluindo-se a importancia de· 6:000$000 na verba 2~, 

<~:Subvenções e Auxilias» s.em diminuiçíio da sub-consigna· 
ção a que allude a emenda., · .._ 
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N. 5 

VP.rba •4• - Jardim BoLanico: 

J '";lo·' t 'I 

·''' ., . ... 

Restabeleçam-se as sob-consignações, Pessoal ns. 3 e 5 
e Material n. 13, da proposta do Governo. -'-Paulo. de 
l•'rontin. 

Justificação 

Passo, agora, a verba 4, relativa ao Jardim BoLanico., 
Nesta verba fizeram-se modificação nas sub-consignacões 

· ns. 3 e 5, As modificações feitas, que constam da proposioAo 
da Gamara dos Deputados, são enunciadas pela seguinte 
f6rma: 

Na sub-consignacão n. 3, se propõem a rcducr;ão de 85 
trabalhadores para 70, e a reducção de 10 aprendizes, para 
apenas 4. 

Os serviços do Jardim Botanico não comportam estas re· 
ducções. Proponho, portanto, o restabelecimen~o da verba con. 
stante da proposta do Governo. 

Egualmente acha-se suppressa, pela proposição da Ga
mara dos Deputados, a sub-consignação n. 13 de material. 
Esta sub-consignacão é relativa á publicação rlos Archivos do 
Jardim Botanico e outros trabalhos scientificos elaborados 
pelo pesso~l dos estabelecimentos e publicaçõo~ of!iciaes. Não 
me parece conveniente que, podendo o Jardim J:lotanico con
tribuir de um modo muito util. com essas publicações, ]JOra a 
divulgação de uma serie de conhecimentos relativos .ú Botanicu 
Brasileira, se elimine a verba que actualmente existe, desti. 
nada a occorrcr a despezas de sarvico organizado, não convindo 
que í'ique entregue â traca. 'l'odo o trabalho original feito 
deve ser publicado, e para isto é que existe o Archivo do Jar
dim e outros departamentos que teem sido organizados pela 
directoria daqueJia reparf.icão. 

PARECER 

A Commissão ncceila a emenda tão sómente na parte 
relativa aos trabalhadores mencionados na sub-consignação 
a "Pessoal", cm relacão á qual deve ser restabelecida a 
I>roposta do governo. 

N. 6 

. Verba 14'. consignação 7•. Restabeloca-se a. estação de 
monta de Bello Horizonte, como eslava na proposta do Go
verno. 

Justf(icação 

Nada autoriza a suppressfio clessà cstaoão na Capital do 
Estado mais populoso do Brasil - o de Minas Geraes. 

Com efl'eilo. além do ser o município de Bello Horizonte 
.um grande centro, onde se acham bem desenvolvidos o estudo e 

I 
I 

~ 
r 
; 



I 
19 
l!ll 
d 

I 
'"' I 
IIII 
iii 

i 

J 

1 ·sESSÃO EM 28 DE DEZEMBRO DE 1924 31 

a evolução da industria pastoril tendo os seus habitantes in
contestavel dedicação pelo aperfeiçoamento dos animaes bo
vino, equíno c suíno, procurando seleccionai' as differentes 
raças e typos, melhorando-os, accresce jâ ter produzido os 
mais animadores resultados a estação de monta, que alli fôra 
installada, como poderão confirmar os representantes mi
neiros nas duas Casas do Congresso. 

Nestas condições, sendo de grande utilidade a manuten
Ção desse serviço, é de justiça seu restabelecimento. 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1924. -Lopes Gon-
çalves. , · 

EMENDÀ 

A Commissão apresenta a seS'tJinte 

EMENDA SUBST!TUTIVA 

<Eleve-se a dotação de 12:000$, ficando restabelecidas 
as estações de Monta de Be11o Horizonte a Paraizopolís, como 
~onsta da proposta. 

N. 7 

Accrescente-se na verb~ u•, titulo III: 
Auxilio á Sociedade Fluminense de Agricultura e Indus

trias Ruraes, para a manutencão dos serviços de Registras 
Genealogicos de Animaes no Estado do Rio de Janeiro, na 
fórma do disposto na clausula 10 X do contracto celebrado 
pelo Governo Federal em 4 de julho de 1924 e registrada pelo 
Tribunal de Contas em sessão de 21 do mesmo mez e anno, 
20:000$000. 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 192~. - Jllouel J. R. 
de Carvalho. . .. ·-

Justi(icaç4o 

E' do domínio publico os grandes· serviços prestados pela 
Sociedade Fluminense de Agrirmlturn e Industrias Ruraes •. 
:A sua administrncão tem sido boa, segundo tMin constatado 
as commillsões de fiscalização institnidas peln <:ioverno. Além 
disso, trnta~se de uma dota~ão que é imperio,;a, por s~ tratar 
de auxilio assegurado por u'm contracto lcgllmrmle feito e de· 
:Viclamente registrado pelo Tribunal de Contas. . 

A suppressiio dessa dr>tnc!io não accarJ'Ht.ar!tr c-P.onomla, 
porque a despeza é de nat.urcza forcada. si f~r eliminada do 
.orçamento provocará a abertura de credito, sem nenlmma v:m~ 
,tagem e com a desvantagem d~ desor;;anumt· servJ•:o~ .de utili· 
dade publico incontestavcl. 

'•, 

"-, 
PAnlCCEI\ 

' . !A Commissiio concorda com a idéa contida na emenda, 
mas estando informada de que ha outras institulcõe·s em 
condições nnalogas, aguarda que o Governo peca credito para 
attender a todas. 
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Verba 14' ,_.. Serviço dd Industria Paslorll: 
Re~tall.eleca-se a consignação I, Pes;nnl peru:anentf~, d!l 

proposta do Governo e a sub-consignaoãq Mataria~ n.. 25, 
aa propos:a do Governo. 

VeJamos a verba 14' -- Servico ,:e Jndu3l1·ia Pastoril. 
Nas outras verbas ha uma serie de t•educol'lcs, que eu não 
examinei, porque deixo no esclarccid•l r.l'lferlc• do illust.re Re
lator (; trabnl·ho de verificar si são e!'fecf.ivamenl.e exequi
veis. Ouvido o Sr. ministro da AgJ•icullura e os dignos che· 
fes dos diverRos departamento~ dnqn~lle ministorio, seria fa
cil chegar-se á verificação da possihilid ade das reduccões 
non~tant.es da proposição da Camara à o~ Depu fados. 

Por isso, sobre ·essa parte, não formulei emenda. 
Verba 14, consiJ.:naciío n. 1 · - Pr3soa1 p~rma.n;mte 

.Toda esta consignação é, no projecto cia C amara modificada. 
Não me parece que ta\ rnodil'icacãn ~e,ir•. llign~ de apoio. O 
areamento não é o Jogar idoneo á cr6aoão ou :;uppl'e~são da 
reparticõe3, menos ainda para regulamentai-as. Parece-me 
preferível adoptar o que estava na proposta do Governo. 

Neste sentido é minha emenda. 
Quanto a material, ha, . na proposicão da Camara, como 

nas outras vorbas, uma se ri!.' de reducoões. Algumas dessas 
reducções podem ser exequivei~; outras, llo•contrarlo, não po
derão ser levadas a effeito. Mas, como ,!:1 t.iw oppo-rtunidade 
de r.lizc1•, deixo a verificacílo deste casCJ rtó e.'1e,lore~ído juizo 
do illuFttre Relator. · · · 

O mesmo, porém. não Ruccede com a ~D:J:H'I"'Hiio Jntegl'al 
da su'h-consignaçãr. n. 25 ela verlJa malerial. na. import.ancía 
de -150:<000$000. 

Essa sub-consiguacão consignava c. auxilb necessario 
para n r~11lizaGflo dP frxpo~icõe~ pecuarin~. on n~ro.pecuarias 
ou de lact.icinio5 fJ ele prorluclos agricolil,, cornprehendido IJ 
transporte rle e~t.rnda rle ferro e emprezaH de n!tVi!gar,ão, dos 
animnes e nroductos destinndo:; n e~sa~ e:rposlr,õr,~ promovi
das uor nssocincões ruraes. 

V. Ex: sabe; o Senado l~t:almentr. (:{1rihM11 <" Msultados 
llr.r.eficos I1L1e se Leem colhido dessa? o~nnsh:fí~.P .. não só na 
11npi!.n.l Ferlr.ral como, cr.nec:nlmr.nt.a r.n nin :1:·1ndr rlo Sul. 
'fi:>:scs resnltnr!M !~rm ~irlo n• melhor~~. p,, ~omnrehenrlo 
que se reduzisse essn verba, attenêlendo a critica situação fi
dO~>cevu •.Iii pa1z, dellmnri.; aprnas o IJPCB>~ilt"<t< para •·ea\IZ!l
cflrs c!~ nll!ilmns r!!'ls~a~ r.xpo>:r.õer;: IT'•n.o 1\limi:,~l-as por com
nl1:1tn !I snh!r rln l.1'nrl!r•J'íp, .~ rr~f.ru,i~ n r !1~1 1:1 f1•1tn. d~sore...: 
zar as vantagens, que já se tem obtido, é .prejudicar n inici:l-
1 iva r•arfitUI:\l', qliP.. d•~vilio n eH~Uil n::p0s.1:Dr.>. ~llnl lli'0C11rll·· 
de melhorar 0 ~:nrln n tamhem o; 11rodocf<·~ rl1 lav<mra. 

Ne>:fa~ cor:rlir.Rc~. appclln nnra o esc.larecirln jqir.o ,.lo ii~ 
ln~t.rP Sr. Ttrl~lor. nfim rlr c:;ue. mn~mn rrrlndda. t\1H!. verhn 
nitn ciP!xn rl~ fl.trnrnr 'ln· nrr:am11nto. 

APrr!~Anfn umn ~mrnrln l'!l~tahnlecrnrln n propoPf.ll r'lr.i 
Go\lr.rnn: mn~. rnmn .1~ rlf~~~. nnbnr~ n~ Cl:·. lirlrtt.nr vm•!flM1' 
si, sem inconvenient.o para a sitnnviío, nüo se poderá mant.ev 
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ao menos uma parle dessa vet·..,a, lendo cm vista os benefi. 
cio3 clccoJ't'entes dc!isas exposi~ões c, ao mesmo tempo, a eco
nomia ncccssaria no total da clesvc~a no Ministerio da Agri. 
cultura. · · 

A Comm is são o[Jina pela rejeição da 1• parte da emenda 
e pela accnitrtção da 2" parte, reduzido o credito da proposta 
n 150 :000.~ e transfm·indo-se esta sub-consignaçüo para a 
verba 22! - Auxilies e Su"bvenções, pelo que propõe a se. 
guintP 

EMENDA SUBST!~'UT!VA 

' -· 

Restabeleça-se a sub-consignação n. 25 do «Material~ da: 
verb.a 14•, ali supprimida, accrescentando-se á verba 22~ -
Subvenções e Auxilias, assim redigida: 

Auxilio para a realização du exposições agrícolas pe. 
cuarias e de productos de origem animal, comprehendidos 
os transportes nas estradas de ferro ou emprezas de nave
gação dos productos destinados ás mesmas exposições pro
movidas pelas· associações ruraes do paiz, 1.50:000$000. 

N. t 

EMENDA 
Verba U: 
Restabeleçam-se todas as dotações relativa! ao Curso 

Annexo á Fazenda Modelo de Creacão Santa Monica, nos ter
mos da proposta do Govel'l.Jo e de accórdo com a ultima de
cisão da Gamara dos Deputados. 

·Rio,· dezembro 'de· 1924. - Jeronvmo Monteiro: 

1u8ti(icaçáo 

A Gamara havia a principio votado a ::.uppre!sã0 desse 
·curso. Verificando, em a• discussão, a necessidade de !lUa oon
. tinuacão, mandou restabelecer as dotacõed .. Esse trabalho, 
entretanto, ficou inco'llplet.o e r.ontraproducent,e, pois· foi res
tabelecida apena~ u dotação destinada ao pagamontô dCJS pvo-
fessores, não se fazendiJ o mosmr• em ralacüo n" material, ali~ 
mentacão dos alumnos etc., e para pngament•J de gratifir.acõe~ 
ao director, ajudante agronomo e outros fu:.1r.oionar!os. Sem 

~isso o Curso ficaria intérrompido. · · · - - · · · 
''::-Jlio, dezembro de 1924. - .Teronymo Monteiro. 

.......... . 

P.\RECEn 

A Commissüo opina pela necr.itnofio da emenda. 
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N. fO 

Verba 14', "Sm·viçu dr~ fndw;lJ•Ja l'aaloril" -- Pe~soal 
Permanente - Directoria Geral. 

Sub-consignaçüo I - Reslabelcça-sc a proposta . do Go
verno, supprlmindo-se desta o caJ•go do ajudante chimico da 
Estação Experimental de Agroslologia, que se acha vago. 

Justificativa 

' Visa esta emenda a reposição de 14 cargos technicos que 
• Camara, na discussão do Orçamento, mandou supprimir. 

Esta medida, além de desorganizar sel'IViços technicos 
iniciados e de relevante importancia, não 'traz sinão pequena 
economia aos cofres do Est.ado. 

Vencem cs funccionarios que occupam os referidos ca~ 
gos f28 :400$ annualmente. . 

· Revela notar, entretanto, que cinco destes serventuarios 
vencem annuahnnnte 50:400$, teem mais de fO annos de '!er
.viço publico; tres outros foram providos nos seus cargos 
por concurso do provas, vencem 2!!:800$000. 

Deste modo, em troca da economia de 49:200$, delxar4 
o Governo de attender a servioos indi~pensaveis cuja reor
ganização futura exi~irá novas e maiores despezas, · 

Com a suppressão dos 15 cargos fez a Cnmarn na verb~ 
Industria ·Pastoril - Directoria Geral, determinada pela Ca
mara dos Deputados na discussão do orçamento da Agricultura, 
foram extinctas as Secções de l:nmmercio de Gado e de Leite 
e Dirivados, foi eliminado n di1•ector e dous auxiliares tech
:nicos do Desembnrcadouro e Lazareto Veterinario do Rio do 
Janeiro, mantido embora. o demais pessoal deste Serviço, ex
tinguia-se o cargo de engen heirn sanilario, mantendo-se o 
a.iudantA da engen•heiro e supprimiram-se os cargos de um 
ajudante botanico e um ngronomo da Estação · de Agrostolo
lda, mantendo-se, entretanto, o cargo de a,iudante ehimioo da 
Estação de Agrostologia, que está vago e não foi preenchido 
desde a sua creação. 

Com a suppressão do . 15 cnrgog no· Serviço de rnduA
tria lPastoril fez a Camara na verba H• a apparente economia 
de 138 contos.· Dos funccionarios attingidos '()ela emenda sub
sutuUva, dous ehefes de secção (Leite e Derivados e Com
mercio de Gado), um director do Desembarcadouro e Lazareto 
.Veterinario do Rio de .Janeiro, um ajudante da Soocão de Com
Inercio de Gado e um auxiliar technico da. Secção de Leite e 
Derivados. todos com mais do 10 annos de serviço publico, 
vencem. 50:400$000. . : . · 

Tr·ils ajudantes dn Secção de Leite e Derivados, vencendo 
28:800$, foram providos por t'l"lllrllrsn. 

Revendo cstns duas quantia;;· tr~mos o total c1~ 7!l :200$000. 
A economia realizaria não é, pois, senão dn Hl :200$000; 
Ve.inrnos !lll'nrn. si n drgorl!'nniznrih) resull~ntr. das nlte-

:racões feitas, autoriza a economia realizada. · 

• 
~ 

f 
r 
w 

I 
' 
I 
iio 
I . 



.. 
,; 
I 
I 

• .(.i I:JESSÃO EM 28 I> E DEZEMBRO DE i 924 ' 41 

J Na .Sccr,ã:> cJ~· Commcrcio ri·J Gnclo, suprrimín n Camara 
dos Deputado;;, um chefe rlr.• ~cc<;iiu c urn a,imlanle, nmbo~ 
vitalicios; mantC\'C, no entretanto, os servi,;os QU•) :'L Socr,ão 
coubo ot•ganiznr·, clil•ig·ir• e SllJ.•O:·I'iuf;mrlrr· uo:; T~i-fatlo~. tac~ 
como, ln~pecç:õr.s Vctcrinarins rio Pol'tos e de Portos dB 
l!'l·ontcil'a, lnsvecf;ões de Mercaclos c Feiras de Animaes Vi
vos, Doscmbar·cadciuro c Laznrelos Vctcrinarios nos Estados. 

Compete á Sccçilo de Commm·cio de Gado na Capital, 
cirigir este mach inismo, por ella montada e organizada e que 
impede a entrada do gado atacado de molestla contagiosa. por 
qualquer dos portos ou pelas fronteiras da Republica, man
dando collocar addidos os dous funccionarios vitalícios espe
cializados no serviço, fica entregue a superintendencia destes 
~rabalhos ao director geral, cujos encargos da administração 
não permittirüo dar-l.!Jes a devida attencã.o. 

Si nos portos de fronteira e portos, bem assim nas fel· 
ras c entrepostos, realizaram os funccionarios nos annos de 
.i923 o 1924, os trabalhos que seguem discriminadamente, de
ve-se isto, tão sómenle aos dous funccionarios vitalícios, 
cujos cargos foram suppressos. 

A Secção de Commercio de· Gado desde a sua organiza
ção, isto é, desde a reforma elo Serviço de Industria Pastoril, 
11m 1921. vem execut.a-nrl'l o• rliversos ~crvicos a seu r.argo e 
de accórdo com o regulamento, taes como: as inspecções ve
terinarias dos portos, por intermedio dos seus. inspectores, e 
I .. azaretos Veterinarios, Inspeccão V'eterinaria das Fronteiras, 
:feita pelos diversos postos de fronteira, por onde transitam 
os animaes de todas as especies importados e exportados; In
specção ·Veterinaria das diversas feiras de gado, impedindo o 
transito de nnimaes doentes, fiscalizando o garlo destinado ao 
abastecimento dos grandes centros e matadouros frigoríficos, 
e levantando dado~ ostatisticos sobre: proc~dancía. meios de 
transporte, raças e -destinos, etc. Com as inspecções acima 
executadas e de cu,jas estatísticas podemos citar alguns alga
rismos interessantes. verifica-se a necessidade crescente das 
mesmas, cuja direc~:ão é dada pela Seccão. de Commcrcio de 
Gado. 

Pelo inspector veterinario do porto de llfanáos foram in
speccionados no anno de t 923, 13.092 animaes de differentes 
raças e especies, e at~ junho de 1924, quasi 7. 000. No porto 
de Belém (Pará) cerca de 2.000 em 1923 e L200 até agosto 
deste anno. Em S. Luiz do Maranhão cerca rle 17.000 &m 
1923 e quasi 8.000 no corrente anno nfé junho .. Em Recife 
foram inspeccionarlos apenas 100 rcproducf.ores cm 1923, c 43 
nlé agnsfo de 1924. Nn pnrahvha do Nnrfe P.r>frnrnm 43 em 
!923. Pelo porto de Santo~ entraram 11 ~ahirnm, cm 1923, 
f .047. No pnrf.o do Rio Grande do Snl foram inspeccionados. 
em i 923, 2. so.;, e este· anno, até junho, cerca da 1 . 200. Nos 
post.os rle front.eirn rlo ltn~ru:v ,UruA"uayann, Sant'Anna do T .. i
vràm_ento, Bella Vista e Ponta Porü, onde os servicos de in
.specçllo.. já se acham quasi normalizados, foram examinados 
cerca de ·ss. soo animacs. 

Nas differentes feiras a inspecção é regular como se p6de 
verificar pela estatística a seguir: 

Feira de Tres Coraclles, que abastece esta Capital, foram 
Inspeccionados: em 1922, 119.806; em 1923, 192.221, e em 
1924, t• srmest.re, 83,649 animaes. -··, 
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Feirâ de Sitio, foram inspeccionados em: '1923, 18,·7.13, e 
em 1924, 1• semestre, 9.347 animaes. 

lFeira de Bemfica, foram inspeccionados em 1923, 
13. 0&0, e em i 92,4, no 1 • semestre, 8. 549 animaes. 

Feira de Campo Bello, foram inspeccionados em 1924, 
1 G. ·i 78 animaes. . 

Feira de S. Sebastião do Paraizo, foram inspeccionadoa 
em 1924, 15.810 animaes. . . 

Feira: ae CurveUo, foram fuspeeillonados em 1924, :1.. 900 
animaes. 

Feira de Tres LagOas. no Estado de Mntto Grosso, foram 
inspeccionados em 1923, 3. 866 animaes. · 

Feira de Sant'Anna, no Estado da Bahia, foram inspeecio~ 
nados em 1923, 108.066 animaes de diversas especies, e em 
1·924, até junho, -iS. 523. 

No Desembamadouro e La:?iareto Veterinar!o do Rio de 
Janeiro, com a suppressilo de tres cargos, um do director e 
t'lous de auxiliares techniens. fez a Camara a economia de 
, :? :000$, porqnant.o 15. vitalício o director. que venee rél!l 
10:800$000. . . 

Eliminando dn rm~driJ dou~ a.uxilinrog technfeos, ((eili:ará 
o Governo à!.' impedir a entrada da gadn rloente no Rln de Ja~ 
nt1iro. · · · .. · · :·.·, ' '.·;~ 

MantevA a Camara todos ns llervicos do desemba.rendouro, 
superlntenrtído pelo direc.tor geral administrativo, para dei" 
xar addido o director do desembarcadouro que, com seus douR 
auxiliares, t.odos ASpecializalins nos trabalhos, realizaram nos 
annos de 1 92·3 e f92t o seguinte trabalho: 

O Desembarr.ndourn ~ Lazarrf.o Veterinario do Rio· de Ja" 
nniro tem por fim fazrr o exame dos aniniaes que entram A 
~ahem por estll porf.o. i1li't'dinrlo a transmissiio d~ mole~tias 
nontagi osas. · · · ·, 

Pelo porto do nio r]~ .1Dneiro nnf.rarnm 11 ~ahlram durantfi 
n anno dr. 1923. 1.1!10 \nim:trs 11 durnntP o cnrrente onno, lté 
outuhro ?.091!. mP.rlin rle 1!1 r R rlrcimos rliarios. 

E' funcção aindn nn r!es~mbarc?.douro fazer a tubercmll" 
ni~RQãO I' mnleinizn~ii(l dr fodt1S OS animaes, QUe transitam 
uelo norto do Rio de .Tnnfliro. 
· O SGn pessn~l ó cnm:>~st.o de um dire~t.or, um veterlnario, 
dous auxiliares teclmicos, um capataz. clou• ll'Uart'la~ s:<~nita" 
rios, trl's t.rnhalhorlnrl'• e nm mof.orista. . 

A Camarn rio~ nrnuln·ios. liP nrnirctn ~e llr.~a.monlo 1)ara 
Hl~~!í. ~~lnnrimin n vrrbn pnrn o rlirrctnr ~ dnlJ~ 'lllxilír~c~ til .. 
r.J1nirn~. imnnrlanrln " r~nnnmin nnnnn< rm 12 r.nni.M f.os ;llJ .. 
~ilia.rr•. r.om mrT'n~ rlr 10 nr.n0•. rnrnur> n rlir<>ctnr f.rm .lfl 
annos í:le serviços, coMervando todo o servfeo restante. · 

A mnnnlr,r;",, rJ,, ''fil'-'' ·i' on~rnhriro ennitnt'in 'lacfl .. 
mente Rco ,iniilifi.cn. ·~n:::1 n ~rnJ:r:r!·r,r·iín rir qun~ nbri~:ncõe~ n 
!.J·~.halhos. 

Cabe ao gahinet.n orC'nni~nr os nrn.iert.os. desenhos. pla
nos. orcnmcnlo~ e cspncifi~açõe' das ohras relativas !\OS esta·· 
hFJlecimAnlos c drnendrncins do Sl'rvico. dar pareceres, visto" 
riar e fiscali~A.r rsl.n.hrlocimcn!.OA in~pencinnndos neln Serviço 
de Tnrlu~lrb 'Pastoril. hcm r,om(l prn.i0clnr e rlist.ribuir nos in
t.nr~ssncl<ls plano~ .. Ol'cnmrnln" r r..qpccifiracfír~ (com typoR 
1lPJformr.8) de d1vrrRnf: r.nnRirn~ci'ícs rurnes, tanto direct.a
mr.ntc cnrnn por inl rnnrrlín de oulrns secções dr ser:vic~ 
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J.'rabalhos c:r.ecntados rlJjrante o anno de 19!n 

32 desenho~. proJectos e é6pias cie plantas. 
19 orc.amcnlos diversos. 
12 e~pr.cificnções rle rlivei'~a' ronAt.rr:r.ções. 

llJD r.típins em pap2! l'el'ro-prugsialo de numerosas constru~ 
col!es ruraes, taes como estabulos,. cavallarioas, apris-

. cos. flOt'ilr,·n<. ~lln, .. ""l.l'll'nl?irn'. Lnnl;eircs rarrnpa
tioidas, troncos de cobricão e contencão, estacl!es de 
monta ,casas para residencia e administrações di
versas, etc., etc., eto. 

Trabalhos executddos durante o anno de. 19!4 . 

:1.7 desenhos, pro,iectos c !:r.\pias de plantas. 
30 orçamenf os diversos .. 
:1.3 especificat~ões de construcções diversas. 

1 
162 cópias em papel ferro-prussialo. de t.ype>s de estabulos. 

cavallaricas, ,prisdos, .abrigos, pocil~as, silos, estru
meiras. troncos, banheiros carrnpaticidas, laborato
rios, casas para rr.~idencins para operarias, adminis~ 
tracõcs diversnR, n lmoxnrifados, etc., etc., eto. 

Além dcst.ns f.rabalhos foram fcit.os diversos parecere&, 
inspecções, relat.orios. t.rabrdhn• rln ea.mpo. levantamentos; or~ 
ganizncões de graphir.nq, administrar,õr.s de obras na Capital 
e no~ Estados. etc .. etc. 

(Exfrahido dos rclal.orln~ rio ~abinete do engenheiro ao 
director geral, correspondente nos annos de 1923 e 1924).· ·· 

Na impossibilidade de. se encarre~ar o ajudante de enge~ 
nheiro de todos estes servicos. ver-se-ha a administracão pri~ 
vadn destes tra.balhos, ,que valem certamente os 12 contos que 
vencn o engenheiro. . . : · .. · . ·· ; 

Quanto á Secr,ão rir Leite r. Derivados o maior ar~mento 
em favor de seu restabelecimento é o seguinte: o chefe do 
serviço é funccionnrio de mais de :10 annos de servico. o au
xiliar t.echnico está nns mr.smas condicões e os tres aJudantes 
foram providos por concur~o de provas. 

·Mantidas nos Estados, Inspectorias de tefte e Derivados, 
faltam-lhes a· direcoão e coordenacão do centro . 

. . Entre~e ·mais esta especialidade á responsabilidade do 
dtrector geral, rle tal f6rma se aur:nnentnm seus· encargos que 
rllfficilmente poderá rlnr conta delles. · 

Erroneament.e se tem dito que na Capital está o servioo de 
lcit.e ontreroe á Saude Publica e. nos Estados, ;i Hyglene Es
fndunl ou Municipal. 

A Saude Publica e a Hygiene nos Estados s• se oooupam 
rlo leite. rln ponto rle visl:'\ hyf1ienion, no q11e possa ser noofvo 

·f\(1 hnmE1m. · · 
·, A pnrt~ inrlt1~t.;·in~. ~ nrodu~r.fio do leit.e, os ensinamentos 
" con~~lh:1• nro ~r·inrl'l.'<'P. n 111Plhor nrl"ooro 11 R maior pro~ 
<lw~r~ r1r mnnte.iC"n. nnri.fr• r'r .. ,., r~f.11rln e snlP~Qão rl(IR fer
mentos, tudo ist.o cabe ao Ministerio da Agricultura. A Sauife 
Publica estuda o IIJite na sun chegada li Capital, antes da dig- . 
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tribuicão ao consumidor mas o 1\linisterio da Agriculturà 
chega até ás fazendas, faÍ!a ao fazendci'\'O e melhora a produ-
cciio do leite in loco. ·. 

Sem a menor oconomia par& os cofres do ~~stndo, com a 
suppressão da Secção de Lcil.e e llct•ivado•i, desorganizou a 
Camara um servico apenas iniciado. 

Na Estação. de Agrostologia supprimiu a Camara o cargo 
'de ajudante bota nico, cargo occupado por 1 unccionarlo efte
ctivo do Jardim Botanico e ainda não nomtJado para o Jogar 
que occupa, embora classificado cm primeiro Jogar no con
curso, ha pouco realizado, Funccionar10 de mais de :10 annos, 
;ver-se-ha a admiliistrac_ão privada de um espe.cialista de JW?• 
meada, com a suppt•cs2uo do cargo, sem realizar econom1a 
·alguma. · 

Supprimiu a Camara ainda um cargo de ajudante agro
nomo, Ioga:- oceupado. mantendo o de a,iuJante cbimico, cargo 
vago e não preenchido desde "· sua creaoí!o. 
. Salá a as ~essões; 12 de dezembro i:! e .1924. - .Cunh'a Ma-
'chado, 

:PARECER 

.. iJ :A: .Commissi'íó aciieitá a emenda. 
I , ; . ~· 
~ . ' 

Verba i6•: 
Augmente-se a importancia de 54 :000$, para n Estaciio 

Experimental de ;Barreiros, ~ façam-se as seguintes altera-
tõeS,. · . 

· No c:Pessoab: na snb-consignaçiio n. 12, em vez de réis 
35:000$, diga-se. 60:000$; na n. 13, em vez do 3:000$, diga-se 
9:000$: no cMateJ•ial,: na sub-consignacão n. 3, em vez de 
:15~:000$, diga-se 35:000$, e, em vez de "instrumentos e uten• 
BiJioS), diga-se, cmstrumentos, mobillario tl utensilios,, na 
n. 4, em vez de 0:000$, diga-se, 18:000$; na n. 10, em vez 
de 9:000$, diga-se. 5:000$; na n. 22, em vez de 5:000$, diga
~e, 3_:500$; na Il• 23, em vez de 900$, diga-se ~O_O$OOQ. . 

... ·:~~~· .. ·~,····.·, .. 
· 'A majoracAo de algumas vcrba3 no conjunto das dota
elles para custeio da Estaci'ío Geral do Experimentacllo de 
Barreiros, justifica-se pela neces~idade de tornar efficiente 
um instituto, que até hoje nenhum resultado produziu, tendo 
eido uma fonte exclusiva. de despe1.as. •.rrartsfllrida para uma 
propriedade doada pelo Governo de Pernambuco, em munf
eipio servido por estrada de ferro· e navegacão fluvial, de ter, 
:ras adequadas á cultura, irrigaveis e planas permittindo a 
utlllzao!o das machinas agrioolas, entregue á sua direcção a 
um :rrofissional idoneo, que se especializou ·no estrangeiro, e 
tem dado provas de sua capacidade-, é grave erro administra
tivo e eeonomico deixar de conceder ·os 'meios necessarios ao 
regular funceionamento de todos os seus servicos de laborato
!l'io e de campo, Sem :verbas· para pagamento do pessoal, assa"~ 
lariado, que baste ás necessidades dos varios trabalhos, sem 
apparel'ho~J e utensilios de laboratorios, sem machinas que 1a-



'"" 

• 

cilitem e barateiem o amanho das ter.ras, sem anlmaes ~o 
tracção, como exigir ;rendimento da Estação Geral de Expen· 
mentação? 

Por isto explica-se o augmento proposto, cu,ia applicacão 
será compensadora e bencfica p.elos seus resultados. - M en
donça Martim. 

PARECER: 

A Commissão acceita a emenda. 

N. 12 
Verba 16": 
Augmente-se a imPOl'tancia de 65:000$, no «Material,, 

sub-consignação n. 8, para a Estação Geral de .Experimenta
cão de Barreiros •. 

Justi(icaçiio 

A Estação Experimental de Canna de Assucar, hoje Esla
~.;o Geral de Experimentação, foi installada ha mais de doze 
annos no município de Escada. do Estado de Pernambuco, em 
área doada por um particular, a titulo p.recario. 

Nunca tendo funccionado regularmente, e sendo nullos os 
seus resultados, exigio do Governo de Pernambuco o l\Iiniste.
rio da Agricultura, para poder reorganizar a estação, e dar
lhe efficiencia, uma propriedade com área nunca inferior a 
duzentos hectares, sob a allegacão de que os terrenos de Es
cada tinham apenas cincoenta e dous hectares, e por acciden
tados e scccos, se não prestavam ás necessarias experienclas 
culturaes. Cedendo á justa ponderação adquiriu o governo de 
Pernambuco no anno pasBado, no sul do Estado, municipio de 
Barreiros, a propi•ierlade Sapé, a um kilometro da cidade da~ 
quelle nome, que é estação da Great Western, e porto fluvial, 
no rio Una, que a coJ't.a. A fJI'Opriedade tem mais de quinhen
tos hectares, em terras de plantio, pastos e mattas, e foi doa;; 
da por escriptura publica ao governo da União para o fim ci
tado. ·havendo sido par•a ahi transferida, por decreto, a estação 
geral de experimentação. No orçamento do anno passado, foi 
•ncluida uma dol.n•:fin do CP.IIl contos para a transferencia, 
construccão dos novos edifícios e as installacões posteriore;; 
oos serviços. As obras· estão em andamento, mas, apezar da 
economia, na sua eonstruCI:ão,· pois estão sendo realizadas sob 
a administração do director da estação, a quantia votada é 
fnsufficiente, pois, além dos edificios da estação e casas ou
tras, é ess·encial reconstruir casas já existentes, que não po
dem ser abandonadas, para alojamento de empregados e ope
rarias, construir uma estrumeira, estabulo, e cavallarica e 
galpão para guarda de machinas agrícolas, casá para motor e 
bomba de agua, estufa para plantas e a conclusão do edl!icio 
prfnclpal. · · 

Como existiu, até agora, a estação foi s'6 uma fonte de 
despezns inuteis e um elemento de descredito para a adminis~ 
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Lracão publica, até no estrangeiro, pois as revistas te<.:llnioas 
do Exterior a ella se referem como existindo só no papel, o 
que é verdade. · . 

Urge installar dcfiniLivamentc tão pi'Om:ssor· intiLILuLo to- · 
etmico, quu terá a seu cargo a or•ientat;ão scicnLiflca do cu!-: 
l.ivd ela canna-da fabricação do assucar·, e alcool, além das 
outras lavouras p.roprias da zona, ampliado, como foi . por, 
t'cliz inspiração, o seu raio de acção. - J!endonça Martins. 

PA!ll!CEB 

A Com missão accciLn. a emenda. 

N. 13 

Verba 19' - Accresccntc-se na relacão dos funooionarios 
arldidos do M.inisLorio da Agricultura os seguintes nomes: Glu
dino de Faria, ajudante de engenheiro, addido, do Serviço 
de llovoamcnLc, com os vencimentos annuaes ele 8 :400$; 
Oci.avio Pacheco, 1 • oJ'ficial, addielo, ela Directoria do Serviço 
do Povoamento, com os ve.ncimentos annuacs de 8 :<100$; .Jus
li no ele l\!enczes, mr!dico, adclido, da I:Iospcdaria de lmmigranLcs 
ria Illm olaõ .~'!ores, com os vencime.nlos .annuaes de 7 :200$; 
Hicardo l3tticuccia, inlerprete-auxi/inr do Servico de Povoa
mento, com os veneimentos annuaes de <1 :800$000. 

Justificativa 

Tratam-se de funccionarios do Serviço de Povoamento, 
com mais de dez annos de servico publico e que ficaram ad
didos desde 1\J15, continuando, entretantà, no pleno exerci
cicio de suas respectivas funcções. 
· :. Seus. nomes deixaram da sar inclui do:; nu i.ll"upo;;tu. ;Jo 

ÜD\'Cl'llO, devido a lamenl.av,Jl omisoün. não sendo ju:;lo, pois 
que .continuem privados de perceber os vencimentos que lhes 
cornpclcm, por força de taxativa disposição legal. 

Bcnado Federal, 18 de dezembro de 1924 • ...:.. Manoel 
Jlloujm·dhn. - Bernardino Monteiro. ' 

PARECER 

Havc,ndo necessidade de reduzir tres sub-consignacões, por 
Ler J'allcdclo um dos addido's u terem sido aproveitados os dous 
outros e c.o·uvindo accreseentar outras referentes a ad-didos, 
que Lionham sido aproveitados em varias cargos e commissões. 
que d~appru•ecer·am com as recLuccões feitas no OII'çamooto e, 
bem assim, de augmenlar a consignação n. 11, devido ás mo
dificações das t.a.bellas da verba da Serviço de Industria Pa.s
t.oril, das quaes resultou a suppressão de cargDs occupa.dos por 
f.unccio!IW'iDB com mlllis de 10 annos de serviço publico, a 
.commisswo propõe a quillw.: · 

• I 
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SESSÃO EM 28 DE DEZEMBRO DE i924 

Emenda substitutiva d verba /9 

. Augrncnte~se de 98:000$, sendo 48:900$ ua despe1.u fixa. 
2 50 :000$ na· variavel e racam-se a.s se:;umtes alleruçues: 
Accre.scenf,em-se as seguintes sub-consigna-

cões. na consignaçã() n. 1, na importancia 
de • • .••..•. ·.·~····· · .. · ... ~ .. ; ..••.•••..• ···:· • • .•. · • · • . 

SERVIÇO D& POVOAMENTO 

Directoria : 
Claudino de Faria, ajudante de.engenheiro .••. 
Octavio Pacheco, to of.t:icial. .......•...•.... 
Ricardo de Bíscuccia, auxiliar· de interprete .. ' . . 

Hospedaria de lmmigrautes da Illla 
das Flores: 

Justiuu de Menezes, inedioo .........••......• 

Escola Superior de Agricultura ·e Me
. dieina Veterinaria: · ·-· · · 

·.Pedro Barreto Galví10, lente em disponibi-
liGade ,, .. . ;·····-··~=·:·:· •.•. ·~· •••••.•••••••.• 

Campos r!e Demonstraçllo : 

ó5: 4uo$OUI1 

8:400$000 
8:400$000 
4:801J$0UU 

7:!!011$000 

\1:600$000 

Bernardo Dias Ferreira, director do de 
, . I~ara. ..... ~-',...................... ... . .·.a·:·oóoiOO.O: 

Cursos ambulantes: 
Emílio Thamstem, professor ambulante ..... . 

Servico ·de-sementeiras: 
AlberL6 Ravaehe. a.iudante teohnico ......... . 
Antllero Augusto Maia, porteiro-continuo ... . 
i:lupprillllll!l-se as. sub-consignaçõ.e.s ns. 21, 
• . 22 :e 60,. · rec!uzindo .de . ................ -.. . · .. · 
'.Nà consignação n. H. da despeza ;ariavel, 

augmentem-se . . ..•.•••.•...••..•••..• 

N. :1.'4 

6:000$000 

12 :iJ00$01111 
3:000$000 

n:.iooi:!ootJ 
50:0{)0$000 

A ve.rba 22' - E' concedida á Congregação dos Salesia
' no, que ·mantem,. CJ!I. Nit.hr.roy, .no .. Estado dó ruo de· Jai!,eiro 
as "Escolas Prui.JSSJonaes de Santa Ro~a", dando educaoao e 
ensino toclmico, gratuitamente, a me.nor~s pobres, o auxilio dt> 
'Cento c cincoentn contos de réis, para o~ gastos na reeonstru
c~íão do ed:ficio c acquisição de novas maehinas e apparelha
me.nto necessario ao i'unccionamento das 3uas offieinas. 

Sala das sessões, lS de dezembro dv 1924. - Joaquim 
M o1•eira. , " . · · • • .. ·-- ,...J..:> "~~'illlió' 



Justi('icação 

A j ustil'icaoüo desta emenda faz-se por si mesmo, bus
~undo atlcnder-se ao !'Jm para que se ú~stina a verba pe
dida .. Encarecer o ensino profissional tect:tnico é super1'lun; 
ti a base de Lodo o progresso e engrandecimento das nacões, 
sendo assim dever do Estado auxiliar o estimular· as inicia
tl\·as feitas para o seu desonvolvienLo. E' de notoriedada 
publica que as Escolas Salesianas de Nitheroy eram, por
ventura. as mai5 completas e hem dirigida< entre nós, achan
do-se montadas com todos os aperi'eicoamentos as suas dive~
sas officinas, entre as quaes as de impressão, ·estamparia, en
cadernaoüo, alfaiataria, sapataria, marcenaria, carpintaria e 
serraria, e medificio proprio: e um grando incendio qua~i 
t.udo devorou. 

A imprensa da Capital F-ederal e da do Estado do Rio 
foi unaoime em avaliar o preJuízo rm ccrc1 do 500 contos . 

:I . 
.. 

PABEOBR) :I' 

A Commissão opina pela approvacão da emenda r.eduzin~ 
do o auxilio pea1do a 50 :OUOll!lllJO e correndó a despesa pela 
verba 22' - «Subvenções c Auxilio:;:. 

N. 15 

A' verba 2", consigna(Jãa IV, acqrescenLe-se; co.ma :estavª 
na proposta ao Governo: 

Escola A:;J•onomica d~ i:lan:.o!·. !5 ::J0fi$U'lll. 

lusli/'ico.ção 

Esta subven~ão já figurava em orçamentos anteriores o 
não é justo que se.ia supprimida para este exercício. quando. 
no Amazonas, o ensino pratico da lavoura tem tomado grande 
desenvolvimento, concorrendo para o cultivo ous ~uaa upu
len tas terras. 

Hoje, ninguern desconhece que no Amazonas o trnbalho 
.agrícola e a produccão de . cerca os e outrp.s generos destinado!~ 
ao con~umo tl ao cornmerc1o tem adquirido notave, incremento, 
eoncorrcndo para facilidade da subsistencia e at:gmento Jas 
rendas publicas.. . 

Nestas · condioões, ó razoavel ii pez:manencia . de! auxilil) . 
refet•idQ., · -- .... ,1,:,. • .;.5·.·"· 

Sala das sessõe.s, 19 de dezea1bro de i 924. - Lo per 
:.~·onçalves, 

PARIE:Cb.'R 

A Comml:;são ncceila a emonda. 

• .. 
' ' t 

" • . .... 
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N. f6 

· Vorba 22• - Subvenções c Auxilias: 
No 'tt. IIT, supprima-RO desde: «O dos curso~ de a.er.a

nicn pr!itica~, até o final; reduzindo-se a verba do :JOO cnntc3 
de :réi~, ficando assim em 700:000$000. ,...... Paulo de Frontin.: 

Justificação 

A verba ~!2" de suhvencõc~ e auxilias. 
Ha alguma:; sul.Jvcu~ücs, constantes do nr~amentu do t)xcr

cicio financeiro corrente, que não foram reproduzidas na 
proposta do Governo o nãc, constam LO mJJem ,la Pl'Opo;u,;:.l> 
da t;amara ao:; llcputados. !\las isto é uma quesLão l!lW ~·ode 
ser apresenta<la em ememla C\Special á Mesa, e serão tomadas 
m. devida consicter.:çao JJela Uomlllissão de .l!'wancas. 

. Ha, porém, um ponto ;.nuito Jmpurtunte, que é essEJ Je 
que vou tratar. Nt\ ve1•ba :!::', n. III, está csta!Jelt!cido o se
guinLu: '' Cur·su~ <ln cllinlica i nc!u;;:.d:d <l uc t:lCI!antca pra i ka 
- tit,JJVt:!J~;lo vara cu;o~~tu •:u~ cur.;vs etc cliimte:t. mantlaos 
pelo Museu Commercial <lo Pará, Escola Livre de Engenharia 
uu Pet·nanJ))uco, J:Js1:LUI.o J'ulytechnu.:o da llali:a, Escota lJuty~ 
tccllll ica du I tio de .'•.td ru, l!:seola J:'oly tcehn ica de São I'auw, 
l!;scola de Engen!t:tria de Bello llo~·izonte e .l!:~cula de l!:nge
nharia ue l'orlo Alegre, em que •í Iixada a importancia até 
100 contos para cada insliLuto. 

Pot·lanlo, não póde passar de 'iOO contos. 
E a proposta faz a cr~;Jaf.',ão dos cm•sos do mcca.nica pra~ 

tica para QS quaes são destinados :JOU contos. Não creio L'UI~ 
seja u morrll.lntu·-o·lT'L'l'i.Utlll p&t·•J crea•;i•.o dctited C:lrsos de :úo~ 
Cil!lica prar.ica. ' 

Não creio tambem que. seja um momento opportuno de 
crear este curso de mecanica pratica; c, nestas condições, for
mulo emenda para que seja supprimida a quantia de 300:000$ 
e o final das palavras: "e dos cursos de mecanica pratica" ate 
ao fim da sub-consignação n. 11, relativa ao n. 3 "curso de 
chi mica industrial c mecanica pratica" . 

Para terminar a analyse a que estou procedendo das di
versas verbas .relativas ao orçamenLo da Agricultura, pedirei 
a attençilo do illu-stre Helator para uma c;uestio sobre " 
qual formulei emenda, mas que deve, na minha opinião, se~ 
corrigida. i 

Trata-se da ,·erba 22' cS•Jhvrnções e auxilio~,. que, nas 
subvenções a I.Jnifio Astronomwa Internacional, União Geo
desica e Ge.::physica Intcrnacion1JI, Associação Internacional 
·do Frio, Se.:rcl.nrin lnl~rnacional do Soc:edade Industrial, 
Conselho lntm·n:.rional de Pcsqui1.as, com séde em Hruxcllas, 
União JnLernaciorml de Chimica Pura e Applicarla e Despeza 
do Escriptorio do representante do Brasil junto no Instituto 
Internacional dil Agt•iculturn ele Roma. 

A não ser essa ultima oonsignação, todas a~ on traR estão 
conlsignadas em fraoco<s. Precisamos saber si sãlo ·francos 
suiss0s, l'rnnccz~~ ou belgas c cu pedirià ao iJiustre Re~ 
lntor que, d,u:irJamenle infOTmado, procedesse aqui como se 

s.-:Vol. XII "1 4 
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fez r·om rclnr;:io an o:·~.amenJ.o do Minislerio cus nclacões Ex
tel'llll''!~. 1111Ur. 1ornm con~ignaclas as rlesp~~!lô, d~ accordo conl 
a moeda do Paiz, e não em outras. 

Ha lambem na verba corl'espondentc ao Jardim Botanico 
uma despesa em ouro que foi supprirolda. Eu niio apro
,,mto ·l,fli~'IIIU ,·r·~t:tlJCI~CUllUU•Il lnil~ LUnibem p~~U !lll illU~Ll'IJ 
llclnlor que nxamtne u questão para a qurli obttve os ,ls
ctarecnmelll.us completos que desejava. 

•.rr·ata-~e rJo $t!gumlrJ: lHO correHpClndenl e no estran
geiro pora o >~IH'Vi~o de herbario, o qual é pago em ouro. Esta 
verba f•)J lambem supprimida. 

Do que, porem, o s-ervioo f.i indispen3avel c1•eio que 
neniJUm aos meus colleg·as cont.e.lt.ará. Apresentrue: emenda 
restabel~oendr• n proposta do Governo ne3ta _parte. 

Corr~ f!~t~s conslde~acl5es termino a ana!y~e do O.r~aml!n~ 
to da Agricu ltLtra, solicitando a attencão do illu~tre Rela
tor e da digna Commisslío de Finanças, principalmente para 
as emendas referentes á manutenção de verba~ propostas 
pelo Governo e que affectam directamente o desenvolvi
mento de nos.;a producção agricola e pecuaria, deixando-as á 
sabia vesoluciio do Senado Federal. 

PARISCER 

A Commlssão apresenta a seguinte 

Emenda substitutiva 

Redu~n-sc li sub-consir.nncão n. HT ria vnrba. 22• de réi~ 
:160:000$, substituindo-se as palavras «aló 100 :OOO$:t por cató 
:120:000$,, conscrvando-sa no mais a redaccão rta proposta cl" 
Governo, · 

N. 17 

'VIerba 24' - Escola Normal de Artes o Officios Wenceslau 
Bra~: 

Reduza-se a 50:000$. em ·vez de 200 :00011!. " sub.cn[l~i-· 
gnacllo n. 4, Material, da proposta do Governo. - Paulo 
Frontin, 

JustificaçVio 

A' V~>t•oa 24 trata àa Escola Normal de Artes o Offloios 
W e nf!osluu Braz. 

Esf.a verba pnrece que. POl' sur. vez. tom .iá um aur;menlo 
bem aprccinv0l, em relaçõo ao exercício nntorinr, que ó o 
corrcnt.c. pois foi uur;mcnt.ada om 29·1 :400$000. Haveria possi
bilicladc de se fazer alguma rcduccilo nesta consi;:nnQiio. 

O nobre fic1l!1Lor lerá oocasiilo da verifica:, 
· · Esln F:sr.oln Normal dr. Artes e Offlolo~ fl nmn osr.oln .Ie 
rut.uro, No momento nct.nal, não t.om correspondido ds espe
rnncns que na mcsmn se depositava ounnto aos resultados pra. 

~-
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ticos. Trdavia, ha uma su!J-consigna~'ão que ou considet•o c,.. 
cessi v a rJ para a qual apresento uma emenda reduzindo a irn
pu!'lau~in correspondente. 

A proposir;ão da Carnal'a dos Deputados .iti tinha t'oiLI) 
uma l'cduccão nesta sub-cpnsignação, passando de 200 contos 
pa!'U 1 tlU conlus. Quero me rct'erir a suo-constsnacào u. <, 
"Obras de insl allaçao du novas <lffwwa& e cousLruc,ão de pre
dios indi6pensaveis ao fuuccionamento da escnla" ••• 200 
contos. 

Ora, a escola está convenientcmeuto dotada. Os cdificioci 
c oJficiuas já foram objecto> de verbas votadas pelo Congrcss.l 
o lá empregadas. A situaciio financeira actual, que não per·
mitte nas outras escolas superiores fazer . dispendios para 
\1esem·otver eonvenicnteliJCnte o enslnu pratico e au;mculat· 
as clinicn~. por meios dtJ hosoitnes apropriados e labor<dorio" 

e gabinetes, não deve permittir, lambem nesta, que ainda está 
em ,phase de iniciação. 

A' proposi~iio ria Camrot·a dos Depulauos reduz a l'ct•ba para 
HIO eonlo~: eU DI'OJlUllhO a I'P.iliiCCÍIO IHH'O !i0, lii.INHlnndo R Olll: 

esta verba abrange a conservação dos predios c officinas instal
Pltlu~ tlL]Ue pur ~~~u nau poac ~er ~l.ur,wat.la. 11:;t.a cconom1a vu
oct·á ser feita, adi~ndo-r.e es~aJ novas obras, Bem maior inco
.vcniencia pura o ·:;et·viço que .!:, e>tú prcslan1Jo a escola. 

PARECER 

A Comrni.>slio apr·escnLn a SCl)'Uinte 
Emendu susb:;til,ul.iva: 
Reduza-'c de fiO :O!HJ$ a '"il-cll!l;:.:u•Jt;;iu 11 •. j da l'tll'r'a 2-1. 

que fi c a l'o~d u~ida r. lli:J: u00$000. 

Justi{icaçíio 

Trata-se de edifícios ainda não terminados, onde ·vão ser 
inslallacJa:; as oHt~Jua:; lla c,;c,,a c pura Cll.l<•~ ''"~""• :ltJ u~.ü .. ,
lllcnlo é ncccs~ari.a a imptH·tanciu d1: .1110 ;I!00$00ll. 

N. 18 

Onde oonvier: 
Quotas destinadas aos patronatos auricolas Joao Coimfn·a 

e Bm·ão de Lucena 
\ 
•Discriminação 

Pessoal: 
Pessoal: 

f. rlireotor em commls-
. ~fio •••..•••••• 

João Bat·ão do 
Coimbra Looma 

f50alumnos 150 alumnos ... 

7:200$000 
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" medico ........... . 
' a.uxiliar-agronomo o 
1 escripturario •..•.• 
3 professores prima-

rios ;o • • ••••• 

~. economo- almoxarife 
fi mestres de officinas 
:'. porteiro - c o ntii!uo 

I ~zyat.. memal de 
180$000). • ••••• 

2 inspectores de alum
f!.os (grat. men-. 
eal de 180$000) 

3 guardas vigilantes 
t grat. mensal de 
144$000) •••.•. o 

fJ:000$000 
5:400$000 
4:800$000 

10:800$000 
3:600$000 
7:200$000 

2:160$000 

4:320$0110 

~:184$000 b6:664~~00 ~6:ij64$00Q 

(l)ub-consignacão n. 7--Jl'essoal men
salista ou diarista - Operarios, 
trabalhadores, etc .......... , ... , 30:11001U00 20 :OOO,OOü 

Materiaí: 
Rubrica ! - M.aterial perma

nente: 
Sub-consignações ns ., 1, 3, 4 e 5 -

ObJ eCLOS, moveiS e ULilnSiliOS de 
aula ii escriptorio, apparelhos e 
utensílios cte engennat•Ja; in
strumental ae J.llUsica; !08tru
mentos e material cirurgicos; 
materml para aeswrecc;óes.; Ill8-
chmas; apparelhos e utensilios 
para oi'l'JCmas; cama~ e uten
silios de dormitarias c enfer
marias e machinas · para la
vagem de roupas; trem de co
zinha, mobi!iario, talheres e 
utcns1lios da t•eftliLurios; tra
ctores, macllinas aratol'ia~, fer
ramentas, IDstrumtl11los, appa-
relhos " utensilir;s 11~. lavoura. 1lJ :uoo.$\iOli 10 :oou,ouo 

;;u !J-eonsignavões nso ô, 1:$ e li-Pos
tes telegraphicos ij telephones; 
appar·ellios e fios; construccão, 
l'eparacüo e cuuser"11acào de ma
chinus, edifícios e suas depen
dencias; automoveis, auto-ca
minhões, embarcações e outros 
vehiculos empregados nos trans
portes do pessoal e material; 
arreios, accessorios e sobresa-
lcntes necessarios aos mesmos 15:000$000 15:000$000 

Sub-consignaoão no 7 - Animaes de 
trabalho ou de produccão de 
leite e ovos ou destinados á re-
:produccão. o o o o o o o o o o. o o .. o o o 1:500$000 1:500$000 

• 
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Rubrica II - Material de con
sumo e de transformaoão: 

S'ub-consiguação n. 1 O - Materiae's 
de expediente e de desenho e 
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livros ·esc,olares . . . . . . . . . . . . . 6:000$000 8:000$000 
Sub-consiguaoão n. 1i - O neces

sario á illuminação, combus
tíveis, lubrificantes e acces-
sorios e material electrico.... 4:000$000 4:000$000 

Sub-con'signações ns. 12 e 13 - Ali
mentação e dieta de immigran
tes, colonos e alumnos dos pa
tronatos, inclusive abastecimen
to de agua, alimentação do pes-
soal marit.imn e assalariado.. . 85:000$000 85 :000$000 

Sub-consignação n. 1-1 - Drogas e 
medicamentos e utensi!io·s de 
pharmacin e gabinete medico. . 7:500$000 7:500$000 

Sub-consignaoão. n. 15 - Louca, 
roupa e utensilios para refei-
torios. dormitarias. enfermarin·s 9:000$000 9:000$000 

Sub-consignnçãn n. 16 - Semente 
murlns. insecUcir!ns: adubos 
correctivos para as terras rlc 
culturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 :000~000 5 :000~000 

Sub-con'signaçãn n. 17- Forragem 
r ferragem para animacs..... 2:000$000 2:000$000 

Sub-consignacãn n. 18 - Material 
para os servic.os elo abasteci
mento de agua, saneamento, 
esgoto~ e ouf.ros attinent.es aos 
nucleos e pat.ronatos nos termos 
dos regulamentos vigentes. . . . 5:000$000 5:000$000 

Sub-consignac.ãrY n. 19- Vest.uarios, 
calcado e chaptlos. . . . . . . . . . . . fJ O: 000$000 fJ O :000$000 

Sub-consignaoão n. 20 - Accos-
sorins e sobresalent.es para as 
embarcaoões e vebiculos....... 750$000 750$000 

Sub-consignnciio n. 21 - Material 
para anrenrlizngem e 1rnhalhos 
mrs officinn~ . . . . . . . . . . . . . . . 4:000$000 fJ :000$000 

. Rnln das MR~ÕeR, 22 dr. dezembro de 1921J. - Mrmdon~n. 
Martins. 

PARECER 

A Commissão acceiLa a emenda PaPa conRtituir r.omi
gnnções clistinctns, sem nugmcnto do desposa. 



Natureza tia despe;;a 

,-m\BA tfi• 

N. 19 

f Ser.,iço de Protecrão lltlS lndios 

! 11· 

\ 

(l)e<:re!o n. 9.2U, de iS de dezembro de 19H. c lei.F uu • 
. · meros 2.1H2, de B de janeiro de i9H; 2.!121, .Je 5 

de janeiro de f9S5; 3.-\M, rfe 6 de Janeiro de luiS; 
ll.991~ de 5 do jauen•o de t900; 4 .242, d•3 5 d_, j'ln~:ro 
dt- 19Y.L e .t.õ55, de 1(1 de ag'.lit(' d~ 1922.) 

·- PEUofli p.!I'J'I•lrl<llli'J 

f>iri'C[Ol'Íll 

Urd. {II•~· 

i director • • • • 12 =t~o :o-l<l a.: OO!J.iltiUC 
:1 primeiro offi~ 5 :1!00$01){1 4': &ú'JÍ(l(>(l 
i segundo official. _4 :000$000 2:000$000 
.t servente (salario mensal de 1S6ffl00) •••• 

ltnJ1ectorlu.s 

1 i :l'tOI[)t}l) 
li '4(llofil00 
6:0001000 
2:160$000 

:CSc-i:; J,J~pecf!)I ea. scm.lo o ar oar·a o &WiZODao.! e 1 errtto.. 
rio do Acre; um para o ~laranhão e Pará; um para 
o l!:~pirito Fanfo, Bahia e llinas Ge,·aes; um para Sio 
Paulo e Goya:r.; um para o Paraná e Santa Cathar:na 
e mn para llaUo Gra~so. J 

Ore;. 
J, 6 inrr-eclorea . . . ·-· ..... •:•:•. I:IOOIOOQ 

Orat. 
8:200100(l 
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SESSÃO EM 28 DE DEZEMBRO DE 192~ ., 

' EMENDA :OÃ COMMISSÃ.O 

Relação das sub-consignscões do cMatariab, pelas qUaes 
poderão ser feitoe pagamentos mediante adeantamentos, 811• 
jeitos ao regímen de comprova~ão posterior. 

Substituam-se, nas verbas indicadas, os numeros das ~ub
consignacões da relação annexa ú Proposta pelos seguint.es, ou 
por outros equivalent~s. coai t•r·me as alt13l'h~Õo3~ que as mes
mas ainda soft'rerem o o Senado: -- verba t•: 1, 3, 4, 5 e 6; 
verba 4•: '1 a 12, 111. t5 e {6: vrr·lm 5•: 1 r;o, 16; verba a•, 1' 
a tO; verba 7: 1 a 4, 6 a 11 e 13; verba a•: 1, 2, 4, 5 e 6; 
verba 9": i, ~. ::1, :>, ti e 7; verba tO•: 1, 2, 4, 5, 6 e 7; verba 
t2•: l. a H: verba u•: l. a 25; verba 15": 1 a 5; verba i6•:: 
1 a 25; verba 17": 1 a 10; verba 18•: 1 a 12; verba 21": 1, 
2, s, 5 e 6; verba 2!!": 1 a 8; verba 24•: 1 a 9 e H; verba 
25": i a 15; :verba 27•: 1, 2, 3, 4, 6 e 7; verba 30•: 1 a IS, 
7 a 9.. - ·-·-- --·~...........-

o 

' '" ....... " 
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1\'atw·eza da despeza 

Pessoal variavel e serviços extl·aoJ•dinariOs (arts. 60, 
- 69, 7.1 e 79, do decreto n. fl.!i!flí, de ·15 de dezembro d11 

l!lff.) 

Pessoal em c~mmie!!lio, mensalista, dial"i!ta, jornaleiro ou 
assalariado, em serviço de estudo e corutruoção de 
estradas, edifícios, dasobstrucelles de rio~~, drenagem 
de terras, de reconhecimento e exploracuo de ser
tões para pacificação de índios; de medição e demar
caçãP de terras; encarregado de postos, povoacllr.s ou 
fazendas indígenas, de escripturacão. guarda e asseio 
de edifioiOE on estabel'mimentoll ruraes: r('sqnlll de 
embarcacão de tropas, carrellls (JU outro qualquer 
transporte tenesti_:~ trabalho de officln:Js. campos 
de cultura c.u criacuo e outros. do accôrdo éDrn o re
gulamento .do servico; sendo que a remur.eraciio do! 
technico! e chefes de servico poderá altingir á gra. 
tificacão de 900$ mensaes e á diaria de 30$ e do pes. 
soai administrai i v o, jornaleiro, diaristas, ou assa la. 
riado até 600$ mensaes e á rliaria de 20$000: 

3. !Para os servicos oocorrentes eltl Estados onde não haja 
inspectorias, bem como os praticamente irrealiza. 
veis pelos fuuccionarios existentea e outros previstos 
no regulamento {arts. a•, lettras n, b e c; arts. ~·. 5• 
e 6" do decreto n. 9.214. de f5 de dczernbJ•o de i9U): 
pacificação dos Parintins, Amazonas, dos Caingangues 
do Laranjinha - Norte ão Paraná, e legalização de 
suas terras, pacificação dos Cajabis, Sai ás, Autys e: [ 

~ .. ~-

~AP!L 

E_iza ' . .Vatiavel 
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outros da Bacia do Xingu; assistencia aos Carijós, de 
I>crnambuco; aos Guarany5, de Itanhaem, S. Paulo, 
ou outros. . .• · .................................. . 

~, Pessoal. inclusive tt·abalhadm;es,- das seis inspec_torias e 
seus 42 postos de pacificação e allracção de indio's e 
outros, pela substituição ou desdobramento· destes, de 
accôrdo com as necessidades do se1·viço, sendo: 

iO postos no Amazonas - um no Rio Stirumbu, um D!J 
Jauapm·y, um no Autaz-As"sú, um no Baixo llfaicy, 
um no médio, um no Alto lllaicy, um no Jamary, um 
no Sm·uhiny (Pm·ús), um no Tuhiny (Purús), um no 
"\riahú (Baixo Amazonas); · 

4 postos no Maranhão - um no Alto Gurupy. um no 
Pindaré, um no Grajahú e outro no Alto lllearim; 

2 postos no- Espírito Santo e :i\linas - um no Rio Pan
cas e outro no Xeme; 

3 postos em ·S. Paúlo - m11 no corrego Icí:tf.ú, um nó 
rio Feio· e oulro no Ararahú; 

7 postos no Paraná e Santa Catharina --um no rio da·s 
Cinzas, no S. João, "um do Pinhalzinho, dons no rio 
Ivahy, um no Tibagy e outro no Plate; -

16 postos em l\IaLto Grosso - um no rio Papagaio (Alto
Juruema), um no Sararé (Guaporé), um no Alto 
Paraguay, um no Paranatinga, um no rio ·Verde, 
um no Pirigára, tres ao longo da Estrada Jie Ferro 
Noroeste do Brasil· um nos campos do Bodequena 
tim no rio Dourado, um no S. l\Iiguel (Baixo Gua
poré), um no llfamoré e tres no Alto S. Lorenço ...• 

:190:000$000 

498:000$000 
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J. Pessuui, iuclusivtJ· u·a amadm·es das qua.h'o povoat;ões in
digenas, creadas pelos dec1·etos ns. 8.9H, de. 30 de 
agosto de HHJ, e lei n. 3.454, de 6 de janeiro de 
191!, sendo: 

~. 

Uma em S. Paulo - Povoação Indígena de Aradbá; 
Uma no Paranã - Po·ma!)ão Indigena de S. Jeronymo; 
Uma no Rio Grande do Suf - Powmção Indigena de Passo 

Fundo; 
Uma em :Matto Gr03SO - Povoação Indígena de S. Lou-

renço. . .......................................... . 
Pessoal, inclusive trabalhadores, encarregado da guarda 

PApEL 

,._._ Fka 

!• ••••••••• 

da Fazenda Nacional de S. Marcos. no Rio Branco >:1 
{.t\nlazonas) .......................•..••.•••.•• •=•= 

III - Vantagens 1·egulamentares e ajudas de custo 

1. Pessoal, efieclivo e do em commissão nos Estados e fóra 
das respectivas sédes (arts. 56, 68 a 71, do decreto 
n. 8.899, _de U de agosto de 1911; arts. 66, 73 e H, 
do decreto n. 1.436, de 13 de janeiro de 1915, e ar
tigos 75 e 77 do decreto n. 9.214, de 15 de dezem
bro de 1911; art. 39G do decreto n. 15.783,- de 8 de 
no,~embro de 1922) ..................... _ ........••. 

• 

~ 

:• ._.-...... . 

III . "'I p •li'" '' "' ~· r ' •r ~ ?"" ii • III lll:'"ll!~~ ~ ·r--r r I"": • -, ':11! '!1!1'11 'P' "" ·r· ~ .. , ....... .,.,..,..,., •.• - --- - ... 

Vw·iaveZ 

100:000$000 

50:000$000 

838:000$000 

42:100$000 

42:100$000 

TOTAL 
por 

Consignações. 
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IV - Auxilias. diver•sos 

J. Auxilio de 300$ para fardamento do servente ...•••• , , • , , 

).I..I.TERIAL 

(Da direclm·ia e dependencias) • 
I - Material pe .. manente 

Animacs de I)lonlaria, cat•ga ;e h·acc;:ão; arreio e perlen-ll_· 
ces; carros e carretas, pequenas embat•cacõ.es. inclu
si~e pequenos motm·es, ba~.·racas, toldos e malet·ial de 
cozinha. . .........................•..........••• 

%. nlorões, arame e aeeei!50rios pai'a cercas de eampos de ! . 
cullw·:lS e de eriac;:ã.o d03 estabelecimentos indígena~ 
do serviço e da ·Fazenda Nacional de S. Marcos ...• "'"' 

11 -Material de consumo e de transformação 

3. Malel'ial tmra ex}ledienle, para illurninação, desenho e 
piJologra.phiaS. .. • . ................................. -. •:-c 

J. C"ombuslivel,. lubl•ificanles, estopa e similares para mo-
tore-s. . ............................................ •-• 

J. Alimentação do pessoal assalariado dos n eatabelooimea
tos, Prulo:. ou Povoa~ões Indígenas e Fazenda Nacio
nal de São l\Iarcos, inclusive pessoal de pequenas em
barcaçõas, de tropas e carretas em serviço ou em 
transito. . . . ..................................• •.!.I. 

,. 
p 

'· 

i ·-~ 

........... 
I 

.......... 

.......... 

.......... 
.,., • • • •n-:.:• • 

:• ...... ·-. ·-
·i! 

i WFdYif§&@;,iii1íffiií 

300$000 

300$000 

34:170:$000 

84:500$000 

H8:670$000 

~.-~ >~, 
·---~ 

15:600$000 

35:000$000 \.. 

--! ~ .. 
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f79 :520$000 . • ' . , 
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6. Alimenlacão do pessoal jomaleiro das turmas de reconhe
cimento, pacificacão de índios, demarcacão e sanea
mento de terras, eonstrucções de esb'adas, de lanchas 
em servico ou sua hospedagem quando em transito .. 

J •. Ferramentas para offieinas, para matto ou movimento iie 
terra, correias e polias para tran=missõt's: ferro: ma
deira, couros e outras mal !'r·ias prima.>: rona;;ens e 
ferragens para animaes do Eervico ... , ............•.• 

lll- Despesa& diversa& 

S. Edifaes e publicactles analogas, servico telephonico, in
clusive na resideneia do director, e despesas miudas .• 

i. 'J'ransporte de pessoal, inclusive aluguel de carros, oar
. retas, embarcações ·e animaes .. ........•.......•..•••• 

fD. 'J.TanspoJ·te dP rrJafe.-ral~ c animaes .• ........... ··"········•••:• 
l!. nespezà~ com aln~utJis de casas. de campo.; Pu pa~tos, com 

armnzf'DS ou depo.:;ilos .................................... . 

Jl' -.4.uxilio aos índios assis'idos ;•ela ::nTi;" (a;·t. 3'. 
ns. 11. /!t, 14. 15 e 16 d .. 1e.~rrt? 11. •UI!. ""' t!l ·lP 
dezeml!m de 19H). 

J2. Ferramentas e instrumentos de trabalho, lnclu3ive mate
rial de caca e pesca, roupas ou fazendas, machinas · 
agrícolas ou de beneficiament{l de producws; instru
menws de musica; soccorros em medicamentos e all. 
menws, inclusive ho5pil;rli!.:JCão lr:!lnrnP.r-' "'''''"''! 
e pbarmaceuti® )los Postos, e Povoações Indigepas 

PAj:lEL 

Fiz a 

... ·~ ..... 

... •:··· .......... . 

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

. .... •.. .. . . . . '..., 
( 

. ~-···--·· ~· ""' ""'"'""' - ..,., - ""'"'' r '!li' • 'FII !1J "'P,' ,~-T""':ii :!,....,..~,. ;r~~o;;~~ p ""I!"' 

Ym•iave~ 

50:574$000 

34:680$006 

11:300$000 

52:3H$000 
10:000!;;000 

22 :2-\0$(o00 

95:88!,~000 

TOTAL 
por 

f' · ·1Signações 
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ou em transito nas ci.:lad.1s. villas ou fazendas do en
lermos, viuvas fl (!rphãos das tribus assistidas pelo 
"Set·viço . . ••••.•.••••••••• e:e:• •• ~ •••••••••••••••••••• 

~ 

~3 .. Ga!'u• •k cr·:h .J~ quaiiJuor e3pecie; sementes e mudas a to
dos recursos necessai'ios ao desenvolvimento eco
nomico dos Posto~ e Povoações Indígenas •••.••••• · •••• 

)4. lllaterial para auxiliar a construccão de casas de indios, 
nos Postos ou Povoações Indígenas. bem como para 
edifícios destinados a êscolas, officinas, enfermarias, 
paióes, galpões ou outros de us!!· commum .•.• :-.•. ,., ., 

Natu1'eza da despesa 

RECAPITULA\:<ÃO DA VERBA 15" 

Consignação "Pessoa~" 

; .J:. • • • • •• o •• o o •• o •• o •••••••••• _ ••••••••••••••••••• ~ ••••• 

.J n. . . . •• o • o ••••••••• o ••• o •••• o •• o ••••••••••••••••••••• o 

:m: ... . •••••••• o ••• o •••••••••••••••••• - ••••••••••••••••••• 

;rv ... . ••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·- ••••• ·- •: 

• ~ I 

&!l• •.• ·- ••••• 

.... •-•-•:•-·-·~·· 

.......... 
,• 

92:160$000 
........... 

92:160$000 

130 :Of O~•J•JO 

226:972$000 

88:000$000 

444:972$000 

838:000$000 
42:100$000 

300$000 

. 880:400$000 972:560$000 
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·atureza da de&peza 

Consignação "Material• 

. . . . ............................. -.-................ . 
................................................ ·-
.................................................... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e; 

Total segundo a natureza da dellpesa .•••.•.•. ; ••••• 
Total da \'erba . ............... _ ................... •: 

• Barbosa Lima. 

... 

' 

PAPBL 

Fiza 

. ........ . 
e e e e I e e e e e 

. ........ . 

92:160$000 

.......... 

VariaveZ 

118:6701000 
315:374'$000 

95:884:000 
444:972$000 

974:900$000 
1. 855:300$000 

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

TOTAL 
por 

consionaçõe• 

974:900$000 

1.947:460$000 
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JtUti/i.OQIJiio 

E~LII emenda tem por objectivo dotar esLe set•vico com ')s 
· r•ucurso~ impredciudJveis a sua ao~ão e conJ'onnut• essa par•Je 

do ot'Qilii12Uto ()OJU ~~~ nuJ•ma~ do Cadlí;o de Contabilidade o com 
o Cl'llCrlll adoptado pela cornmiasil.u quanto a descriminacilo ue 
despe~as por Estados. · · 

u t'flst,abelecimento dos numeras da proposLa do Gover
no uL~e'"'" IÔd necessidades mais premented de um servico pu
bliCil cuja obra benemeriLa, já. no pont.o de vista social, .iá 
i!Obr•e o aspec·to coonomico, reclama o estudo e o carinho du> 
podere~ pu blicos . 

.Nenhuma considct·acüo por importante que seJa pode1·á 
()aourecer que a 11ivilizacíio do indígena é urn dever imperio~o 
aontrahido pela nacão bt•asileíra com os primitivos proprieta
rios do sólo natrio, dasde o inicio da fundação de nossa na-
cionalidade. . 

Divida esta ~ernpre reconhecida pelos nossos maiores cri
tadisLas, inclusive e principalmente, pelo paLriaroha José Uo
nil'aoio. obrigação que é multo antel'ior 1\s nossas diffieulda
ocs administt•ntivns de qual·quer natureza e par11 as quaes não 
concorl·eu do nenhum modo o aborígene. . 

Ao contrario, até a torro. onde assentamos a nossa e:x:isLen-.. 
cia moral e social deHe a tivemos, sem que jámais nos te
nha regateado seu prestimoso ooncurso, onde quer que o te
nhamos solicitado, Para os trabalhos da paz ou para def~sa 
do sólo, como o attestam as paginas de nossa historia presente 
ou passada, 

O sacrifício do Thesouro, neste caso excepcional, estaria 
só por isso plenamente justificado, se não sobrasse a consi· 
cJeração das vantagens economicas resultantes da incorporaciitJ 
do indígena, pelo augmento do numero de oollalloradores em 
nos~a 1•iqueza publica, como tambem pelo uso e goso pela 
commnnidade de vastas extens6es territ.oriaes, sempre preca
rios quando não impraticaveis, emquant.o essa incorporação · 
11ão se dá. . 

Aooresae que este servioo não á daquelles para os quaes 
nossa simples deliberacão baste para decidir· o adiament.o de 
sua execucão. 

Onde ha uma Lribu indígena confinando com zonas culti
vadas, é o caso geral de nossos sertões, ou o governo provê e 
promove ll pacific.acão e a.ssimilaoão della, ou a luta lnevitavel 
entre o serta·nejo lnvazor e o iudio cioso dos ·lares de seus 
ant.()pnssarlos. trará •além do mortiainlo, Baque e. lncendio re
oipJ•ocos. a consecutiva dr.svalorizaolio, quando não a e:x:Lin
cclio do factnr eoonomico dessas regiões. 

Superintende e sustenta este servioo, presentemente. ~7 
eslnbelecimcnlos agJ•icolas e pastoris, para a assistenoia c edu· 
caciio do indigenas, . 

Bastará para avalinr .. se do valor e dos rc.sulfndos rr.o-. 
nnmlco~ c:ue taes estabclMimcnLoq representam ter-se pre
sflnle q•.1c rlous dello~. no Estado de São Paulo, s~o formarias 
prlM Cnin!l'nngucs. ou.la paoifionc!lo permittiu, com a oessa
c•Til._rlns hosfllldadP.~ obtldn pela aocll.o do serviço, a oonstru
cçiin- da Estrada de Ferro Noroeste e o aproveitamento da 
vnsf.n P feri 11 ragilio qur;o vne de Baurd até as margens do 
Paranú; outro, em San ta Ca Lharina, é constitui do pelos Bo~-
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cudos, pacificados pelo serviço resultando desse facto o rapido 
povoamento e cultivo da extensa z.ona banhada pelo~ treg nra-
1/0S extremos do ltajahy, onde hoje funccionam e nrosp.eram 
varia$ emprezas de colonização; e, finalmente, outro, para· 
citar só os casos mais decisivos, foi fundado com os índios 
ParinLintins abrindo-se em 1922 á lavoura, á industria todo o 
riquíssimo valle do Madeira. 

· Si fosse preciso illustrar com numeras o valor dessas re-
sultantes economicas .da pacificação de tribus indígenas seria 
sufl'ic1ente aqui reproduzir os seguintes dados constantes do 
relataria do Dr. Arlindo Luz, director da Estrada de Ferro 
Noroeste do Brasil em 1921: 

cAo se miCJar a Noroeste figurava, com effeilo, esta zona, 
nus campos de então como terrenos desconhecidos e habitados 
por indios, e cm 1921, dczeseis annos apena~ transcorridos, 
. com uma população llUe orça por 120. ooo habitantes, loca
lizada crn cidades e v Illus c em numerosas fazendas, com 50 
milhões de cat'eiros, essa mesma região já exporta pára o 
resto do paiz e para o estrangeiro :16.142.912 kilos de café, 
18.464.176 kilos de cereaes, 1. 330.044 kilos de assucar I 

Ao lado dessa colossal lavoura, as machinas centraes de 
beneficiar algodão e café, as serrarias e olarias, as usinas de 
assucar e as usmas electricas, que fornecem energia c luz 
ás cida>des e a quasi todas as villas, representam a industria 
nascente desta privilegiada região. · 

'Comquanto em menor esca.Ja faoto indentioo v~rificou-se · 
em Matto Grosso; onde a vasta região comprehendida entre os 
rios LPardo e Sucuriú, cobriu-se de fazendas em que se criam 
gados de raças finas e uma. cidade surgiu completa. Tres La
goas, que se prepara ·para centralizar em si o vasto oommercio 
de gado do Sul do Estado canalizando-o pela Noroeste. 

As villas antigas de Miranda, Aquidauana, e Campo Gran
des, hoje cidadel!l, toma'\'am vigoroso impulso passando a po
pulação desta ultima de i ."500 habitantes que era a perto 
de 6.ooo,. 

No caso de índios pacíficos a assistencia que lhes presta 
o serviço se traduz em sua fixacão em terras proprias onde 
não só se lhes dá ensino primaria como educação prc'fis~ional. 
Para bem se comprehender o beneficio que isso r.~presenta 
para o paiz, é opportuno aqui referir o que se passa h o i e no 
Sul de Matto Grosso. · 

Ao longo da Noroeste existem os postos de Cachoeirinhn, 
proximo a cidade de Miranda, o de Bananal na estação de Vis
conde de Taunay, o de Lalima nas vizinhanças de Aquidauana 
e o de Passarinho nos Suburbios de Miranda. Os tres primeiros 
já são dotados de escolas. No de Bananal ascendem a 1.200 os 
Terenos assistidos. Numero que diariamente cresce com ache-
gada de novas familias indígenas. . . 

Possuc:m esses indios um rebanho qu,e monta · a 2.600 
vaccuns, com uma producção annual de 500 crias, 240 cavai
lares produzindo 50 poldros e mais criações usuaes de porcos 
c aves. Contam-se já promptas 140 casas, estando muitas em 
construccão. Dessas, grandes parte, cobertas de telhas .. O posto 
ter:J dous engenhos de ferro para canna que trabalham dia e 
noite por occasião das safras, além de oito engenhos de ma
deira. Diversos engenhos de mandioca com uma produccão 
média de 500.000 litros de farinha e 3. 600 de polvilho. Pro
duzem feijão, arroz e milho para o consumo proprio com sobra~ 
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para exportação. Tem em trafego interno, continuamente, 25 
vehiculos e em trabalho ininterrupto uma olaria. 

A assistencia . foi realmente começada em :1.916 apezar de 
que a deficiencia de recursos nunca permittiu realizai-a com 
a continuidade e a intensidade precisas em trabalhos dessa na-
tureza. · 

A acção da Inspectoria, ainda que em escala muito restrictu, 
estende-se mais a uma população approxlmada de 6. 000 
Cayuás e 2.000 Oadiueus. . 

Possuem estes i03 leguas quadradas de optimos campos 
que só esperam que o Serviço lhes possa fornecer o gado 
necessario a criação e a indispensavel direcção para serem em 
breve tão prosperos quanto os de Bananal. - Barboaa Lima. 

PARECEI\ 

A Oommissão acceita a emenda, com as seguintes alte
raoões: 

II - Pessoal variavel - N. 3 - ~Para os serviços oe
correntes em Estados onde não haja inspectorias, bem 
como .• ,, Em vez de 190:000$ di-ga-se 210:000$ e depuis de 
«pacificação dos Parintintins, Amazona~,, accrescontc-se. 
cpacificacão dos Patachós da Bahia., . . · 
. No n. 4 -- «Pessoal inclusive trabalhadores, • das Aei~ 
inspectorias e seus 42 postos .• ,, Em ve:z de 4 postos no 
Maranhão, um no alto · GurUllY, um no Pindaré, um no Gra
jahú . e outro no Mearin, diga-se: 3 postos - um ·no alto 
Gurupy, um no Pindaré e outro no Mearim ou Grajahú, FJ 
depois ile «2 postos no E&pirito Santo e Minas - um no rio 
Pancas e outro no rio Eme", acorescente..se - um posto na 
Bahia, no rio Jequil.inhonha ou no rio Pardo. 

No n. 6 - "Pessoal, inclusive trabalhadores, encarre
gados da guarda da Fazenda Nacional de S. 1\larcos, no Rio 
Branco (Amt..~nas." Em vez de 50 :000$, diga-se 30:000$000. 

• N. t9-A 

Verba t• - Secertaria ·de Estado: 
Restabr.Ieç.nm-~r~ a~ sub-consignacõcs, Pessoal n&. 7 c 10, 

e· Material ns. 2, · 4 e 5, da proposta do Governo. - P~ulo 
· Frontin. 

Justi(icaç4o 

Vou examinar agora as verbas onde a reducção ou mo
dificação não me parece justificavel. Começarei pela :verba 
.n. t 1 relativa á Secretaria de Estado. Nessa verba n. i ha a 
segumte sub-consignação sob n. 7. 

A proposic!io da Oamara supprime da sub-consignaQão 
n. 7, sob o titulo - pessoal diarista - dous dos quatro tra
balhadores. Isto perturba e desorganiza o serviço. E' uma re
ducoão insignificante, correspondendo apenas á quantia de 
4 :380$ annuaes. 

S.-Vol. XII 5 
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Na mesma verba aoham-'se supJ?rimidas tres parcellas ou 
sub-consignacões de material, relativas aos ns. 2, 4 e 5 ,, 

O Senado vae :ver do que se trata. A sub-cousignacão nu
mero 2 destina-se á compra de livros, revistas, jornaes, con
servação e encadernação dos mesmos, e é de 15 contos de réis. 

O Ministerio, segundo estou informado, não póde dispensar 
esta verba ou pelo menos parte della. O illustre Relator po-
derá verificar até onde vae a reduccão. A suppressão constante 
da proposição da Gamara dos Deputados, não me parece justa 
nem conveniente ao serviço. 

Examinemos a verba 4•. A sub-consignação 4• dw o se
guinte: cMaterial• (4). O necessario á illuminação do edifieio 
e suas dependencias, lubrificantes e material para lubrifica
cão, limpeza e conservação dos elevadores; ao arranjo interno, 
asseio e hygi.ene do edifício e suas dependeneias e ao~ serviços 
de copa e to1lett~. 

Não sei si foi essa parte fimú que determinou a supprea
slio. Mas não póde haver ministerio onde não se faca conser
vação e asseio. Houve, por conseguinte, evidente desouido em 
ter a Gamara dos Deputados supprimido por completo esta 
verba. 

A sub-consignação 5• diz : «Publicação do relatorio do Mi
nistro; idem, do Almanak do Ministerio; idem, de folhetos ou 
avulsos, ••• e acquisição de publicacões officiaes, 38:000$000~. 

Si se tivesse reduzido a despeza de modo que a verba pas
sasse para 25 ou 20 contos, estaria bem. Seria uma questão 
de apreciação. Mas supprimil-a, quando o relatorio do Minis
,tro é uma obrigação constitucional, não me parece absoluta
mente procedente •. 

,Não posso, portanto, . concordar com a eliminacão destas 
tres consignações do cMaterial•. Mas como não tenho dados 
para fixar em quanto deva ser a verba, proponho, em emenda, 
o restabelecimento da proposta do Governo, ficando ao illustre 
Relator ver até onde, dentro de uma reduccão possível, poderá 
ser diminuída a despeza. · 

PARECEI\ 

A Commissão, concordando com a parte fundamental da 
emenda, apresenta a seguinte 

EMENDA SUBSTITUTIVA A' VERBA :1. • 

Restabeleça-se a importancial de 4:1. :380$, e mantenha-se, 
na sub-consignaçiio n. 7 do cPessoab a importancia da pro
posta; r!lstabeleça-se a sub-consignação n. 10 do cPes91la:l•, 
limitadr, & 20:000$, supprimidas as palavras cfóra das horas 
regulamentares) e cobservadas as disposições,, etc.; restabe
lacam-se as sub-consignaoões ns. 2 e 4 do «Materiab limitada 
a n. 2 a 5:000$0000. 



SESSÃO EM 28 IJE DEZEMBRQ DE :1924 67 

~DAS DA COMMISSÃO 

N. 20 

Verba 3" 

Accrescente-se na sob-consignação n. 32, do <Material, 
depois de <Pinheiro Machado,, o seguinte: creunidos em 
uzna só séde todas as secções., 

N. 21 

Verba s• 

Augmente-se a importancia de 521:500$ e facam-se as 
seguintes alterações para mais: 

No cPessoal,: 

Sub-conslgnacAQ n. 7 :•·. ·• •• ··· ••.•••..••••.•• 
No «Material,: 

Sob-consignações ns. 1, 3, 4 e 5, fundidas •••• 
Sob-consignação n. 2 .....•.....•.........• 
Seb-consignação n. f5 .....•.............• 
Sub-consignação n. i6 ..................... . 
Sub-consignacão n. 17 ................... . 
tlub-consignaç!o n. iS ................... . 
Suh-consignação n. :1.9 ...............•.... 
Sub-consignacão n. 23 ................... . 
Sub-consignação _n. _ 24 .................... . 
Sub-consignacões ns. 28 e 29 fundidas .... .. 
Sub-consisnação n. 30 ........ ,., ......... , • 

. Reducções: 
Sob-consignações n. U no Material. ....... ,. 

lus~ificacl!o 

:1.3:500$000 

23:000$000 
3:000$000 

64:000$000 
26:000$000 
9:000$000 

96:000$000 
too :ooo$ooo 
29:000$000 
14:000$000 

100:000$000 
51:000$000 

7:000$000 

A 10amara reduziu a verba de 4.107:300$, deixando as re
feridas sub-consignacões insufficientemente dotadas, o que 
desorganizaria por completo os serviços dos Patronatos Agrí
colas a cargo da Directoria do Povoamento. 

N. 22 

Verba 5• 

Augmente-se a lmportancia de 33:400$, na despeza va
ri.avel, transferida da verba 27", e accrescente-se o seguinte: 

No cPessoal:.: 
Na sub-consignacão n. 5, a importancia de 27:400$000., 
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No 41Materiab~ 

Na sub-consignacão n. 3, a importancia de 6:000$000. 

N. 23 

Verba 5' - Augmente-se a importanoia de 230:460,, 
transferida da verba 16', sendo 30:600$ na despeza fixa o 
199:860$ na variavel, para o custeio da E&tacão de Pomi
cultura de Deodoro, fazendo-se as seguintes alterações: 

Na despeza fixa, no cPessoal:..: 
Acorescente-se, depois dos "Campos de Sementes,, da sub- · 

consignação n. 4, a seguinte sub-consisnacão: 

cEst{J.Ção tle Pomicultura de Deodoro, 

(Decretos ns. 13.010, de 4 de maio de 1918; 14.246. de 1 de 
j11lho de W20, e '10.66.3, de 5 de .novembro de 1924) 

Ord. Grat. Fiu 

i director. . . . . . . .. . .: 
1 auxiliar agronomo. 
1 apicultor. ,, • • ... 
1 escripturario. • • • • 
1 jardineirQ ·- horticultor 

(salario mensal 250i) 

Na despeza variava!: 

6:400$000 3:200$000 
4:800$000 2:400$000 
4:000$000 2:000$000 
3:~00$000 1:600$000 

I I li I I t I I, I I I t!.l!t I I I I 

9:600$000 
7:200$000 
6:000$000 
4:800$000 

3:000$000 

J0:600$000 

Augmontem-se de i99:860Í!. as seguintes sub-cons1gna
~ões: 

No cPessoab : 

N. 5,. de ......................•..•.• , .......... . 
N. 7,:de ..... · .•.••. · ....•.......•.•...•••...•.. 

No cMateriab: 

. 72:000$000 
4:0001000 

N. l., que fica restabelecida, de............... 6:800$000 
dizendo-se, porém, em vez de "Maohinas 'de eserever e cal
cular:. e de cmobiliario, armRrios ·e estantes,, o seguinte, no 
final : ce concerto de maohina~ de escrever e calcular, de mo
biliario, armarias e estantes,,, 
N. 3, de ............................... , .... . 
N. 4, de ........................................ . 
N. 5, de ·· .................................... . 
N. 7,de .................................... . 
N. 9, de ......................................... . 

10:000$000 
25:000$000 
2i:000$000 
6:000$000 

23:360$000 

• m 

r· 



SESSÃO EM 28 DE DEZEMBRO DE 1924 '69 

N. 10, de • , ..•..•.......•.....•..•....•... ~ .• ·~·:·· 
N. 11, de • , •. ,,, •,, •,,. '·' '·' .. •1•:•;• •.•.•.•.• • • •.• • •:•.•. 
N 1, .12, de 11 t t,f 1 t • t • 1111, t tt.t.t.t;t;e,t.l,t,t.t 1 t'•,•l• •:e;t t, 

Justi(icaçllo, 

1:700$000 
5:000$000 

25:000$000 

A emenda. tem pór fim prever ao custeio, por esta verba, 
da Estação de Pomicultura de Deodoro, que passou a perten
cer a ella, em virtude da sua subordinação ao Serviço de In
specçio e Fomento Agrícolas, effectuada ~elo decreto IJ,UDli"O 
16.663, de 5 de novembro ultimo, · . 

N. ~ 

No cPessoal•, sub-consignacão n. 4, na respectiva deno
minaoílo, em vez de "Espírito Santo, no Estado da Parahyba 
do Norte,, diga-se, no final: •e Rio Branco, no Estado de Mi
nas Geraes,. 

Justificaçllo 

Campo de Sementes do Espirita Santo, no Estado da 
Parahyba do Norte, foi transferido para Rio Branco, no Estado 
de Minas Geraes, por portaria de 19 do corrente mez. 

N. 25 
Verba 7•: 

Transfira-se das sub-consignacões ns. 8 a 12, 
fundidas para a n .- 22, a importancia de.. 20:000$000 

Nota - O consumo · de energia electrica na Estação de 
Combustíveis e Minerios exige a medida contida na emenda. 

N. 26 
Verba 10•: 
Transfira-se no "Pessoal", da sub-consisnação n. 4, para 

a n. 3 a impol'tancia de 12:000$000. 
Nota - Ha toda a conveniencia em melhor dotar a sub

consignacão destinada ao pagamento do pessoal variava! pal'a 
attender áA necessidades do serviço. 

N. 27 
·., 

Verba· 9• - Augmentadà de 9 :OOOt em·: 
Pessoal: 

Sub-consignaçílo n. 4 - Restabelel)a-se a irO. 
taello de. ···············:···············•''"" 4:000$000 

. ·" 

; ~. 

' . . , . 
. ' 

. ' . ' 

. ~·.~,~~ 
', '"1' .. r.:-. 
' . -·-~ '. 
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Material:: 
Sub-coneignacão n. 8 - Accrescente-sc pare. 

conservat~ãQ e concerto de machinas ••• ,_,_.,..,. 

N. 28 

Yerba U" 

~:000$00Q 

Museu NacionaL - Onde e_e diz, na prop•)ata do Governo: 
Consignação "Pessoal".:. 
Sub-consignacão n. 8, 70:800$, diga-se: 52:800$000. 

Sub-consignacão n. 4, manter o titulo da proiJOSta do Go-
verno, com a tilotaciío de 48 :000$001). 

Consignação "Material",: 
Sub-consignaÇAo. n .. f, 82:000$, diga-se: 30:000$000. 

Sub-consignacão n. fO, 104 :000$, diga-! a; 9Q :p00$000 •. 

N. 211 

:Verba :W 

Restabeleca-se a sub-consignaçlio n. 24 do "Material", U• 
mitada, porém, á importancia de 22 :000$00Q. 

I u.sti(icação 

A Camara supprimiu a sub-consignação de3Linada á ma
nutenção e desenvolvimento do serviço de criaclio de suínos 
no Aprendizado Agrícola de Barbacena. 

A emenda restabel'lce apenas a importano1a de 22 :000$ 
da dotação de 60:000$, proposta pelo Governo. 

I - ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA E MEDICINA 
VETERINARIA 

CONSIGNAÇÃO MATIIRIAL 

l - Material permanente 

i. Objectos de escriptorlo e material para 
installações electricas • • .••••.. , •.. 

2. Livros, revistas e jornaes, inclusive a sua 
encadernação . ·. • ........•....• 

3. Machinas, apparelhos, instrumentos e 
utensil!os para trabalhos, estudos e 
pesquizas nas aulas, l~boratorios, ga-

' I ., 

7:000$000 

5:000$000 

~:. 
I 

~ 

.. .. 
r· 
! .. _ 
~-

L • ... 
I 
~ 
11" 
r 
r 

' • 

n 

.. 
• 
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binetes e officinas; instrumentos ci
rurgicos, apparelhos e utcnsilios de 
uso vetet·marw . . . . . . • • • . . . . . . • • 25 :000$000 

Tractores, machinas aratorias, ferramen
tas, instrumentos, apparelhos e uten
~ilios de lavoura; apiJultura, avicul
tura e· jardmagem; animaes de tra
balho ou destinados á producoão e re-

'· 
. produccão; arreios, vehiculos e seus 

accessorios • • • .. .. .. .. • .. • • .. .. 6 :000$000 
5. Obras de conservação dos ediflcios e suas 

dependencias • • • •••••••••••••••• 10:000$000 

Somma. . • . • • . . . . • • . . . • • . . • . • • •. 53 :000$000 

lJ - Material de consumo e de tranafor-
' mação 

6. Artigos de expediente· e de desenho, li
vros e demais material de ensino ... 

7. Material para a illuminaoão; para lubri
:ficacão, limpeza e conservacão de 

. machinas, apparelhos e instrumen
tos; para o asseio e hygiene e copa; 
e combustível . . . . ............ . 

8. Publicação dos· archivos da Escola Supe-
rior de Agricultura • • • • ........ . 

9. Drogas e productos chimicos ou biologi
cos e outros artigos de consumo, in
clusive utensílios de vidro e porcel
Iana, para trabalhos, estudos ou pes
quizas nas aulas, laboratorios e ga
binetes; medicamentos, drogas e 
utensílios de uso pharmac~utico para 
tratamento dos alumnos .. · ........ .. 

tO. Forragem e- ferragem para animaes e 
compra de animaes destinados ao pre
paro de productos biologicos e a ex-. 
perlencias e estudos • • .......... . 

11. Plantas, sementes, adubos, correctivos, in
secticidas e fungicidas • • .•••••••• 

Somma . .•......•......••.... · · 
' 

III - Diversas despe:zas 

f2. Despezas telegraphicas e telephonicas, de · 
gaz e electricidade • • ........... .. 

13. Editaes e publicacões analogas ........ .. 
14. , Transporte de pessoal, em objecto de ser

vico e de alumnos, em excursões de 
estudo • . • . .•• , ................ . 

f5, Transporte de material • • .......... .. 
16. Lavagem de toalhas, aventaes e capas de 

mobiliario •. • •. ·" •................ 

Somma . .....••...•••••........ 

Somma do estabelecimento .••••• 

10:000$000 

10:000$000 

6:000$000 

48:000$000 

6:000$000 

4:000$000 

84:000$000 

6:000$000 
2:000$000 

10:000$000 
6:000$000 

i:000$000 

25:000$000 -162:000$000 
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N. 30 

Verba 16• 

Restabeleça-se a importancia de 24: 000~ na sub-consi
gnacão n. 9 do "Pessoal", e, em vez de "e Barbacena, 60 :000$", 
diga-se: "e Barbacena, 84 :000$000". 

•• 
Justi/icaçO.o 

A emenda tem por fim restabelecer o credito constante 
da proposta orçamentaria, por ser o· de 60 : :JüO$. votado pela 
Gamara, insuffioiente. O Aprendizado AgriooJa de Barbaceila 
tem uma frequencia C:e 150 alumnos internos, sempre com 
grande affluencia de candidatos que não IogrP..m matricular-se 
por. falta de vagas. O pessoal que actualmente alli trabalha, 
e cujos salarios importam exactamente em 84 :000$, é o in
dispensavel para a boa marcha dos trabalhe~ do ensino e 
da disciplina. Accresce que o Aprendizado Agrícola de Bar
bacana, com installações modelares e com o ensino o mais 
proveitoso possível, vem dando os melhores resultados, como 
provam os alumnos que delle teem sabido, quasi todos coi
locados na lavoura e muitos, como excellentes aradores, no 
proprio ministerio, junto ás inspectorias agrícolas, servindo 
com real proveito em Minas, Sergipe, Bahia 11 Rio Grande do 
Norte. 

N. 31 

Verba 16•: 
Restabeleça-se · a importancia de 320 :000$ da Sub-consl

gnaçiio n. 29, do «Material:., supprimida pela Camara dos 
Deputados, transferindo-se a parce!la de 73 :800$ para a des
p~a ·fixa c oonserva.ndo-se a de 246 :200$ na var1avel, assim 
discriminada : 

Nc· «Pessoal,, til,ulo «Ilb, accresoente-se no final dos di
zeres, o seguinte : «Estação Experimental de Ponta Grossa:.~ 
no ·Paraná; Estação Geral de Experin:entação no Rio Grande 
do Sul; decretos ns. 16.443 e 16.441, de 2 de abril de 192·b; 
na Sub-consignacão n. 11 aocrescentem-se mais 2 directores 
9:600$; 2 chefeR de secção de· agr,momia 14 :400$; 2 chefes 
de secção de chimica 14 :400$; 2 chefes de secção de biolo
gia 14:400$i 2 escripturarios 7:200$i 2 chefes de culturas 
6:000$; 2 porteiros-continuas 4:800$; 2 serventes 3:000$; e, 
na somma, a importancia de 73 :800$; na Sub-consignaollo 
n. 12, accrescent,e-se para a Estação de Ponta Grossa 30 :000$, 
para a de Rio Grande do Sul 60:.000$; augmentando-se réls 
90:000$ na somrrJa; na de n. 13, aoorescente-se para a Es
tação de Ponta Grossa, 4 :000$, para a do Rio Granda .:lo Sul 
6:000$: augmentando-se 10:000$ na somma. 

No «Material:. façarr.'-se os seguint~s accresoimos nas df
versas sub-consignações : 
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I I ... ·- -os - t!JCI.I .. "' ...... ::1 ca•o . &cu~ o. c:l OC/l C:"" 
lU aJ·-)<'O o o e~ o I'CS 

Numero das ~-'" = 
,f!O ·- o"t:: o.~ 

aub-conslgnaçOes ,gt..,CI.I .... !/) o c: os 
"" c:>. o 'O 

=c: 'B-CI) .... I'CSl< c: Cl.lo 
os8S 1ij ~ 'l3o I! t1,b 1ij Q.. lilCI.I o =::s 
~ -a < .. 

l .. .. .. .. . ..... 300$000 500$000 800$000 
2 .. . . . . . . . . . . . . 300$000 300$000 600$000 
:s .. . . . . . . . . . . . . 3:000$000 7 :ooo$ooo 10:000$000 ., ... . . . . . . .. .. . 13:000$000 19:000$000 32:000$000 
S .. .. . . . . . . .. . 25:000$000 38:000$000 63:000$000 

Somma por consig .... 41:600$000 64:800$000 106:400$000 

9 .. . . .. .. .. .. . 1:000$000 1:500$000 2:500$000 
to .. 3:000$000 6:000$000 9:000$000 
t2 •. 2:000$000 2:000$000 4:000$000 
t6 .. .. .. .. . . . . . 2:000$000 3:000$000 5:000$000 
i7 .. . . . . . . .. .. . 4:000$000 5:000$000 9:000$000 

Somma por consig ... 12:000$000 17:500$000 29:500$000 

20 .. 200$000 200$000 400$000 
21.. .. • • '0 • • • .. . 1:000$000 1:500$000 2:500$000 
22 .. .. .. . . . . . . . 2:400$000 5:000$000 7:400$000 

Som ma por consig ... 3:600$000 6:700$000 10:300$000 

Somma por estabeleci-
mentos .. . . . . . . 57:200$000 89:700$000 146:200$000 

Justi(icaçllo 

· O resta.helecimento desta sub-consignação .iustlfica-se 
porque se trata, como parece indicar o titulo n. IV ao qual 
estava subordinada a sub-consignação n. 29, de fundação. de 
novas estàções. Essas estações, de Ponta Grossa, no Paran.i, 
e do nio Grande do Sul, foram• creadas, respectivamente, pe
los decret,os ns. 16.4U, 16.443, de 2 de abril de 1924, mas 
o .preparo de suas installações data de 1920. Tanto em uma 
como em outra .iá despendeu o Governo mais de mil contos, 
estando quasi todos os ediflcios construidos; redundaria, por
.tanto, em prejuízo conslderavel si tivessem de ser abandona-
dos. · 

A !ID.stação Geral de Experimentação do Rio Grande do 
Sul, se compõe das Estações de Caxias, especialmente para 
vitlcult.ura e enologia, de Alfredo Chaves, para trigo, aveia, 
cevada e linho e de Conceição do Arroio, para selecção de ve
getaes saccharinos e oleaginosos. 

Em vez de continuar uma sub-consignaçlio distlnota, 
CDil'o'O na proposta, a emenda desdobrou o respeoUvo credito 
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-
pelas diversas sub-consignações de «Pesso·al:. e de 41Materiab, 
de acoOrdo com o criterio que adoptou em relação ás outras 
estações de que trata a proposição, e que é, aliás, o que foi 
adoptado pelo decret,o n. 16.697, de 3 do mez corrente, que 
providenciou sobre um desdobramento analogo pax:a as refe
ridas Estações de Ponta Grossa e Rio Grande do Sul, no cor
rente exercício~ 

N. 32 
Verba 16': 
Reduza-se a impo,rtancia de 230:460$, sendo 18:960$ na 

despeza fixa e 211 :500$ na variavel e supprimam-se a con
signação· n. IV do «Pessoal:. ·da Edtação de Pomicultura de 
Deodoro, com as respectiva~ sub-consignações ns . u .. 15 e 
t6, na importancia ile iS :960$, da despeza fixa e de 76:000$, 
da variavel, e as parcellas das sub-oonsignacl!es do cMate
riab, correspondentes á mesma estação, na importanoia de 
1a5 :500$, de despeza variavel. 

Justificação 

Esta suppressão é feita e!L' virt,ude de ter passado a Es
tação de Pomicultura de Deodoro para a verba 5' . 

. N. 33 
Verba 16': 
Restabeleça-se a importancla de 75:000$ e façam-ee os 

seguintes augmentos parciàes na proposic!io: 
No «Pessoal:.: 
Na sub-consiS"Ílacão n. 12, na estação de Dhéos, em vez 

de 20 :O(}O$, diga-se 48:000$00.0. 

Na de Campos, em vez de 35:000$, diga-se 56:000toOO. 
Na do Pnrá, em vez de 30:000$, diga-se 32:000$000. 

Na de S. Gonçaldo dos Campos, em vez de 20:000$000, 
diga-se 32 :000$000. · · - · 

Na de Goytacazes, em vez de· 20:000$, diga-se réis 
32 : 00·0~!000. ' 

Justi{icaçlio 

A reducção feita na proposta para a dotação destinada ao 
lessoal diarista exige os , augmentos acima. 

N. 34 
Verba 16': 
No "Material", substitua-se o quadro contendo as aub-oon

\ignacões ns. 1. a 25, pelos seguintes, que deverão ser collo
lados, respectivamente, depois dos ns I, II e m do "Pessoal", 
passando as sub-consignações ns. 27 e 28 da proposta a to
mar o~ ns. IV e V. 

' 
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A emenda visa di&tribuir melhor as differentes dotações, 
ile aooOrdo com as necessidades dos varios estabeleciment.os, 
~em acarretar augmento algum de despeza. 

Verba 2:1•: 
· .A sub-consignação n. :1 do "Material", redija-se d•a se
S'Uinte fórma: 

«Vazilhame de amostras, liwos, revistas e jornaes e en
cadernação dos mesmos, e <:oncerto e conservação do mate
rial permanente.:. 

N. 35 

Verba 22" - ·SU!bven~ões e auxilios: 
· Restabeleça-se a illltlortancia de 80:000$ da sub-consl

gnação n. 23 do cMateriab da verba u• da IJ)roposta, a qual 
fi<:a.r.á assim redigida: cAiuxi!ios para a con!ltrucção de. silos 

. ou de banheiros carrapaticidas e sarnifugos, sendo os banhei~ 
ros á razão de 500$ cada um, .na fórma do decreto n. 1:1. 460, 
de 27 de janeiro de :19:15, 50: ()0>0$00:0. 

Justificação 

A sub-conslgnacão acima havia sido supprimida pela 
Camara dos Deputados, mas o ~:~eu restabelecime:nto ·é pro
posto por ser de grande proveito para c, fomento da agri
cuitura e da pecuaria o auxilio para a <:onstrucção de silos e 
de banheiros carrapaticidas e sarnif.ugos. 

Tratando-se de um auxilio, foi fei.ta a sua transferencia . 
para a verba 22• - Subvenções e auxilios. 

N. 36 

Verba 22• - SubvencGes e au:dlios 

Augmente-se a impoll'tanoia de 50:000$ e 11100resoont.em-. 
se a.s seguintes consignações: 
VII. ()on~elho Superior ·de Ind•ustria e Com-

merm o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 : 000$000 
VIII. Conselho Nacional do 'IIrabalho. . . . . . . . 30 :000$000 

N. 37 

Verba 22• 

lteduzoa-se a importancia de 7 :200$, e supprima-Eie a 9Ub
consignacão Escola Agrícola Luiz de Queiroz, em S. Paulo, 
na i-mportlllllcia de 22:500$ e aoo!['lescente-se uma nova sub
oonsigmação na consignação n. IV, para a Escola Agrícola de 
S. Gabriel, no Rio Negro, no Amazonas, na impo'rtanci·a de 
:15:300$000. 



SESSÃO E~ 28 DE DEZE!I!BRO DE 1924 

N. 38 

Verba 124' 

Transfira-se da sub-consignacão n. 4, cP.essoal:r, t>ara a 
n. 2, a importaneia de 25 : 000$, e accre.scente-se nos dJizeres 
desta sub-consignação. depois de cdiaris~a~ d seguinte: «in-
clusive aprendizllS). · 

N. 39 

Verba 25' - Servico do Algodã.o 

Ileduzida de..... .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .... . .. 17:600$000 
8upprima-se na con.si[:,'lla.çi1o «Pessoa.b, n. :J, um adminis

trador, um chefe de cultura e um 2" escripturario, · redu
zindo--se a desp·eza dia 17:400$000. 

Augmente...se a sub-Donsignaçãa n. 6, 10:000$, rtlstal:ie
leCtllld'O-se assim a proposta; na consignação «Material:., n. 2, 
10:000$; diminua-se a sub-consignacão n. 9, de 25:000$, fi
eando reduzida a 180 :000$ e redigida assim : <Adubos, inse
cticidas, fungicidas e sementes de algodão para venda e dis
tTibuição aos lavradores, na fórma do regulamento,; resta
beleçam-se as sub-consignacões ns. 5 o 12, na importam.cia 
de 10 :000$ e 5:000$, respectivamente, o acorescente-se a sub
oonsignacão: cpara iml?ressãio de circuJares, boletins, quadros 
demonstvativos e acqUJsicão de material de expediente para 
a estatística do algodão'::o, na importaucia de 25:000$000. 

N . .10 

Supprima-se o art. 2' da proposição da Camara .. 

I usti{icação 

As disposições a que se refere o art. 2' do projecto 
constam da lei do orçamento do anno J?assado e cessarão .de 
vigorar desde que não sejam reproduzidas no areamento de 
1925 ou cm projectos especiaes, não havendo necessidade de 
revogação expressa para esse fim. 

N. 41 
Verba 5•: 
Accrescente-se no "Material", sub-consignação n. 9, do

pois da palavra ''sementes" - "para sel'em distribuidas gra-
tuitamente". '· 

N. 42 
Verba 27•: 
Augmente-se de 11116:000$, sendo na sub-consignacão n. 4 

dn "Pessoal" a qual ficará assim redigida: 
"O combate á broca do café e outras pragas da lavoura, 

76:000$ e nas sub-consignações ns, 5 e 6 - fundidas - do 
material, 100:000$000. 
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EMENDA N. 43 

Verba 22' -- Subvenções e auxilias: 
Para pagamento de auxilias ao Campo de Selecçlto de Se

mentes, já fundado, de accõrdo com a lei n. 4. 555, de 10 de 
agosto de 1922, no Estado do Rio Grande do Sul, e para o 
de Maria da F.é, no Estado de Minas Geraes, cem contos a 
cada um - 200:000$000. 

·verba 25': 
EMENDA N. 44 

. No "Material", sub-consignacão n. 
importancia de 150 :000$000. 

19, augmente-se a 

Jv,sti{icação 

Segundo informações, obtidas pela Commissão, o Governo 
Federal, de· conformidade com o art. 2• do regulamento, ef

. fectuou accõrdos, que já se acham em execução, para a coope
ração l!.O serviço de defesa e fomento do algodão entre a 
União e os Estados abaixo mencionados, concorrendo a União 

· com as quotas adeante indicadas: 

Pará . . .............................. . 
Maranhão . . ........................... . 
Ceará . . ............................... . 
J.lio Grande do Norte ..................... . 
Parahyba do Norte ....................... . 
Pernambuco . . ................. ; ....... . 
Alagoas . . .............................. . 
Sergipe . . .................. 'l' ••.••••••• 
Bahia . . .............................. . 
Rio de Janeiro . ......................... . 
Minas Geraes ............ .' ............... . 

Na importancia total de .••.....•.•...•... 

100:000$000 
50:000$000 

150:000$000 
50:000$000 

200:000$000 
200:000$000 
100:000$000 
200:000$000 
200:000$000 
100:000$000 
200:000$000 

1.550:000$000 

Sendo de 1. 400:000$ o credito constante do projecto, tor
nam~se necessarios mais 150:000$ para os accOrdos já fir-
mados. · 

EMENDA N •. 45 
Verba 27": ., . 

· Restabeleça-se a importancia da proposta, quanto ao n. 2, 
"Pessoal varia v e 1 ", c façam-se as seguintes alterações: 

No "Pessoal" : 
Sub-consignação n. 6, supprimam-se os :dizeres: "para 

conducção, etc.". 
No "Material": 
Nas sub-consignações ns. 5 e 6, fundidas, augmentem-~e 

6:000$, transferidos da verba 31', e accrescente-se ·o seguinte 
Me. para a publicação do Boletim do Instituto"; 
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Na sub-consignaoão n. 8, em vez de 3:000$, diga-se 
7:000$000. 

J usti(icaç6.o 

A suppressão de dizeres da !!Ub-consignação n. 6, resulta 
da reducção correspondente feita pela Camara. 

Os dizeres cujo accrescimo é proposto, na sub-consignação 
n. 6, do "Material" é uma parte dos que compunham a ex
tincta sob-consignação n. 7. 

O augmento proposto na sob-consignação n. 8, exigido 
pelas necessidades do servioo, é menos da metade da reduccão 
abi feita .pela Camara. 

N. 46 

A' verba 27" - Reduza-se a importancia de 8:400$, na 
despeza fixa e façam-se as seguintes alterações: 

· No Pessoal, supprimam-se, na 1• sob-consignação: 

1 chefe de campo de experimentação .•.......... 
:1 capataz • . ............ , ..•.•.•.•.•.••.•..•. 

Justi[icaç6.o 

6:000$000 
2:40011000 

O decreto n. 16.663, de 5 de novembro ultimo, que 
transferiu :Para o Serviço de Inspecção e Fomento Agrícolas 
A Estação de Pomicultura de Deodoro, determina as suppres
sõcs propostas pela presente emenda. 

EMENDA N. 47 

:Vfil'ba f'/' 

Reduza-se a importancia de 33: 400$000 na despeza va
riavel, e façam-se as seguintes alterações: 

No cPassoab: 
Su.b-consignação n. 3, na importancia de 27:400$000, 

transfira-se para a :verha 5•; 
No cMateriab: 
Supprimam-:se os ~izeres da ,sub-.c?n.signacão n. 3 da 

priJil)osta e os dizeres fmaes ce dos edifiCIOS:., etc., da sub
consi1gnacão n. 4 da proposta e redu~a-se de 6:000$000 as 
sob-consignações fundidas 1, 2 e ~. ' 

Justificação 

o de.creto n. 16.663, de 5 de f!_ovembro ultimo, liU.e trsn:J
feriu para o'-ISeirviço de .Im;p:ecçao o Fome~to .AgrJcolas a 
Estal'.ãO de Pomicultura de Deoâoro, determma as modlfl
caçõês propostoo pela presente emenda. 

. :· 

•. 
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EMENDA N• 48 
Onde convier : 
iV1erba 20• - Para realizar a montagem da fabrica de verde 

Paris, a.dquirida por este ministerio em 1922, existente no 
Instituto de Chimica, para pol-a em funccionamento, incluindo 
o necessario para acquisição das peças de madeira, canaliza
ções e qualquer ap<parelho ainda necessar:io, 80:000$000. 

Justi(i cação 

Em 1922, premido pela carencia de V;erde paris em con
dições de ser vantajosamente empreg:ado contra a praga de 
Coruquêrê, encommendou o Ministerio da Agr.icultura na 
Allemanha os princijpaes apparelho,s necessarios para <pro
ducção minima de 1. 000 kilos deste insecticida por dia. 
Essa acquisição foi .feita nas melhores condições passiveis. 
Em i 923 mandou o actual Ministro da Agricultura construir 
predio adequado, ·ao lado do Instituto de Ghimica, !para nelle 
abrigar esta installacão. A quantia acima pedida é a neces
sa.ria <para acquisicã.o do que ainda falta e a reSijlectiva mon~ 
ta.gem. 

EMENDA N. 49 

Accrescentc-se onde convier : 
O Governo applic8!l'á o credito de 1. 000 contos de réis, 

aberto pelo decreto n. 16.550, de 13 do agosto do corrente 
anno, no pagamento da despezas relativas il hospedagem, ali
milntacão e localização ·de immigrantes e trabalhadores na
cionaes, effectuadas no decorrer do exercicio de 1924, e quo 
não pudC'Pam ser custeadas pelas respectivas dotações orça
mentarias. 

Justificação 

Em mensagem que ao Congresso Nacj.onal dirigiu, em data 
de 2 de abril proximo passado, justificou o Sr. Presidente da 
Republica a necessidade de ficar o Poder Executivo habilitadB 
com providencias uraentes, não só ·para atttender á Ioca!iza1;üo 
de immigrantes agricultores estrangeiros que procuravam, em 
grande massa, o nosso paiz, como, tambem, para promover, 
a colonização de terras incultas, situaJdas nas proximidades de 
centros populosos. 

lN/a exposição de motivos, apresentada ao Sr. •Presidente 
da Republica pelo Sr. ministro da Agricultura, Industria e 
Commercio, e que acompanhou a alludida mensaJgem. verifi
ca-se o augmento extraordinario da corrente immigrat()ria, 
pelo porto do Rio de Janeiro, durante o primeiro trimestre 
deste exerci cio, attingindo á elevada cifra de 15.729 pess-oas, 
contr!ll 5. 654, em igual periodo do anno transacto. Essa cor
rente augmentou sempre, até que, em 30 de junho, se elevou 
a 25.50·2. contra 39.276 pessoas entradas durante todo -o anno 
de 1923. 

L 

"' 
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Afl'irmou o Sr. ministro da AgJ'ÜJnltura que o Governo 
Federal não dispunha «de recurso~ para receber. desembarcar, 
Jwspudar c transporta:r para o interior do paiz tamanha quan
Ucladc d1~ immigranlos, achando-se bastante eompromottidoR 
oR roduzidos cr·cclilos oroamcnt.nrios votados para o c·orrenlc 
CXPJ'CiCiOP. 

Por· outro lado, os acontc,;imentos determinados pela se
dição militar cm ·São Paulo ollri;;-a'ram a Directoria do Scr
VÍ•(;O do Povoamont.·o a agasulhn.t· na Hospedaria de Immigran
les da Ilha das Flores, dm:tnl ~ l~rgo prazo, mais de mil o 
~eisccnl.a:.;; pessoas, qno alli fot·am forcadas a permanecer, 
agua:·rbndn melhor opporl.unidadc, 11ara sen cncaminharnentu 
com d~st.ino á lavoura. 

A hospcdagr.m c assisl.cncía. a essa gente, seu tr:msporf.e, 
por· via marítima c r.crrosl.re, para diversos pontos do paiz, 
determinaram clcspczas oxt.raordinarias, que .i·ámais podiam 
ser previstas. 

Dceorrr. dos facl;os acima apontados encontrarem-se as 
cmpre7.a'S rio t.ransportes c os for·neccdorcs do Serviço do Po
vaamcnto desembolsados das quantias correspondentes aos scr
vií:·O~ c fornecimentos realizados, o que se não teria verificado 
.~i n Congresso Nar;kmal houvr.ssc, no devido tempo, concedido 
o crcrlito snlicitado pel-o Sr. Presidente da Republica. · · 

E' urgente, pois, que fique o Governo habilitado com os 
recursos pccuniarios indispcnsaveis á Jiquida:oão dos compro
missos assumidos cm uma situação de emorgencia, compro
mi~sM esses fJIJe orçam cm importancia approximada ao cre
dit.n .i•á abeJ•to cm virtude do decreto n. 16.550, de 13 de agosto 
nll.imn. n cuJa applica~ão é restricta a•o pagamento de passa
grns c!P immigmntcs do ext·crior para o Brasil. 

TERCEIRO GnUPO 

Emendas corn parecer para projecto especial 

EMENDA N, 50 
Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a promover, pela fórma que 

,iulgar mais conYenicnt.c, o reembolso das quantias que em
prestou ás Companhias de mine.racão de carvão nacional, re
cebendo em combust.ivel o principal c ,iuros, assignando con
t.racl,os, subst.il.uindo as garantias acl.uacs, nos. novos cont.ra
cl.os c assignal', por outras qun considere neocssarias, deter
minando prcoos, prazos c condir:ões de, entrega. 

Justificação 

E' sob lodos os pontos necessario que o .Governo se,Ja_ em
bolsado. rJas quantias que cmprest.ou ás mmas ele cnrvao, o 
po·r r:cinsnqunncia é conveniente aut.orizar o Gov~.rno a pro
mover• n l'eh1himenlo em combustivo!, assignando contractos, fi
xando ~ond i úi'i'~" i! c prnco e transporl.c. 

Rio, 13 do-dezembro de 1924. - Vespucio de Abreu: 
S.-Vol. XII 6 
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PARECim 

A Commissão acceita a emenda para constituir projecto 
em separado, 

QUARTO GRUPO 

Emendas com parecer contrario e consideradas prejudicadas 

N. 51 
Verba i•: 
Corrija-se a tabella da proposta no "Pessoal", sub-con

signacão n. 6, da seguinte. fórma: 
Em vez de: 

i encarregado ••• o ••••• o o 2:400$000 1:200$000 3:600$000 
1 ajudante o ••• o •••••• o ••• 1:600$000 800$000 2:400$000 

Diga-se: 
i encarregado ........... 4:600$000 2:300$000 6:900$000 
1 ajudante .............. ~ 3:600$000 i:800$000 5:400$000 

Rio, 12 de dezembro de i924. - Jeronvmo Monteiro. 

Justificação 

Pelo regulamento anterior da Se.cretaria de Estado, appro
vado pelo decreto n. 8;899, de H de agosto de 1911, os ven
cimentos do encarregado das installacões electricas da Secre
taria de. Estado e o ajudante eram respectivamente iguaes aos 
do ajudante de porteiro 1í aos dos continuas da mesma secre·· 
Laria. 

Essa igualdade foi mantida 'pelo regulamento vigente, mas 
a lei do areamento da Despeza para i918 augmentou os venci
mentos. destes ultimos funccionarios para 4:800$. e. 3:600$, 
respectivamente, continuando aquelles seus companheiros de 
tantos annos com os vencimentos respectivamente de 3 :600$ 
c 2:400$000. No orçamento para i924 conseguiram os velhos 
companheiros novo augmento, _pois obtiveram suas equipara
ções aos· funccionarios de igua1 categoria da Secretaria de 
Viação, ficando assim o. ajudante de porteiro com 6 :900$ e 
os contínuos com 5:400$, vencimentos e.stes que, pela razão 
exposta devem aquelles receber, para que assim se restaure a 
igualdade que desde o principio houve entre o pessoal das in
stallações electricas e o pessoal da portaria. 

VerificiJ.-Se assim que, pela .lei do orçamento .para i9i8 
QS contínuos passaram a ter vencimentos iguae.s aos do en
carregado e superiores aos do ajudante; e pela lei do orca
menta para 192'• os contínuos passaram a 'ter vencimentos su
periores ao's do encarregado, e os serventes passaram a ter sa;. 
lario igual ao do encarregado e superior, portanto, aos venci-
mentos dó ajudante. · 
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PARECER 

A Commissão ncpa sua approvação á emenda. 

N. 52 

Verba 3' - Servico de Povoamento: 
Restabe.Iecam-so as sub-consignações "Pessoal", ns. 4 e 7 

e "Material", n. :18, da proposta do Governo. - Paulo de 
Frontin. \ 

Justificação 

. Vejamos agora o que diz respeito á verbu 3", relativa ao 
servico de povoamento. 

Em primeiro Jogar, parece que não ha fundamento algum 
para que seja adoptada a suppressão, que fez a Gamara dos 
Deputados, dos dous nucleo8 coloniaes Senador Corrêa, no Es
tado do Paraná, e Annitapolis, em Santa Catharina, e os quatro 
centros agricolas lgnacio Pinheiro, f\X-Alcantara, no Maranhão, 
Sabino Vieira, na Bahia, Mamanguaba, na Parahyba do Norte 
e David Caldas, no Piauhy. 

A suppressão destes quatro centros agrícolas e dos dous 
nucleos coloniaes não me parece procedente nem justificava!. 

Nestas ·condições, proponho o rest.abeleciment.o da verba 
da proposta do Governo para estes nucleos coloniaes e centros 
agrícolas. · 

Por outro lad~ desde o momento que são elles mantidos, 
ha uma modificaçao necessaria a dar-se e é relativa ~ sub
consignação 7, onde se diz : «Operarios, trabalhadores e re
madores da Hospedaria de Immigrantes; trabalhadores e outros 
assalariados ... ; pessoal technico commissionado, etc~ (0 ti
tulo é longo mas abrange os centros agrícolas e nucleos colo
niaes, que era de :1.. 772 contos e foi reduzido pela Camara para 
700 contos. 

O serviço de povoamento é um dos mais importantes. E' 
de lamentar que não se possa dotar com uma verba de dez 
ou vinte mil contos para ser auxiliada efficientemente a 
immigracão. Temos zonas immensas que ainda não estão po
voadas, zonas que estão reclamando braços para seu desen-
volvimento. · 

Haveria, portanto, toda a vantagem em poder nessas zonaB 
serem creadas novas colonias. 

Longe, portanto, de uma reducção, a minha opinião pessoal 
seria franéamente favoravel a um augmento notavel da verba. 
Mas não quero chegar at,é ahi, porque sei que daante das idéas 
que a mustrc Cornmissão de Finanças mantem o nugmento 
se rio immr.diat.amenl r. noRt.o :i margom. 

· · iQ que quero solicitar nn emenda quo formulo ó o resta
belecimento da provosta do Governo porque pelo menoH o qu>l 
peço tem 8UB base nessa proposta. E' !!. •anta'3'Arn que nJo em 
dar osta fórma . 
. . · Egualmente. nesta me.;;ma verba ll, - Material, .se ra

duziu a sub-consignação n. iS a duzentos contos, quando 
• ' • . l 
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mantidos os nucleos àe 0entros agricolas Dos tcJrmos do regu
lamento vigente, ella não p6de ser iufr.rioT.' ao que propoz o 
Governo, isto é, 600 contos. Egualmento fnrmulo emenda nes
te sentido restabelecendo a verba con~tant~~ rll.'. pl\-:-posta do 
Governo. 

PARECER 

A Comrnissão nega 3Ua approva(;.ão á en1enda. 

N. 53 

A' verba 5" - "Servico de Inspecção e Fomento Agrico
ma" - Consignação III, diarias, et-c., n. 7 - Accrescente-se 
1.n-[hw: inclusive GO :000$, para custear a representação do 
Ht·asil na Exposicão de Borracha c ProducLos •rropicaes, a 
realizar-se em Bo~ton. EslarloR TTnidos, em outubro de 19~5. 

Sala das sessões, 20 de dezembro de 1924. - Dionysio 
INntes. 

. . 

Paro se compreheudcr a c;;:cepciunal Hll[..urtane:c~ qne 
pn1 a o Brasil tem o certamen a C]lle se refere esta omenda. 
u:1~ta ,aJicntat• que a Ameriua do Norte consome hoje qua;J 
tr.rla n producr;.tio de borracha, i.anlo do nos.>" paiz coli1o do 
Oriente. E sabido, como é, que a nos~a ~hevea) é a do mc
lh•)t· qualidade, corno Lal mundialmente proclnrnada, niio de
vcn:u:; r~crcleJ· o cnsc.it.> de :Jprc~cnLal-a ao~ olhos dos wnsultli·· 
dor·e,1 t:<l.rangciros, sobt·etudo claquelles que mais a conso.ueiJJ 
·~hl•<'•·.· .. llJt! mutl.iplas applica~.õcs. inclusive no calçamento do 
l'll:tS, como S\! observa na prupl'ia c idade de llo;,t.on. DtJ rc$1 r•, 
a prop::g-and:1 economica, do que as expo>icõos continuam sen. 
do o melhor c mais effi01ente processo, é do rnais profun•:lo 
interesso para o n.osso paiz, maximó quando se trata de unt 
Pl'CJt.lucto que, como aguelle, constitue uma das nossas .maJR 
P~L·cJ:l~us fontes de riqueza. 

PARECER 

,\ CGrn;ni~~ão nã.1 p(tde a;~c:citaJ' a emendn. 

N. 54 

Verba 9": 
Fica extensivo aos quatro se.rvenf.es da Direct.oria Geral 

do Esf.nt.isf.icl\ e aos t.rcs ela t.ypographia ria mesma directoria 
o amdlin para fardamento :í rnzfto rtc 300$ annnacR para cada 
um, sendo o pagamento feito cm prcsLaC}õcs semcsl.racs. 

Sala das s~.ssõcs, 15 de dezembro de 1024. -Mendes Ta
t•are$ • 
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Justificação 

.Já gosando o~ ~ervcnlc~ de ouLrus LliL;ectorias geraes do 
aux!l!o para f~r·dameuto, uadu ma1~ justo· do que tomar •asse 
auxrlw extcnsrvo aos 2ete SCJ'Ventes da Directoria Geral de 
Estutrstrcu, ua~ <~oudJCocs de que tr·ata a em(jada. 

N. 55 

Verba 4•- Jardim Botanic.o: 
Os oito guardas passam de pessoal, despeza variavel para . 

pessoal, despeza fixa. · ' 

Justificação 

A emenda é justa, porquanto os guardas devem ficar na~ 
mesmas condições já votadas para os jardineiros. 

Rio, 22 de dezembi·o do 1924. -·Paulo de Frontin. 

A Commissão é contraria á emenda. 

N. 56 

Na verba 14• - Consignação I - Restabeleça-se a secção 
de Leite c Derivados, da Directoria de Industria Pastoril nos 
!.ermos e na fórma, em que ·o dispõe a propostã do Govern'o. 

Rio, 12 de dezembro de 1924 .. - Jeron11mo Monteiro. 

Justific~o .. 

A suppressão da secção de Leite e Derivados da Directoria 
de Industria Pastoril não importa em economia real, pois, 
dous dos :êunccionarios tem mais de 10 annos de servico pu
blico e os tres restantes foram nomeados por concurso. Re
sulta que os prim~iros continuarão percebendo como a~Mido~ 
e os ultimas, segundo prévio .estudo da directoria, serão incor
porados· a outros servioos. com excepção da um delles, q1w, 
nu deixará de ser ftmccionario do serviço ou ficnri'L ~ambcm 
aprovcitado·em virtude de jurisprudencio. firmada sobre os 
runccionnrios nomeados por concurso. Como complemento dn 
Secção de Leite, depondcncins directas nos Estados, existem us 

• 
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inspectorias, que, tendo sido L!!tnbem extinctas, foram, entre
tanto restabelecidas integralmente em 3' discussão zm Gamara. 
ll:m consequencia da emenda mandando restabelecei-a ficou 
uma parto do todo sem connexão com o centro orientador, cm 
Vlrtuac do qual ellas existiam e .funccionavam. 

Além disso a wppressão da Secção do Leite importa 
lambem ua desorganização de um serviço tecbnico b3m appa
relhado que tem prestado numerosos auxilios aos interessa
dos na industl'ia do leite e seus derivados a realizado varios 
trabalhos e pcsquizas scienlif'icas que tem repercutido effici
cntemente no processo hygicnico e technologico da industria 
dos lacticinios. Não ha que confundir as attribuicões dos ser
vicos de leite do Ministerio da Agricultura com os do Min:iB
terio do Interior. O deste departamento, por intermedio da 
Saude Publica fiscaliza o leite de consumo e a qualidade dos 
lacticinios exercendo tambem vigilancia nos cstabulos, em 
quanLo que a Secção de Leite do Ministerío da Agricultura, 
exerce a sua. accão junto dos ,productorcs instrUindo-os sobre 
a mencira de desenvolver a sua industria desde os processos 
de obtenção do leite em maior e melhor qualidade até a sua 
transformação nos dtversos sub-productos. São, principal
mente oõ tr·abalhos technicos dos laboratorios, relativos a fer
mentos, que determinam o progresso dessa industria. e, es
tando já disso convencidos, os industriaes dirigem frequent~
mente, pedidos desses elementos microbianos á Secção aa 
Leite, que os attende, ensinando aos interessados o seu ma
nejo. Sendo. portanto a Secção de Leite c Derivados da Dire_, 
ctoria da Industria Pastoril uma repartição que tem prestado 
reacs serviços a industria das làcticinios em nosso paiz é de 
t.oda vantagem que ella continue nas mesmas condições em 
que foi organiada mediante o decreto n. · 14.711, de 5 de 
marco de 1921. · , .. 

Rio, 12 de dezembor de 1924. - Jeronvmo Monteiro. 

PARECER 

A Commissii.o nega sua arJprovacão á emenda. 

N. 57 

Verba 14', sub-consignacão n. 9 - Pessoal: 
Onde convier: 
Fica~ restabelecidos os . dous cargos de encarregados de 

J.aboraLonos de Carnes e DeriVados nos Estados do Rio Grando 
do Sul e S. Paulo, de accôrdo com a proposta do Governo. 
. .Sala das sessões, 22 de dezembro de. 1924. - Manoel Mon~ 
3ardtm; 

Justificação , 

Os cargos de dous encarregados do Laboratorios de Inspo
ccao de Carnes o derivados nos Estados de S. Paulo o Rio 
Grande do Sul, que fo~·am s~1pprimidos no projecto do orcn
mento, cm segunda d1scussao no Senado, não podem, sem 
gravo dnmuo pnra a boa murcha dos serviços, ser climinnclos 
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dos quadros do pessoal do:s Inspecções das Fabricas e Entre
postos de Carnes o Derivados. 

Isto acontece por forca das funcções que desempenham 
os referidos funccionarios, cuja acção até por convenio inter
nacional, assignado em Londres, em 23 de novembro dJ) 1921, 
entre o Brasil e a Inglaterra, para regular a exportação de 
cavne de porco <para o Reino Unido da Grã-Brotanha, faz-se 
imprescindível nos exames microscopico e chimico deste fJrO
ducto, e dos demais do origem animal que constituem ob,iocto 
de nosso commercio internacional. 

Tambem o restabelecimento do cargo de um inspector iti
nerante é medida impossível de ser posta á margem, porquanto 
a esse funccionario compete a visita periodica. dos matadouros 
municipaes do Districto Federal c Estados do Rio de Janeiro 
e S. Paulo, de onde provêm os couros seccos e salgados, o~scs, 
crinas, chifres, etc., originarias de animaos .abatidos nos ma:.. 
tadouros locaes respectivos, :sujeitos, exclusivamente, 1 inspe
cção municipa.I. e que são exportados pelo porto do Rio de Ja
neiro com certificado ofJ'ieial do inspecção sanitaria federal, 
firmado pelo inspector itinerante que, a seu juizo, reconhe
cendo a idoneidade dos certificados municipaes expedidos, e, 
por isso, endossando-os, omitto o certificado de inspeccã<J sa
nitaria federal com que seguem acompanhados os referidos 
productos aos centros industriaes da America do Norte, Ingla
terra, Franca e Allemanha. 

O movimento desses certificados attingiu o anno passado 
a·408. . 

Dahi se infere quão prejudicados serão os trabalhos das 
inspecções de carnes com a suppressão destes tres elementos 
cuja acção está tão directamente ligada á expansão dQ nosso 

. commercio exterior. 
A falta de laboratorios installados e custeados pelo Gover- · 

no Federal, onde possam ter séde os citados encarregados, não 
e:x:clue a necessidade imperiosa delles. prova o facto de, á pro
pria custa, na maioria dos casos, installarem e manterem la
boratorios do microbiologia o histo-chimica as propriits em
presas exportadoras, proprietarias dos matadouros frigot'ificos 
localizados nos Estados de S. Paulo e Rio Grande do Sul. 

Constitue attribuicão' privativa dos encarregados de ;aba
ratarias de inspecção de carnes o derivados o exame trichnis
copico, do todas as carnes de porco frigorificadas, salgadas n 
defumadas, exumo ohimico das banhas, cebos, .. comestivlliS, ana
lyse chimica o bactcriologica de carnes enlatadas ou do outro 
modo conservadas, bom como. os exames de aguas e quaesquet·. 
ingrediente e substancias empregadas nu elaboração de car
nes e derivados. 

PARECER 

Ro,jeitada n emenda pela Commissão. 

N. 58 

Verl;a 1~· - Industria Pastoril - Pessoal permanente -
Sub-consignar,iio n. 9: . . . . 

"Restabclccu-sc um inspector ttlnor.anlo de fabrwns c en
trepostos de carnes c derivados". 
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J?Lsti{icação 

A natureza desle serviço e o bom resultado quu lem 
pt·ostado a inspec~ilo do i'unccíonnrio itinerante ,iusl.il'icam o 
restabelecimento pedido cm emenda. . 

Sala das se~sües, 12 de rlozcmllro ·de J \124. - Cunha Ma
chado. - Costa Rodrigltes. 

PARECEI\ 

A Commissão não póde acceitar a emenda. 

N. 59 

Verba 16' - Ensino Agronomico: 
nesl.abcleca-se a sub-consignação n. 5, Pessoril· da pl'o

posta do Governo. - Paltlo de F1•ontin. 

Ju.sti(icnçtío 

Posso agora á verba 1G'- Ensino Agl'onomico ·-· A emen
da que apresento relativamonl e a essa verba poder;\, à pri
meira vista, parecer insignificante. Ei'J'ectivnmente ella se re
fere ú consignacão n. 5 - Auxilio para aluguel de casa ao 
porteiro e fardamento no servente, em um total de 4 :400$000. 
•rrata-se de uma quantia insignificante, não ·sendo nat'.lrJI 
que o porteiro não tenha o auxilio para o aluguel de casa, 
benefício ou favor de que os outros já gosam, e que em uma 
situação de carestia de vida, como a que nos assoberba, que 
se supprima o fardamento que tem sido dado aos· serventes do 
ensino ngronomico da Escola Superior de Agricultura e Medi~ 
cina Veterinaria. 

Peco, portanto, o restabelecimento da verba conqtante da 
proposta do Governo. 

PARECER 

A emenda não póde ser acceitn pela Commissão. 

N. 60 

Verba 17' - Estação Sericicola de Barba cP-na: 
Restabele~.nm-se as sub-consj.gnaçües ns. 4, Q. 10, 11, 1G 

e 17, no valor de 40:400$, "Material", da proposta do Govet•no. 
- Pa.ulo de F:rontin. 

l!Mtificaçã'o 
. ' 

Passo :'t vrrba 17', "Estncão Scric.icola de Bnrbncnnn". 
Não comprehcndo a mt't vontade du Cnmara dos Dcpul.arlos 

para com este eslnbelccimcnto, uma ver. que o seu maior pro-
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tector ú o meu illuslre amigo Sr. Deputado :rosú Bonifacio, dr~ 
Minas e irmão do leadcr daquolla Casa do Congresso, o nosgo 
illustro e futuro co!lega, Sr. Antonio Carlos. 

Aproveito a opportunidade para perguntar a V. Ex., Sr . 
!'residente, por que a Commissiio respectiva ainclu niio ofl'iciou 
u S. Ex., communicando o seu reconhecimento? Não tivemos 
ainda· o prazer de .recebei-o e de ver a quanto pódo S. Ex .. 
concorrer cm todos os debates e resoluções desta Caaa. 

Mas, como dizia, em relação á vm•ba 17•, a proposioão da 
Camara dos Deputados, supprimiu as sub-consignações "Ma- . 
teria!", ns. 4, ü, 10, 11, 1ü e 17, no valor de t,o :400$, todas 
destinndos ás desposas com 25 alumnos internos desta Esta
ção Sericicola. 

Ora, Sr. Presidente, V. Ex. e o Senado sabem que agora, 
em S. Paulo, tem tido grande incremento e resultados extra
ordinarios o cultivo do bicho da seda. H a em Campina:s uma 
companhia montada, que tem dado os resultados mais extrn
ordinarios, póde dizer-se superiores aos obtidos com o~ ca
sulos italianos e japonezes. 

Parece-me, po.rtanto. que não é este o momento opportuno 
para destruir o •Que existe a respeito e que noã é crcação nova 
A verba para os 25 alumnos internos .i1L tem vindo ·consignada 
nos or•çamenlns anlcl'iorcs c, com a suppressão delln para o 
r~xereicio vindouro, esses alumnos srrão immN!iatnmrml.c dis
pen~arlo.,, sem terem concluido os e~tudos qtw estnvt\111 fa
ZPrrdn, apenas, para se obter uma economia de 40 :"00$000. 

Nesta pat•te, parece que lambem ha I. o da conven iencin em 
sr!' restnllclccida a proposta do Governo. · 

PARECER 

;\ Commissíío não acccita a emenda. 

N. G1 

Vcl'IJa l8q Dei'CCIO!'ia c.le J\!leleOJ•ologia - 8sl.ndos do 
Amazonas e Pará. 

Augmenl.e-sc na sub-consignacão n. 2 da consignação 
Pessoal: · 

a.) uma cstnoão ,climatologica de 1' classe com : 

1 chefe. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 7:200$000 
2 assistcn'tcs. . . .. .. .. . .. . . . . .. .. . . 7:200$000 
1 mcnsageiJ•o. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . 2: 1G0$000 
li) 15 estações tluw.mopluviomclt•icns ........ . 
c) 15 cstacües hydrometricns ..........•..... 

· ·Augmenl.e-se ·na sub-consignnção n. 2 da consi
gnação mnt.crinl: 

Hi :ilGO~OOO 

H ::!ú0$000 

11 :250$000 

39:060$000 

a) Verba pnr•a ncquisieãn rlr. rcgons hyrh•nmrl.t•i-
I~Us e ncros;;ot•ios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2il :000~000 

AugmcnLo toLa! dn verba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 :000$000 
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Justificação 

A deficiencia da rêde moteorologica nos Estados do Pará 
e Amazonas, além de importarem graves damnos parr. a scien
cia atmospherica, que ainda desconhece o regímen da circula
ção em tijo vasta e importante região do globo, priva aguellas 
unidades da União dos benefícios de um servico já em :franca 
e+ploracão nos demais Estados. Ning)lem poderá negar, por 
e+emplo, a grancle utilidade de um s'ervico de previsões de 
enchentes na bacia amazoniCJ!. tão :facil de ser estabel!)cido 
com pequenos auxilias orçamentarias. 

E' do domínio publico o notavel successo do serviço ana
logo, estabelecido no anno passado, no Rio Parahyba. Eni 
menos de 20 dias, foram poupados. á ricrueza publica, mediante 
os avisos da Directoria de Meteórologia, para mais de 17. OOQ 
contos de mercadorias, gado e, sobretudo, assucar. No v alie do 
Amazonas perderam-se mílhares de cabeças de gado cozp. ll.S 
enchentes devastadoras, tão faceis de serem antecipadas com 
uma organizacão hydrorpetrica. Demais, a explo~·ação de tal 
serviço virá auxiliar extraordinar.iamente ·a navegacão flu
vial, dependente como é da variação. frequentemente. subita 
das aguas dos affluentes, que, ás vezes, chegam a reter navios 
em pontos distantes de seus destinos. A iniciação de seme
lhante serviço demanda a installação de uma estação central, 
de 1• classe, 15 postos thermo-pluviometricos e 15.postos hy
drometricos. Os avisos e previsões serão emittidas pela es
tação central. 

Sala das sessões, em 22 de dezembro de 1924. - Dionysio 
Bentes. 

PARECER 

A emenda não póde ser acceita pela Commissão. 

N. 62 

Verba 2'1ç - Junta dos Corretores do Districto Federal: 
Resta~eleçn-se a proposta do Governo, nugmentada de 

i :500$ n sub-consignação n. 3, "Material". -Paulo de Fron-
tfu. . . 

Justificação 

· Vejamos agora a verba 21•, "Junta dos Corretores do Dis-
tricto Federal. · 

~~sta ~verba a Camara dos Deputado's fez as scguint.Qs 
modlflcaçocs : . · · 

Sub-consignação n. 1, "Material": em vez de 1:900$, di-
ga-se "200$000". · 

Ora. que se p6do fazer com 200$, para mobilinrio, m..[lchi
nas de escrever, vasilhame, amostras, compras do. livros, con
servação e encadernação dos mesmos? 
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Melhor seria isupprimir a verba integralmente do que dei
xar 200 mil réis. 

Em outra sub-:consisnacão elevou-se de 600$ para 650$, 
quo 6 a vorbu destmada ao aluguel do Ddificio. 

A sub-consignacão n. 5, que já ora diminuta foi redu
zida do 200$, para 50$ . Com 200$ não sei como 'se fazia o 
servico, e com 50$ as difficuldades devem ser ainda maiores., 

A do n. ü, "Transporte de material", foi reduzida. A de 
n. 7, "Lavagem de toalhas e outras peças usadas no servico", 
cuja verba era de 240$, foi supprimida, entendendo-se que alli 
não deve haver toalhas lavadas. 

São reducções essas que, como tivo occasião de dizer, não 
se justificam. Não é o Congresso que devo verificar si são 
neccs·sarios 50$ mais ou menos, mas sim os chefes das repar
tições. Essas economias nada ad.eantam ao equilíbrio orça
mentaria, o só servem para desorganizar o serviço. 

Nestas condições, parece-me que deveria ser restabelecida 
a sub-consisnacão da verba 21, de accôrdo com a propoRt.a do 
Governo, não se fazendo os augmentos que foram formulados 
pela proposição da Camara e apenas augmentando 1 :560$, no
cessarias á verba relativa ao aluguel de casa para a Secretaria 
da Junta. · 

Como o illustre Relator teve necessidade de se ausentar 
momentaneamente, e como a verba 22• - Subvenções e au
xilias - é uma verba de importancia. passo a occupar-me 
da verba 24, á qual formulei uma emenda, voltando depois á 
á verba 22•. 

PARECER 

·. A Commissão rejeita a emenda. 

N. 63 
Verba 22•:: 
Subvenção á Faculdade de Sciencia:s Economica~ do Dis

tricto Federal: "10 :000$000". 

Justificação 

Na .proposta do orçamento do Ministerio da Agricultu~n. 
foi incluída a subvenção á Faculdade de Sciencias EconomJ-· 
cas do Districto Federal, de conformidade com as subvoncfics: 
concedidas nos orçamentos anteriores, de que semprn tem 
prestado contas, com grande vanta.gem para o ~nsin~ dessas 
scioncias, havendo o Congresso NaciOnal, em var1as !oJs, ~an-

. dado equiparar os diplomas do outras escolas aos seu~ dJplo
mas. que são os relativos ao CurSo Superior estabelecJdo pela. 
lei'federal n. 1. 339, de 9 de janeiro de 1905. 

Na ultima discussão do areamento, na Camara dos Depu
tados foi supprimida a subvcncão proposta pelo Governo· 
appr~vada poJa Commissão do Finanoas e pela propria Ca
mara, suppressão essa feita apenas c9m o. intuit~ d1l trans
ferir a verba para outras escolas do mter10r de .1mportançla 
muito inferior {tqnelle cslnbclccimonto que funcc10na no D1s-
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l.ricf.o Federal, na praca Quin~e rle Novembro, directamente 
fiscalizando pelo Ministerio da Agricultm•a. 
, O restabelecimento, pois, da suhvr.n1;ão, arhilrnriamonte 
supprimirln, 1í não só de f.oda a justic;a, como de convenicn
ciu para os interesses do ensino. 

Sala das sessões, 22 de dezembro de 1924. - Pa·ula rle 
Frontin. 

PARECER 

A Com missão rejeita a emenda. 

N. 64 

Verba 22' - - "Subvenções e auxilias" - Ao In·sl.ituto 
Commercial do Hio· de .Janeiro, 15 :300$000". 

J ustifica.ção 

SIÍ se púdc al f.ribuit· a omissão voluntaria a não inclu
são da verha acima ao Instituto Commercial, insliluição ha 
23 nnnos fundada. com um passado de grandes servir)os cm 
prol do ensino commercial do Brn·sil, mantendo suceursacs, 
em numero av.ultaldo, de norte a sul ·do paiz, e reconhecida 
de . utilidade publica federal. em igualdade de condições ás 
contempladas na verba 23'. 

O Instituto Commercial mantém, em suas aulas, além dos 
contribuintes, 26 gratuitos enviados elo Min.isterio ela Agri
cu!Lura. Com a suppressão da do tacão orcam~nturia, esses 
moços ver-se-hão privado~ de continuar os seus estudos sorn 
a m:inhna. di!spe,çn., como está acontecendo, e sob t'isculiza(:fio 
do delegurJo fiscal do Minisl.erio. 

Rondo, pois, de justiça n mnnutencão rhl ver!Ja. esl:\ a 
mesma p!enamr-111 r. ,iusli!'icnda . 

Sala das sesõeR, 22 do drzemhro rle Hl21 . - Pnu.lo de 
Frontin. 

PARECER 

(' 
A Commi~sfto niio acceil.n a emenda. 

N. 65 

Vrrha 25' - Sm•vicn rio Algnrlão: 

Hoduzn-sr r! r 700 :000$ a ~~~ !1-cons ig:nn1.:iin "M n INin I'', nu
mf't'o 19, qur~ 11 de 1.·100 conloR, ficando assim om 700:000$000. 
- Paulo de Frontin. 
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Jus ti{icação 

Na verba 25' Lemos o serviço do algodão. V. Ex. conhece 
Sr. Presidente, perfeitamente, a importancia desse serviço.' 
Sabe que é uma das culturas que o Brasil poderá, com mais 
vantagens, desenvolver, e· -principalmente, nas zonas onde o 
café, o assucur e o cacáo são actualmente as culturas domi
nantes, não só no norte, nos Estados do Rio Grande do Norle, 
onde existe o algodão do Seridó, que é considerado o melhor 
du Brasil, mas lambem nos Estados da Paruhyba, Ceará, Per
nambuco, Alagous, em parte da Bahia· Sergipe e mesmo São 
Paulo, onde esta cultura se tem grandemente desenvo-lvido. 

E' preciso que os poderes publicas offerecam o maximo 
auxilio para que essa cultura possa ser de tal modo, a Jler
mi ttir que o producto possa compelir nos mercados mundiaes 
com o algodão amel'icano e egypcio. 

Não pedirei, portanto, a menor reducção em qualquer das 
verbas deslinadas ao serviço do algodão. Apenas, a sub-con
sigmu;ão n. 19, que estabelece o seguinte: "Para occorret• ás 
despesas resultantes dos accurdos com Estados, nos Lcruws 
do art. 2", regulamento, 1.400 contos", na qual proponho uma 
rcducção de 700:000$000: 

E' um serviço que vae ser iniciado. Talvez nem lodos os 
Estados possam contribuir com a quantia necessaria para que 
o servico se torne efficiente. Já ha um servico organizado 
Pelo Governo Federal, dentro da verba t·espectiva, que é o que 
estamos amalysUIIl!do.. Nestas condic,ões parece-me que, se
gundo o que j'á fez a proposição da Camur:t dos Deputado~ 
quanto á Prophylaxia Rural, se poderi~. sem maior inconve
niente; pelo menos neste exercicio, reduzir á metade a irn
porLancia correspondente. ]~' uma economia de 700 contos, 
que não pódc ser considerada de palitos, como algumas das 
que examinei an teriormentc: 

Nestas condi#;ões, submetlo li cvll>Sid~t:ução do inuott·o 
Relator a emenda que neste sentido apresento ao Senado. 

PARECEI\ 

A Commissão não póde a.oceitar a cmonda ofl'erecida, por 
comprehendcr que o Serviço de Algodão tem as suas efficien
cias confirmadas nas ultimas utilidades que todos comprovam, 
não sendo mais' uma iniciar;ão nem Lambem uma expcl'icnciu. 

Tanto assim que já tem realizado vat·ios uccôrdos com 
os Estudos, que todos estão satisfeitos, c dahi a t•nzão por que 
a emenda não é acceiLa. 

N. 66 
Onde convier : 
Art. Restabeleça-se a sub-consigna!:ão 37 da verba 4', 

-Jardim Botanico - da lei vigente, mudando-se a redacção 
]ln la seguinte: 

Um auxiliar Lechnico, salario mensal de 400$ 4 :800$000. 
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Justificação 

A lei orçamentaria de 1.923 supprimiu cis tres Jogares de 
fiscaes do Jardiin Botanico, um dos quaes pertencia a um 
empregado auxiliar da secção de Bótanica daquella reparti
cão, que já contava nesse tempo, mais de dez annos de ser
viço public~ federal, soffren~o, por isso, dahi P.Or diante, va
rias reduccoes nos seus vencm:u~ntos, a ponto de, no corrente 
exercício, passar a perceber pela sub-consignação 37•, "Ope
i'arios eventualmente admittidos, etc.", quando conta mais de 
14 annos de serviço I. . . A proposta creava cinco Jogares de. 
auxiliares technicos para 1925, pelo que deixou de figurar a 
mencionada sub-consignação. Aconteceu gue a Camara rião 
concordou com a creacão dos Jogares, resultando dahi não 
ter por onde. seja pago, em 1925, o referido empregado. A 
emerida não faz augmento de despesa sobre a verba em 
.vigor, e a sua approvacão é de inteira jus.ticª. · · 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1924 .-Pcreir'a LoboL 
Rejeitada a emenda pela Commissão. 

PARECER 

N. 67 

Accrescente-se onde convier : 
Art. 1•. A" estatística da produccão, inãustria e commer

cio do algodão será organizada pela Superjntendencia do Ser.
vico do .;\lgodão, do Ministerio ~ Agricultur_a, Industria e 
Commerc10.· 

· Art. 2". A estatística se fará, para a divulgação ·no paiz e 
no estrangeiro, mediante. informações que prestarão á Super-
intendencia: · 

a) os funccionarios, os delegados e os contracLados do 
Serviço do Algodão. be!ll como os inspectores agrícolas fe-
deraes nos Estados; . 

b) os chefes de Servi c o do Algodão, nos Estados, cujos 
governos tenham celebrado accôrdo com o Ministerio da. ,Agri-
cultura em proveito do algódão; · · · 

c) os proprietarios de descaroçadores de algodão, de refe
rencia á quantidade da materia bruta, levada ao machinismo 
e á de pluma retirada; . 

d) os proprietatrios de fabricas de oleo de algodão, a rc·~
;peito da quantidade de caroços leV!!_da aQ machin_ismo e de 
tinters, de oleo e. de torta retirada;. 

e) os exportadores de algodão nos mercados nacionaes 
referente á quantidade que re_l)ebem do cada Estado e á quo 
exportam para o paiz e para o estrangeiro; . 

fl os proprielarios de fabricas de tecidos;· si>bre a quan
tidade de algodão que recebam por Estado, a que empregam 
no consumo da fabrica o quanto á metragem produzida, com 
ospecificacão das respectivas qualidades de tecidos. 

Paragrapho unico. Estas informacõés serão posta·s no 
correio nos cinco primeiros dias de 'cada mez, contendo dados - -

• 

" 
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quanto ao mez anterior, em boletins fornecidos pela Superin-
tendencia. · 

Art. 3". Para a execução da estatística a Superintenden
cia determinará no seu regulamento o pessoal preciso, dentre 
os funccionarios que trabalham no Serviço do Algodão. e com 
os vencimentos que já perceberem. . -

Paragrapho uni c o. Os funciconarios encarergados da es
.tatistica serão effectivados nas funcções que exercem, de
vendo, por isso, os seus títulos ser apostillados. 

Ar L 4'. A falta, sonega!liio das informações, ou infor
mação inveridica ou dolQ.sa, !m_porta na multa de 100$ aos 
proprietarios de descaroçadores, de. 200$ aos exportadores e 
aos proprietarios de fabricas de oleo e de 500$ aos proprieta
rios de fabricas de tecidos. A multa será imposta pelo repre
sentante do Serviço do Algodão, nos Estados, mediante denun-
cia da superintendencia. . · -

Paragrapho uni c o. Os funccionarios e os contractados do 
Serviço do Algodão e os inspectores agricolas federaes que não 
prestarem as informações solicitaqll§ incox:r:erão ;nas penas 
regulamentares. 

Sala das sessões, 20 de dezembro de 1924 .. - Pe.dro. 
Lago, 

Ju.sti[icacão 

Não se precisa de allegar aqui a importancia economica 
que o algodão está rwresentando na riqueza nacional, nem o 
surto que a sua lavoura va~ marcando, a ponto de poder o 
Brasil se mostrar em confr.onto de produccão com o.s grandes 
centros do mundo em futuro não longinquo. -

Depois que o Governo Federal, comprehendendo o alto 
valor economico dessa cultura, creou e regulamentou o Ser
viço do AJgodão, a ,preciosa malvacea comecem a demonstrar 
a sua victoriosa ascendencia entre os demais productos na
cionaes. Quasi todos os Estados se. voltaram a incentivar a 
intensificação dessa lavoura, em vendo que o estrangeiro 
tinha veradeira fome dessa mataria prima :para as suas 
fabricas e ·que o 'Brasil se encontrava em condições naturaes 
para ser o emporio da producç~o mundial do algodão . La
voura providencial no momento, ó a que se P,óde cultivar em 
todo o solo brasileiro e, pois, a que ha de fazer a felicidade 
economica .de milhões de pobr~ lavradores dos sertões, como . 
de centenas •. de potentados commesciantes e indust.~:iaes de 
tecidos dos centros fabris. . 

Sabemos que o N ardeste, senão todo o norte brasileiro, da 
Bahia ao Amazonas, tem as suas terras com áreas imruensas 
cultivadas de algodão; que S. Paulo se tornou o Estado leader 
desse producto e que Minas Geraes e outros vão caminhando 
a linha do surto na incentivacão de tão opulenta cultura., 
Sabemos. mas sabemos quasi de outiva, o que não basta. 

o Governo, a industria, o commercio precisam é de saber 
pormenorizadamente essa capacidade de produzir e de pro
duccão a área plantada, a quantidade de carocos semeada, o 
estado' da cultura nas suas tres phases principaes, para o le
vantamento' 'das estimativas até .a produccão final, o movi
mento de importação e exportacão en!re os Estados e para oom 
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o cxtm· ior·, a quant.idaclc rJc algodão que se con,;ome na~ J'a
})rica~ c a do Lcc.icJos que cllas produr.em, o valoro, o impo~to, 
·o J'relr! eorr·c~vomlunl.cs ao nlgnrlão, E' o vordadoh••J serviuo 
de estatisi-ica .pura a regularizaÇão do mêclidas que irnpur•leru 
no inler•essu real c j)Ositivo da industria c do comnwt·cio ul
gotlocit·o. 

Uma missão ostrangciea divulgou nas suas putlicac:ões us 
possibilidades elo Brasil na prorlucção algodoeira, dizendo que 
os ce.nl.t·us fabris do mundo téi~ium que recorrot· aos nos:;us 
recm-sos de fornecedor, dentro em brevo tom.po. Mas, se se 
perguntar quacs essas possibilitktdes, quai n noo,a capaci
dade cm maioria de algodão, nada rcspondm·r,mos, nada sa
bemos, por não termos estatísticas. 

UILimamente, graças ao esj'orco do Set•vi~'o do Algodão, 
Lcm se Lentado com sact•it'icio irnmcnso o conhecimento de 
nossas valias nesse parLiculur, alguns mappas. diagt·ammus 
c cxposicões foram levantados. porém tudo deficientissimo 1Jlll 
face das ne-Cessidades c das utilidades. l<'cz-sc csl.atisticu n·PC
nas do passado. quando no caso. para con·cspOiidcr aos legi
timas inl.crcsscJs. do commercio e da inrlustria, carecemos· d•} 
osLnl.isticas preventivas á scmelhanoa .do que se pra];ica nos 
Estados Unidos, cuja cxecucão desses SC!'VÍCOS é do tal ma
neit·a aperfcicoada qnc a qualquer hora se pódc sabet• turin 
quanlo se refira no algodão, desde a área se.meada nlé o stock 
nos dc[lositos c avaliando:::sc as safras até nos mais longín
quos Estados da grande Republica. Para isso, bom é que >t• 
:saiba, a Amcrica do Norte conta com mais de 40 mil funccio
nm·ios nstipendiarlos como encãrregados da estatística ... 

O Scrvico do .-\lgodão inicia agora, com o mesmo. ingente 
csforco de dous funccionarios ag.cnas, a excctJCão dessas esta
tísticas preventivas, para se habilitar ás utilida_Qcs que se lhe 
exigem. Distribue :circulares, questionarias, appellos, mas é 
<(Uasi nenhum o resullado. Poucos· respondem e destes pouc:u~ 
são muitos os que não dizem a verdade! Níio é possível tenha
mos funccíonarios em todas as localidades para as respo~lus e 
ademais estas não deverão ser sómentc de procedencía nffi
cial. Todos devem contribuir com a sua ajuda para a offecti
vacão de um serviço que só importa em prqvei.tos a lavradores, 
commerciantes e industriaes. . 

Entretanto, o remedia está na execução da lei· cujo pro
Jecto aqui se ,justifica. 

Feito como csf.tí o t•cgislo dos prWl'ietarios de .dosctH'O
t;adores, de fabricas de oleo c de Lccirlos c de cxportnçlorcs oe 
algodão, a lei vir·(l rlrtcrminnr-Jhcs o dever de prestar, no que 
disser respoilo a earla um, as informações 'para a estul.iBiir.:l. 
E só assim a eslatistica do algodão será fcHa no Brasil. . 

0 pro,icclo cm questão,· submettido ao· apreço dos senho
res Senadores, visa tão sómcnt!l habilitar o Governt>~ no !lO
nhecimcnto das condições do algodão nacional o o commet·
cío e a índusf.r•in sobre as possíhilídades e realidades de. seus 
interesses c flcscnvolvimenlu econorníco c finascciro. 

Saln das sessões, 24 de novembro de i 924. ·- Pedro 
Lago. i 

--

L 
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PAllllCJ.m 

,\ Gununi:;:;iio nãu púdo acceilut· a euwnda . 
. \ providencia leJJJl)l·ucla 1! ncee:;,;;n·ia c conveniente ao 

intore~:;e publico, mas o regirnentu não pormilte u acceilu
cãu da emenda, quo tntta de IOilter•ia do r,rojeclo. especial 
cm tinclamenlo no Senado. 

N. 68 
Onde cuuvi1~l': 
' 
''~ão nmnlidas ua E:;cola Normal ue Arte:; c Ol'J'icio:; Weu-

ce,;lúu .l:lra~ dous vroressoi·es cuthodraticos e dou:; prol'es:;ore~ 
ad.iunlu,; ele portugucz e educn~ãu civica para o,; oito cur~o:; 
ucimiclos pelu Jlegimenlu llníx:~J Wil' portaria de 1 de julho 
de 1924; allenclendo-:;c quunl.o a accesso ou l)t'eenchimentv 
ele Jogar, ús dispo:;icõc:; elo~ ill'tigos iü, du respectil•o L'Cg'll'la
mento. e 28 do citaclo rcgirnentn"; devendo :;m· deduzidas da 
consigna~ão "Pessoal vat·ia\'el ",~que (, de ::J5 :000$, as ilri[JOI'~ 
tancius: a) de 1 :200$, a quanto se eleva o uccrescimo annual 
com a promol;ão de adjunto a catliedratico; b) 4:800$ pura 
a clospe:;a annual de mais um adjunto. 

~ala da:;· scssuc:;, 1 !l ele dezembro de 192L - Jlleudes 'J.'a
vw·e.-. 

.1 us tL/'icação 

Cunshlerando que a cadoii·a do l'orLuguez e Educação CL
Yica da referida escola tem eg'lml ou mªior intensidade que 
·ns demais, pot•ém. tem sido a unica a contar apcnns um pro
fesso!' cathedrnlicu r• u rn pt•ofe:;soJ' adjunto, cffectivÇJ, quando 
oulra;; - como ni·ii.IIrttCl!cn c rlcsenllo - tcem dou~ Otl trcs 
caLhcdralieo~ e tantos ad.iimctos; · 

Considet·.ando. finalmente. que as necessidade,; do ensino 
redumam numero sufficwnl.c: tle docentes (ni'lt• devendo llavet• 
sobre-carga para uns nem falia;;, de qualquer especie, que 
g-r:mclcmcnl.e Jli'e,iu d iq uem· c omu I cem prejudicado), parecl!
nos plemuncnte acertada a pt·ovil:li!ncia consignada nesta 
emenda; tanto mais tlorqtte, nãct :;e !rata de augmenlo dn des
pesa, 1~1us sim. rlc usp~cil'ic<H;~L~, indispensavcl - dentro da 
respcctn•a rubt•Jca, pel.'~mente a Escola. 

PARECER 

.\ Commissfío !'ejeifn a emenda. 

N. tiS A 

Etncnda - nnde conviei': 
( ,\ quota lol.al do auxilio r!rsli!1ado a encla tuna das cm

Jtt·esas, confDl'llle o clccroto n. 1G.1u<l, elo 15 do scLcmlJI'O de 
S.-Vol. XII 7 
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1!J2:J, !JUclct'lt ~Cl' CUilCCUido Ús rei'el'itlu:; etnpl'C~US indepcnclon
lcrnenl.e da dhl.l'iilui~üo l.a:illlil'tl couslunle elas citudu:; dispo
sicücs lL•g·;ws. ntnnlidas, voróllt, l.uda:; as ol.ll'ig·a~üe:; que Jil.'~
:;creveln au cat·go das HH!:i!Jlll:i Cll'llH.'cws. 

H. 11tuquttulll não coleln·tll' Lu dos u:; conlt·:wlus com us 
tre:; t!llllll'l!l.US U ljliU ~e l'OJ'Ul'C O dOÇj'CLO UCÍ!lllt cilodo, ]JOf!(!I'<Í 
o.Uu\'et•no a!l)Jlicut• o sttldu uunuulile Gtló oonlus dtt itu[Jot'lttn
ciu uuloriwda, nu im·t'L'Illetllu dus iu•t'Yi\:u~ do• lli'lllJlllB'IIItdn e 
ensino do cull.h·u du. antut·ui!·a e du ct·ia\:üo du ~it'l!'iJ erruelun
dus JHJt' aquclla:; etupt·ezu:; lJUe uslivcrl!tll tlcseJlÍ!Ionlmn.do a 
conlcnl.u riu Uu\'et'llu a:; suas ubrig·a~ücs eonlruclues. 

lll. E' o Guvcrnu uulo!'izado u rev~t· c allet•ut·, de cunl'or
midade wrn as clisposio;üe:; tili!JI.'ll• us conlruclo:; out vigur con1 
n~ tJntill'e7.tiB que Mil dedictl!ll ít J)t'Olllll;'alldl.\ c lncremnnlo ela 
set•lclcult.LII'a no i'ni~. - Mcttdonçu. Mm·tins. 

J ttsti{icaçüo 

O Cons·russo Nucium\1, culll o illlli!Li tle ll\et·eitw!l!.at• e 
pro)lag'nt• tl serlcicllll'Lil'l\ i10 Vai~, !li;la lüi n . .\.\332, llu ti dü 
janeit·o til\ 1 !'J23, no tiCU :li· L. ~0, li. ::!~. t\ulol'iwu o Govel'nr. li 
colltut!cr tl cllda uma das lt'eS [lrlmeit~lls L\lllPt'tJ~us que se or
ganizassem uu Paiz, nas cundi~üos e mediante as ob,l'iga•:ües 
que CS!lecil'icutl, divct•sos favores que alling·em a um nmximo 
annua! ele HJ5 :000$. durante cinco annos . 

. Fumlauo naqttclla aulot•izi1,;â·o c dando runliza~àu aos seus 
inluilos, IJaixuu u Govcl'llo u d~ct·elo n. 1G .154, do 15 de ::e
tcutlll'U tle 10~31 t•ugultt\lll)lll.alido a coq.cl.lssão tios rufcriLtps fa
vores• l.elnlo nlli ugm•a ctJlu!Jt•mJo, pelos seus lcrtnus, conlrm.:lo, 
U!1etln~. com u111n ompreza. ~\. obscl'\'l\l;ão ~ estudo do nssumptü 
dcmunsll'llm no pcr.iodo ,já o.Jecol't'hio que as ncccssidndcs e m• 
problemas a ~et·em solul)iunado:; pat·a a criaç:io e definitiva 
implunlu~ãu dessa grande rique?-a econonllcn no nosso Pai~. 
que incutlle:;UI\•clmenlc merece lodo o intct•csse e cal'inho do" 
podct•cs pu!Jlicus, exigem unut modificação nos lermo:; restri
ctivo;; em que a cilada lei collocou a concessão dos auxilws, 
elo mo•lo u pct•miUit• quc estes sejam ulilmcnlc applicndos 
parti a t'Citliv.m;ilo'cios fi11~ \'isudos, Llaudo o Congresso Ntlciunal 
no Go\'erno mais lihe!'liadc de acçfto rnu·a ol'icnla<' o problonm 
de ccilt'l.ln com as convcniencias c ll~ccssidaclés que a;H'csentlt. 

E' n snlisfa~ão clessc objccli_yo a.uc visn n cmnndn m•:. o!-
fericda. · 

P,\1\llCER 

,\ COIIIIJii:;~:iu 11~11 ::eruilu a l.'lllellfiU, 

-:-1. G!'J 

Jo:mendu - Onrlu uoni'ÍI)l': ,, 
].~' n nn\'r'l'tlü 111111\l'ht:\dú 11 <:O!IC~\llll' IÍS i)lll!ll'!!l.l\S l!LIO ~11 

t!êtlh:af·~lll l\ lll'OjHigl.\lldU C deft•stl di\ S')\'Íi:icllli.l11'1l IHICill!Hl\ C 

r 

• 
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gàrantam consumo purn sou lll'Od~Lo. o~ i'avol'cs de empre8-
tirnos rJus tluct·~Lu~ u~. 12. U1~, e li. UH, .ti c ~U do lllUL'I.l.Q da 
1011:!, desdu que ·H~ llte~Juu,; eeldJt•eJu conlt•uelu cuJu o Uuvurnu 
l·'etie!'ül, UI)VI.'llllu u.;lu expedi!· o uuct!SUt'io l'CS'tlhlli!Cillu, 

· Justi{icaçtio 

llaliZHildo u ,;etl objoclÍ\'!2. drJ ínccnlJ\'J\1· u úoscul'uivi
JIIUIItu C lljiJ'U\'IJilHJllClllO tlaS llUôôliS L'l(!UCZUti llULLll'lWô, jJõll'ot .. 
dll'g'lii'IIIIJS UU Ullg'L'HIItii!CÍIIlUili.O CCUIIUI'IIÍCU (jliC ellas IIUS a;,;c~· 
g·llt'<IIJJ, u C:u11g·t·e,;,;u ;'\acional lcu1 uuturizudu u l'uLict' Bxccul.ivo 
a coucctll!t' auxilio,; de diversas ualut·ezas tis UlllJJl'CZas que >•I 
dedicaiu ü\tuclle:; l'ius. eumu se vê da:; leis j(t .t1cet·clmlas rela-' 
li v a:; (L :;idet·urg-ia, cal'vãu, !Jonadta, cimcnlo, ele. ]~nlt'c es
SL'" J'a vot·u,; c auxil i os l'iglli'Uttl ctllJH'UtiL iJllo;, g·at·a nlidu,; ~uJ n 
!J~·vuUtcca:; du JJuns da,; Ulll!H'Cl.as, solJ cuuui.t;uus geJ'aes, ~;at·au
l.idot·as da Lnião u que csi"ão l!llillllllUL'ada:; !lOS dccri.'Lo;; lllllllC

l'll;; 1~.!J.\:l c 12.UH, de :.lU de JtiUl'iiu llu 1U11:l, uspccialruuul.e 
dusliuado:; :Ís Ulll!ll'CZU:i <flii.J ô!~ uedicUl'Cill tÍ sidet'lll'I:\'ÍU e Íl Jlli-

. Jlct·a~ãu do cal'\'ãu, uws quu jú. ll'lll sido eslunt.liuu.~ a uul.t·a~ 
I(IJC Jlii!I'I!I}Uill US~(! rlJIUÍO tio ÜUV1Jl'IIU1 CIJLllO Í!:l QllC 8U dediCL111L 
a IJUL'l'UCII:t f! (L iuduslt•iu du ciuwnlo. 

,\ ;;el'iciculltil'il nacional incuntcsl:ll'l•!menlc nJCt'I!Ce o Jtntis 
rlecididu u[11Jio JlOL' pal'le du.> [JudeJ'es pu!J!icos. pul'![lll', WIIIU .i:i 
,.,;t(t \'f!t'il'icado, :tS cuitdi.,:lit•s na!.ut·au;; do paiz u[[ct'l'CCIII ludus 
as !:Ptl'aJJiia.~ pul'a o seu d•)~UIIVulvitll''lllo e <!>ilc, r·ettlizadu Jtn 
!;'l'õÍI.J 1{111) $() jJÓUC U~jJI)l'lll' CUlli SI!J;ll1'11!l~U, \'ÍL' lll'i;tL' llfll !lOVU 

e pudl~t·u,;u faclut' lia g·t·aullt!l.a economica Jlilciuuul. 
JJcwais. não 1!, !JOJ.>, que sc e>!londalll lamiJI!Ill á~ cii!IJL'U'la~ 

Cf\11) ,;e dedicat•eut :i {ll.'UJI<té;-<llllla c dl!l'c.>a tia ôl!l'icicul!w·a .IJ llti
,,~i;IIJ'I!lll CIJJJ.>JJJIIU aos ~Cllri jli'Udllclo;;, ,;oll U~ !Pl'UIIljas ljl.LO U 
Uu\'l'l'llll Ulll I'Cll'Lll:tJLWilii,J e,;I.UJW[I\CCÍ'. OS fili'OI'Cn do;; llLJijll'L'ô
l.i!ILu:; c'ousllwlc . .; uos Jcc!'elos citadu,;· us. l:l.!J.í::J c i:.!.UH, de 
~U uc JJHll't;o lJu 1!Jitl. --: JJmuitmça Jla1'.tins.. 

A Cuuuuis:;ãu uãu uccdla a cmenua. 

N, 70 

Ou de conl'ie1·, inclun-:;c o seg-uinte: 
.\o,; funceional'ios luchuieus que SL't'Virum mais do dr.u;; 

nnnn><, noruuados inl urinuJncnll', JHII' di'!! ii o de J•el'ul'lllõl• o qoto 
j;í Lenham 111nb de til.!~ au1w~ de ,~,.,.,·ico publico i'L'Iil'l'ai, ,;:\1·:\ 
tu;seglll'adu n ei'J'eeliYidnde do:; cat'g-os que oxet'CI!I'UL!l.-krv-. 
11//mu Jlontei·ro. I. 

Glti'llltlíndu a ki 11. ~.!1~·1, ilc 5 de jan()h•o rJc 1~15, .no 
seu at·t. tit, qtte no fttnclli011t)L'ÍO pu!Jiico fotlcrul scra asso-
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gttradn n vilalicicrlnde, dcsdt~ que tenha elle mais ele 10 annos 
de Ben·ir;o sen1 l.er eomuwlLidu Iallu nos cumlll'imentos de 
seus Jlrwet•r•,; .parece .iusl.o lJlltl_se acautelem os iuLel'esses da
quú1lc,; que. Lemlo mais ele 1 o anuos ele servico publico federal 
fm·ant exoncrudos como si fojsem funceionarios clemissiveis 
ad-nnlnm .. r.•vitando, por essa fót·mn. as questões jucliciaes c 
suas euusequeneias. além de prejudicar interesses que a lei 
useg·nrou. 

!tio, dezembro ele 102-1. - ,/e)•onvmo Monteiro. 

PA!UlCER 

A Commissilo re,ieita a emenda. 

N. 71 
Onde convier: 
Pat·n o pagamento do lraballw de confecção e da impres

são dos Annaes do 2" Cong·resso Americano de Expansão Eco
nomicn c Ensino Cummerciul, convocado pelo· Govet·no F'e
deral e t·calizado no Rio de Juneü·o em 1022: "25 :000$000". 

Justificação 

O Governo brasileh•o, de accórdo com n resoluc.ão do 
1" Cong·resso Americano de Expansão Economica e :Ensino 
Commorcial, realizado, por convocação do Governo Uruguayo, 
na ciclacle ele Monlevidéo, em 1919, convocou o 2" Congresso 
p;u·a a cidade do llio de Janeiro, onde foi realizado em ou
tubro r.lc Hl2~ sob a IH'rJsidcncia do Ministro do Uruguay, com
parecrmdo 15 paizes americanos. 

Da ver!Ja· con;;ignnda na lei do ot·oamenlo foi reservada 
a quantia de 25 :000$ para a confec~ã.o e impressão rJos Jtn
nues, havendo a Imprensa Nacional declarado não poder im
·pJ•imil-os,. por excessivo accumulo ele trabalho. 

Nilo lendo sido npporlunamenl.n empenhada aquella 
verba, não ponde sor Lllilizada. 

Cumpro, porém, que o Govemo brasileiro nxeculo r.: obri
g·ação que tomou de publicar esses Annaes, que jú se acham 
promplos, o são necessarios c urgentes por dever realizar-se 
cm Washington o 3" Congresso, confor·me resolução do 2• Con
gresso, a,cceila ;pelo Governo elos Esta elos l.)nir.Jo~. 

SuJa elas sessões, 22 ele dezembro de 1924. - Paulo de 
Pront-in. 

PARECER 

A Commissüo é conll'~;·ria tL emenda. 

N. 72 
Onde convier: 
Os pol'l.eiros, njndnntes ele porteiros;,! contínuos e correios 

Llns repurlições do Minisl.erio da Agri~'Ultura, com séde no Dis-

.. 
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triclo Federal, Het·ão ~quipuraclos cm vencimentos, para todos 
os el'fcilos no~ r.unDcionarios -da parlaria da Sect·clal'ia de Es
La~o do i\1 in!sl.er i o da AgTicu_Hurn, na. segu~nte ordem: os ;p01'
lCt1"0s, ao tt;/ll!lanlt! de JiO'I'IClJ'O; os ll:fUlianles ele portei·ro, aos 
contínuos; o., cunl.iuu.os 1! IHJJ'r'r:-ios, aos sc1•vent·es. 

Sul a das sessões, 22 de dezembro ri e Hl24. - Panlo de 
Fronlin. 

.r ns ti{i.cação 

E' manifesta u situação de inferioridade cm que se en
contra o pessoal da portaria das repartições dependentes, em 
.eoni'ronlo eolll " elos fnnccionul'ios de eatcgoria correspon
dente na Sect·el.!lt'ia ele Estudo rlo 1\linisterio da Ag·ricultura. 
llavl'ndo pr.rJ'oil.a r.quivalcucia de attr·ilmi~ões c de ·horas d~ 
lrahalho, as t·emuncJ•uçõ,~s são, todavia, deseguaes, de modo 
qub a nnifoJ.·mizaçiio das l.nbellG:s de vencimentos dos por-

. teitos, ajudantes ele pol'lcirn, r.ontinuos c correios das repar
t.i~'õcs dcpenfienles t'CJlrrscn!am uma medida de cstricta equi
dade. As uclnnrs concli~'ües financeiras do paiz não permittem, 
porém, essG: oquivurnç,ão que, mais cedo ou mais tarde se 
lerá de verificar, fazendo-se completa ,justiça aos funccio
narios menos favoreeirlos na retribuição do concu>·so que 
prestam ao Estado . 

~orna-se, entretanto, desde ,i{l admissivel uma attenua~ão 
{L flagrs:nt.c desegualclacle da situação presente, sendo esse o 
r.spirito ela emenda ora apresentada, pouco onerosa para. o 
'1111-csouro Nacional r digna de ser approvnda, pela sua mo
rlr.r:tr:iio 0 pPln jw:ta J•rpnrnr,iio que vi~a nssr.gumr.· 

Q11odro ~oln}Jarnlil!o tlog vrmdmwntos do pessoal tia port-aria 
dn ScC't'fJ/.a:ri.rl. de Estado. cnrn os 7Je-nci1ncnt:os do pessoal 
rlos JlO'I'I'rrrüts das 1'1'pm•fi(:úcs rlcpcnclentcs, mostrando n 
c:t:h•om·rlinm·ia 'descunolrlarle de ·rcmu.nc1'0!:11o entre /'unc
cinnm·ios de errnacs {uncçür..~ 

Secretaria rle Estado: 

Porteiro . . ........... . 
Aiudanl.e rl,_. pnl'lcit·n ... . 
Continuas . . ......... . 
COI'l'Cio . . ........... . 

· Scrvon te (sr.lnrio menRal) 

Rr.partiçi.íeg depen
dentes: 

Porteiro ............. . 
/1,iudanl.r rlr porl.ril'n ... . 
Continuo . . .......... . 
Correio . . ........... . 
Servente (salnrio mensal) 

1912 1918 1924 
0:000$000 ü:000$000 0:000$000 
;] :()00$000 ,, :800$000 o :900$000 
2 : ,, 00$000 :1 : 000$000 5 :1100$000 
2:1J00$000 3:ü00$000 5:400$000 
t:800$000 2:3q0$000 3:600$000 

., .. '•' . : . .\.'.' :•: ... : 

1912 
4:800$000 
:l :000$000 
2 :IJOOii\000 
2:!,00:Ii000 
'1:800$000 

1918 
IJ:S00$000 
:l:000$000 
2: ,, 00$000 
2 ::,00$000 
l :800$000 

:~~~ro::ikc 

1924 
,, :800$000 
3:000$000 
2 :lt00$000 
2: ltOO!i\000 
2 ::lOO:j\000 

_ ... - ... ~ 

'\7"" 4 
{ r.~ 

~. . .. -.·-:'v/· 
. 

o:•t (! f' '"• \'o,,.. , ,, . I 

j '·' ,1 ' ~ i, ' .. ~ .--;)~ 
... ~1J~· 

t):·• ,...., ...•. ~··:.~.~ ..... ' 
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PARECER 

A Commissão é contraria à nccrilnciin dn rmnndn. 

N. 73 
Onde convi C!': 

Os pol'leiJ·os, n,inclantcs rle porteiros, continuas c correios 
rlns t•riJm·li(•ões riPpcndcnlcs do Ministerio ela Agt·iculll!l'n, co111 
sôdc• 110 Dislt•icl.n J"Niet·al, ~rt·ão cquipr.rnclos em vencimentos, 
]l:ll'll l.ndos o~ crr.~ilos, aos fnncciOillli'ÍOS ela POJ•t:u·in ria SCC!'I)
I.Ill'ia do E.~l.nrlo fio M inislet•io dn Ag'l'icull.urn, nn scgn inte oJ·
dPI!l: os pm•leiro~, no a,lurlnnl.c rlc pcwl.oiro: os :;judanlcs !le 
pm·lciJ•o nos conl.inuos; M conl.innM c o~ CO!'l'Cios. nos ser
ventes, c srmrlo fixados em 2 :400~ os vcncimrnlos dos set•
ventes. 

Sala elas sessões, cm 21 ele der.cmhro de 1!124. - Pire.~ 
Reúelln. 

lu8tificaçao 

E' manifesta a sil.uacão rle infer·iorirlade cm que se nn
cnnl.m o pps;:oul ria pm·laJ·in ria~ t·rpnt·l.ieões rlrpcndcnl.os, em 
enni'J'Olllo eom :t riO$ funccion:u·ios de cnlPgol'in cnJ•t•esiJClllrlcntll 
nn S'cerel.nl'ln ·rir- Estado flo !Hini~l.e!'io rln Ag!'icull.m·n. lia
vendo prrJ'ei l.a rqu ivalrncia rir ;;l.t.t·ihn iç•ics c rle hora~ de I.J·a
hai!Jo, as J'f•Jnnnr!J'atiics são, l.nrlavia, rlesPgnar.s, rio modo que n 
nnil'oJ'Jlli~n(:ão rln.o; l.ahcl!ns rio vrncimont.ns rios portrit•os, n.in
rlaniPs di' poJ•tril·n. cnnl.'innns r correios rlns repartições rlo
prnrlrnlrs rrnt·Psrnl.r.m tJrna nwrliria rir ''si.J'ictn rqniriarle. A~ 
nciJwl's conriiciirs financeiJ·ns dn paiz não prl'!nill.rm. pot·•\rn, 
P~.~a r•quiparn(~iio que. mnis cei!o nu mni~ l.nt·dr., se l.erú de ve
J•iricaJ', rawnrln-sc completa jnsl.ica aos funcr:ionnrios mrnn~ 
f:n·rll'rr~irlos nr. rr.I.J•ihnicão rlo conctn•,qn qtw pJ•nslam no Eslnrio. 

'fm·na-~r. Pnl!·rl.nnlo. rlrsdr j:í nrlmi~sivel nma nl.lenunçiin 
:í l'ln::n·aniP rlr~r:::nnlrl:u!P ria ~ilnnçiio ]lJ'rsrnl.r. srnrln rssc o 
Ps]lil'iln rl:r rnwnrln nrn npi'Psenl.arln·, pouco onrrosa pnrn .o 
'.l'IJPSOil!'n Nncionnl r rli:::nn r!P sr1· n]Jfll'O\'nrin prln snn morlt•· 
l'ar.~n r !l~ln jnsln rrpaJ·n~iin qnr Yisn· n~~rgurnr. 

Qunli'l'n cnm))(11'nfúJn rins vl'nclmanlM do pr.s.~onl rln. pnrtarirr 
rln. SP.c?•r.trrria de Estado. cnm. o.~ ?lencim.entns rln pc.~.mal 
rln.~ pm·tm•ia.~ da.~ repn.rtiçõc~ de1Jendentes. nwst?·ando a 
l'mfrnnrrllnnrin rle.~r1(JI/.nlrlnde rle 1•enw.11Cmção. entre fwnc- · 
cionnrin.~ rlc caunes (1rncçties 

RrcJ•cl nrin rir Eslndo: 

PnrfPil'o . . ........... . 
.\ imlanlr~ rlr pnJ'I.riJ•n ... . 
rnnfill!IM., ,, ....... . 
(.,,f\1'1'f'Íf\~ o o I I I I I I f o o o' I 

Rf"r~·•'IIII' (snlnr•in mrnsnl) 
" ' ! ·~ 

1912 1918 1921 

0:000~000 fi:OOO~OOO D:000$000 
~:ooo~ooo t,:Rno~ooo r.:noo~non 
~ ;.t,(lOMOO :1 ;OOO~IlllO r; :t.OOi!IOOfl 
2:~nosnnn !'l:dho~non R:4no•nnq 
I. :.R00$000 '2 !300$000 3 :600$000 

. '··-· ·-
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Rcparl.içõcs depenrlnntes: 
1912 1918 1921 

Porteiro . . .......... . 1:800$000 4:800$000 4:800$000 
.'l :000$000 3 :OOCI$'!íO"O 3:000$000 
:l :400$000 2 ;/100$000 2 ;/!00$000 
2 ;/~00$000 2 ;/~00$000 2:.400$000 
1 :800~000 ·J :800$000 2:100$000 

Ajudante do porleiw ... . 
Continuo .•........... 
Cor1·1~io .............. . 
Sr.rnml.ll (;;r..lnJ•io mensal) 

PARECER 

A Commissão é contraria (t emenda em questão, de nc
côl'(iu com IHlreceL·es emill.irlos ~obre oui.I'as cm idenlicas con
dições. 

N. 7IL 
Onde convier: 
Ans uctuncs int.eL·prctrs do Commercio, que já estiverem 

nxeJ·condo cssns l'uncçõrs a contento da praça ha mais de 11! 
anuas e não l.ivcrrim sido nomeados pr..ra trarluct.ores pubHcos 
dus idioma,; nccessar·ios aus seus constituintes, será facultado 
requm·cr os respeel.ivos IHulos, inclcpenrlent.e de qunesquer 
forma I i d adilS • 

. Rio, 22 dr rJexemlwo de ·I \J21~. - .Jcron?JnLO .llontei1•o. 

htsti/"icação 

Esta emenda nonhum encargo traz ao 'rhesouro Nacional, 
pois esses J'unccionnrios não l.eem vcncimcnlos, gmtham pelos 
suus t.rabalhos c. por perccn lagcns cobraàas das partes, com 
as cil'cumsl.uncias rJe t.raxrt· vanl.ng·Pns para os i!Ofrcs publicas 
c augmcntundo u· rccr.ita com a cobrant<t ele emolumentos 
pchlH respeclivos titulas. 

· .. 

O que melhor julgará a illustro Commissiio. 
ll.io,.22 de doz~mbro de I\1211. - .lc1'onymo Monteiro. 

PAilEC!m 

A Commissíio ,1 cunl.t·m·in á emenda. 

N. 75 
Ondo CO!ll'iCl': 
Aos anxili:ll'rR rll' qur I.J•nln o nrL !lO ria lei n. 2.02-l, de 

r,· rJ,, janri1·o di• IDI5, ;;P.ia 1\llntnrlu n t.rmpo rlc ;;eJ·vi~o que 
eslh·ri·nm rliRpPnsnrlos, islo ,·,, tll' I rll' .innciJ•o ele !OHí a 31 do 
rluzi'Jllhi'O di• l\117. ,;i'lll rlil'l'iln n Jlf'I'CI'Jl(!fío rios vcncimrmlos 
n lJ•aztHI!l~. 

Rio, dezr.mhL'O dr Hl21J: ,;_ Jcronymo Montciru: 

~<"·····~ J, ......... ,-........ ' 

.. ,.;. 1\ ,. ~ .. 
...?:~~·,;{vli.O f .t.;.CA 

,r··"Ç·""" ....... 

( ··~. ' .. 
\"o. . .~'\,. .J 

'

.r ····\\ -~ 
<,/,~~ '"·· .... \ ...... ' .. ~· .,. ... > 

·r -..1 l ,,.. .,......v 
. 'f:rr',.";· ,..,, ., ...... ,,,,....: .. :-_:·~,"Jõ.••· 
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Jus li {iCII(!ÜO 

E' acl.n de .in~l.ir~a 1!, ai rim ri i~w. I! RI.:\ dt• accr)J·drJ com os 
Jll'r•er•d••JJI.r·~ Jpg·islal.ivos, con~l.ani.l·~ rio arl. fHi ria le.i n. 3.·154, 
rln li w• ,ianril''' r/e l!llfl; dn til'/.. RS ria ·lei n. :3.ü71, de 7 de 
.ialli.'ÍI'" li•• 1:11\l. K " Jlll'iu "" colloc:•r o~ J'unccionarios ele 
que /.J·alaa t•menrla em posi~tio dr egualdarle com .1:; seus col
]l'ga~ do Sri'Vit'O de Pl'DI.ecefio aos Inclios e Localização rJc TI·a
lltdliariores ?\'ncionnes, de que ;i'c occupa o nrL. OS dr, lei nu
IIIPI'O :.J..Hi4, ele janeiro de 1!)18, cilada. 

Rio, clewmhro de 1024. - .fcronynw Monteiro. 

PARECER 

A Commi;;sfio é contrat·ia ií emenda. 

N. 7ü 
J ..,_ ' • 

1\lanleniJam-se as \'crllas consf.anles du·s sub-cÓnsignações 
3 n !I - ria proposta rio Governo. 

Sala das sessões, cm 20 de dezembro d~ '1924. - Eusebio 
de Andrade. 

.TusNfica.çãó 

.\ all.r.rnr;ãn feita pela JH·nposla da Cr.mnra na sub-consi
gna(:ão 4", da vr.1.·ha 7", a que pertence n Est11ção Expel'imental 
de Cnmlmsl.iYr.is r• !\liJWI'aes, nnnexa ao florviço Gcologico e 
1\lillAt'alog·ico, rJesorguniza os servir;os que r.slfto sendo feitos 
com a maim· regularidade P pt·oveil.n pal'll 11 cansa publica, 
Cumpre, pnís, rnanl.oJ' n mr:>mn SN'viço l.al como se aclla na 
Jll'OJlOsf.a rio Governo P eonsla rln lri do nreamrnt.o vigente. -
Eusf'IJio r/f' AndJ'rtdc, 

PAIH1CER 

A P.nHmrla rs/:í pl'P.inrlicarln poJ' outra rmrndn da Com
missão. 

N. 77 

Verba 7', "Serviço Gr.ologicn r Minl)ralogico" - Material 
de consumo r i.J•ansfoJ•ma~ão: 

M:ml.rnha-sf' a fusão pJ•oposl.r.· prla r.a.mnra dos Deputados 
dos ns. 8 a 12, inchJsiyr., nrcl'r;;ePnlanrlo-sp Pn/.J•e os dizer0s 
"Energia rlr.clriea". 

.Tus l'i{iéoçiJo 

A prnpnsln consigna no n. 22 a importailCin de 8:700$ 
parn gaz, clec,lriciclnrlr, rl.rl., pol'r!m. esta vrJ•hr.· é apenas suffi- r 
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ciente paJ'tt pa-gamento fia luz rJ gaz dos laboratorios, lendo 
sido duJ·anl.r. o euJ'J'ente anno grandemente sucl'ificwdos os tra
balhos ela esta~iio, pot· l'nlla de vrJrba pr.'l'a o pagamento àc 
oneJ·g·ia rdeiJtt·íea inclíspensawl ao:> mesmos, 

St;ln das se,;,;rjl:>', dezorJJhJ·n r.if.' 1021,. - Cnnlw. Machado. 

PARECEI\ 

.Pre,iudicnrla pela emenda apresentada pela Commissão. 

N. 78 

Accrcsccnte-so na verba '14", titulo III: 
.\uxílio ;i Soci,.rladv Fluminense dú Agl'icu!Lura o Indus

ll'ias Hu!'n,ns, pnl'a a Jnanul.eJH}iio dos set·vic;os dr. registras g·e
nct:lugicos r.le animacs no Estudo do Hio de .Janeiro, na fórma 
do disposto na clausula X do contracto celebrado pelo Go
verno .Fr}dcral, em ;, de julho rle 102'•· c registrado pelo Tri
bunal dn Conta;;, c•m sc~~iin de~ 2l do mesmo mez e anno, 
;!0:000$000. 

Sala dns sessões, dezembro de 1924. 

Justificação 

São do dominio publico os grandes serviços prestados pela 
Sor:iudadc FluminensP de Ag'l'icullnm c Industrias Ruraes. A 
sua aclminislrncão tem sido boa, segundo tcern constatado as 
commbsões de l'i'scalizaçãu institnidas pelo Governo. Além 
disso, l.t•ttlat·-se riP JIIIJa rlol.l\l;ão que é imperiosa, por se lrntar 
rJe r.uxilio nsseg·twnrlo por um contrnclo legalmente feito e de
víri:Jrnenl.e t•egislt•aclo pelo T1·ibunal de Contas. 

A snp\ll'essiio dessa rlol.n~ão não acarretaria economia 
pot•quc n despesa r\ de• nai.Jll'CZa !'orçada, si fôr climinn,dQI do 
orçamento lH'ovocm·á a abet•l.m·n de ctwlito, sem nenhuma 
vantagem c com a rlcsvnnl.ng·em de rlr.sorg:>nizar serviços de 
utíl írlnrle puhl icn in6on l~sl:wel. 

Snla das sessões, 13 rir~ dczamhro de 10·24. - Joaqni1n .Jlo-
1'ei1·a. 

PARJ~CEI\ 

Prc,iudicadn. 
N. 79 

Vrl'hn 27" - .;Tnsl.itnl.o Rinln~den rir. Drrrsa Agricola": 
llesl.r.bclcen-sr a sull-cnnsig·nn~ãn n. J, pessoal, da pro

posta elo Gove1·no. r supprima-so a ele n. lt, pessoal, já redu
:~ida a 21 cnniCls rlc rrlis, na pl'opnsiç.fio rln Cnmarn elos Depu
lados. : 

Rio ele .Taneiro, 20 rle drzcmbPo de I !121,. - Paulo dr: 
Frontin. 
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Justificação 

: Passo, agora, ú vorba 27 - InstiLuto Biologico de Defeszi 
Agrícola. Nesta verba foram feitas pela proposição da Ga
mam, alterações no pessoal permanente. Como disse h a pouco, -
não acho conveniente que no ot·çamcnlo se façam alleracões 
nos dispas it.ivos regula menlares. Nestas condições, proponho 
o reslallelccimenlo da snb-coJJsignacão n, l, nos termos da 
proposta do Govreno. 

Ha, ainda, umru sub-consig·nação que póde tambem espo
J'Ul' melhores dias. Não é que e !la não seja de utilidade, mas, 
com a imporlancia que lhe é rlcstinuda, não se chegará a rc
sull.ndo el'l'iciente. Hel'iro-me tt sub-consignuçiío "Pessorul en
carregado do set·viço de extincção das formigas e outros ... ", 

Esse serviço é dispcúdioso. Quando Prefeito do Districto' 
Jõ'rrlerul, tive occasião, com competente chefe do serviço agrí
cola do Dist.ricto I<'ederal, o Sr. pr. Felippe Aristides Caire, de 
vrr qual o valor rlesse serviço, mas tombem qual ru despesa 
neccssarin n sua execução. E o interessante é que a maior 
despesa não ú rclntivn no possonl. A esl.e baslr• ensinar como 
manejar :ll]l'J)nrclhos d~sunnrlos n mnl.m.· cert.ns formigas. es-
pecialmente a saüvn. · 

A maior dcsprsn (o frita nn acqnisiçfio do prnrlucto de in
sect.iciclns que- têm de set· applicadns. 

Eslrndet· esse serviço rlo Dislriclo Federal a lodo o 
Brasil r' pnssm• de um perimcl.ro muito limitado parru urna 
cxtrmão enm·me. Nestas conrlições rerlnzirln a verba de réis 
21J :000$ poln Cnmnrn rios Dcpnl.nr.Jos, o que o Senado tem a 
fazer rí supprimil-r.- por complr~tn, nguarrlnnrlo melhor situn«;üo 
financeira. 

nrrlmirln, como foi, n vrrha pela Camarn, niio sr. tod 
prssnnl rlrstinnrln n mntnr formigas, mns prnvr,'Velmentc de 
prssonl rir ngricnHurn politica. · 

PARECEll 

A ornenda rslú prc,iudicarla por outra emcnrla da Com
missão. 

N. 80 
Onde convier: 
Continün cm vigor o n. VI do ::;rt. 175 cln lei n. /1.793. 

de 7 ele .inneiro de 192-í. 

Sala das sessü·:s, 12 de dezembro rle 1924'.'- l!crrnene
ailrlo de M ornes. 

Nlio l.enrlo n Governo, cm•l.amenlo devirlo (t situação anor
mal que ntrnYr.ssa n pniz, porlirln rloRempenhav-so rlo compl'o
ntissn asRnmirlo cnrn ns ennsll·nclm·rs riu rsLt·arlns rln J'od:>gom, 
,i:í insprceinnnrlns, f'11l l.r,mpn, r•nr fnnccion:l'l·ins cornpnl.onles 
ilo ~I iniRiol'in <ln Ag-1·i~ultm•n, flll~' ns j.u-lgar·orn cnn~l.i'lli(lns rlo 
nccôt·do com as prescrip~:õcs l.ochnicus legacs, oé de lnlciru jus.:. 
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f.iça qne sejr, manl.irla no orçamento para o exercício futuro 
u. prcscrip~fio a que so rcl'erc a presente emenda . 

PAI\ECER 

A Commissão considrt·n n cmenrlu pt•cJurlicarln, pot· ser 
c!esncccssario. 

Dn nccrlrdo com ns disposicõrs rlo Jlegu!r.ment.o Geral do 
C~lnlnh.ilirlnrlc, .n nutoriznr.;lin n cjnr sr t•rfet•c a rmrnrln tem a 
YIB'encw rir rlnH• onnos, 

Com os pnrccet·es acima emitt.idos rm torno das omrnrlas 
orfrL'I!Cirl::s :\ aprecinr;iio rln Commissito rlü Finanças e de 1'0-
J'r•r•rJH:ia no OL'r;nmcnto rlo Minist.cJ·io ela AgJ•icuHura, Industria 
e CnnlllWI'i!Ín, .iulga a mesma Commissão •haver cumprido o 
sru rlrvrr. ciwin rlc plena cmwicçito de ler prQcNlirlo sob a 
:nspirn(:.ão da ·sinccrirlnrlc c rln pnlrioli;;mo. lJIIP 1.:11•~ ;;ãn ns 
rll'rrlicr.rins (JIII' sr l'Xigr•m na rlnhornção dos Oi'Çnmcnt.os. 

Snnnrln Frrlernl, 28 dn rlezcmhro de I!l21. Bu.cno c/1: 
l'oivn. i'l·r~irlrnl.r. ·- Perlm T.n(Jo, Hrlnf.m·. - .Tntio L1frrt. -
11 1/I'Jin IJJ•rmrltio. - Lmn·n Mii/1cr. - Rnselrio rle Anri?•IJr/1'. 

'N. <IH-1!l24 

A Cnmmi~sfio rlr .Tmt.ir·n e Lrgisla(:lío. lomnndo conllrci
mrnln riu ill'npnsiç,iio n. !R. ria Cnmarn rios S1•s; Depnfr.rlm;, 
rnn~irlr1·nnrln rir illilirlnriP pnhlica a Confrrlrrnção Cnt.holicr. 
rio 'l'J•nhnillo. com srlrlr rm Belln Hm·iznnte, verifica que ~c 
tr•nln na liv)lnl.hr;;r rir nmn insl ilnir:fin hrnrfica snh todos n;; 
ponlns. rli>~ll'ilminrln t'llirlnriM a crnlrnns rlr cnmnnt.riotas. po:· 
rilrs winnrin. A'l'rtlnilnmrnlr r> n l.orlns rli;;prnsando valiosa a.~
sisfrncin r vigilnnl.l' Jll'Olr~rr:ão. E' rlignn· rins rrfercnci'ns rle 
f!tlr I.I'Uia a prnpoRic•.fin. A f:ommissiin rlc .Tust.iça e Lcgis!nção 
r\ rir> pm•rr.rp qnr sr,ln. nccrif.a e npprnvnrln prlo Senado. 

~nln rins Commissücs. 27 rir rle7.emhro dr 1924. - 1\.rlol
phn r:m•dn, Prrsir'lrnfr. - PP?'I'~irn Chovcs, Relator. - En
.1'1'/do r/~ Andrrrdf!. - Cunhrr. Mnchnrlo. 

PI\OPOS!Ç.:;;,O DA CAMAilA DOS DEPU~'ADOS, N. 18, DE 1924, A QUE 
SE llEPERE O PARECER SUPRA 

O Congresso l\'nc'ionnl resolve: 
··.. ArUtrn nnico. E' con::;irlrr·nrln in::;l.if.uicão ele utilidade pu .. 

'hlirn a f:nni'Prlrl'n(;fín Cnl.llnlicn rln 'J'J•nhnlho, cnm sérlr rm 
J1pJlo Hnriznnfr: J•rvn~·nrlnR nR rli;;pnsirr!rs Plll cnnt.rnrin. 

r.am:li'n rln~ Drpl!lndns, i(\ rir .i11n.iln rlr Hl21,. - i11•JJnl(n 
llur/l'irfiii'S r/1• A :mw/o, P1•rsirirnlr. - Ron11l11ho Bncmf11'1l!J. 
r""''·'r· .~" P.rr!•rlnJ•in. sPI'I'inrlrl rlr ·l". -, Dlllllhi(JO.I' Rm•IJMn; 
a• Rr!Cl'l'f.l!l'ÍO, Slll'VlntliJ tle 211

; -· A lnl]1l'll1111'l 
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N. 115-'1924 

A Comm issão de Finanças nada tem que oppôr G:O voto 
da O li lt·a Casa do t:ong·rcsso, autorizando, pela proposição nu
JIWJ'll 00, de 1!1211, a aberlma de CL'edilos, pelo Ministerio da 
.Tusl.i•.:a f! l'\egocios Interiores, ai.•! a importG:ncia de 10 :000~, 
supplemenl.m· •i vel'lHl :!)", do art. 2", da lei n. 4.793, de 7 
rir janeiro de l921J, afim do occorrer ao pagamento de ajuda 
rlo custo a membros do Congresso Nacional, e especial de 
r,-'!5$000, pG:ra pagamento do gratificação nddicional aos func
i' ionnrios da SPcrct.aria da Gamara dos Deputados, Antonio 
'Jo'errcira de Sallcs, João Manoel Pinto, Leonardo do Amaral 
Toste o Manoel Alves de Mngalthães, é de pG:recer que seja ':lp
provada. 

Sala das Commissões, 27 de dezembro de 1924. - Buen? 
de Pa'i?w, PresRlente. - Alfonso Camarao, Relator. - Joãa
L?r,·a. :- Law•o JWUc1'. - Sampaio Corr!Jn. - Pedro Da.go, 
vencido quanto ao UJ't. 2", da proposição, por entender que 
rslú em ~cn inteiro vigor o n. VJT, § 2", da lei n. 3. 089, ele 
S de janeiro de 1916. 

I>i10PORTÇ,iO D.\ CAMARA DOS DEI>U'rADOS, A QUE SE REFERE 
O PARECER RUPRA 

N. 99-1924 

O Congresso Nacional resolve: 
Arl.. 1." E' o Presidente da Republica autorizado a a:brir, 

pelo Minislerio ria .Tusliça c Negocias Interiores, um credito 
nl.é a imporlnncin dr lO :000$, snpplcmchtar á verba 9" do 
nrl.. 2" da lei n. ". 7fl:=l. de 7 de janr.iro de 1924, afim de oc
COI'I'Cr no pr,gMwnln dr n.iuda de eu:::.o a que tiverem direito 
os congressistas rlcil.o;: para o Pl'CI!IIchimcnto ele vagas, na 
i'Ci'SÜO de 19211, 

Al'L. 2." 1~' o Presidente da Republica igualmente auto:.. 
ri~ado n abrir, pelo mesmo mi·nistct'io, o eredil.o especiwl de 
lWi*, parn ]mg:tmento de gl'al.ificncão addicional a funcciona
rio;; da Rrct·t>lal'ia da Camnrn. sendo de 225$, de 5 %, no pe
r·iorlo rlt~ :15 r!c aA"osto a 31 de dezembro de 11923 ao 1• official 
Antonio Ferreira ele Salles, c 90$, HO$ e 90$, respectivamente, 
nos serventes .To~n Mnnnrl Pinto, Leonardo rio Amr.·ral Toste 
n Mnnonl Alves de Magalhães. 

Art. 3." Revogam-se as disposições em contrario. 
Cnmarn rlos Dcpnl.aclos, 27 de de?.embro de 1924. - Ar

nol(o Rnrl1•ioucs rlr A.:e1!r.do. Presidente. ·- Heitor de Son:a, 
1 • Srcret.m'io. - llrmnljJhn Hocaynvn. 2" Secrct.nrio. - A im
primir. 

O Sr. Presidente- E~fi\ t.rrminnrla n leitm•n do nxpcrlitmto. 
Van SI'!' lirlo 11111 rrrplrrinlonl.-, l!PI'f':'l'lllnrln nn '""~:;" rit' llrlll·· 
l.rm tpclos Srs. Antonio Moniz c Moniz Sodré. 

E' lirlo, npoindo e posto em rJiscns;;fio n ."cguinif· 
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Reque1·imento 

iftequeremos que, por mtermedi!• ela sua :Ilesa, peca <1 
Senado informações ao Exmo. Sr. Presidente da llepubli~a 
sobre o facto de nilo ter ainda- enviado, como determina o ar
Ligo 80 § 3' da Consti tuiçilo Federal, a Mensagem relativa tí. 
decreLação do estado de silio no Estado da Ballia, cm 19 de 
março do corrente anno, nem a sua apreciação submeLt.ido <) 

decreLo de· intervenção naquelle Estado, em virtude do qual 
foi empossado no cargo de seu governador o· Dr. Franciscu 
Marques de Góes Calmon, sem as condições legaes e const.i
tucionaes para essa investidura. - Antonio Moniz. Muniz 
'Sodré. 

O Sr. Barbosa Lima - Peco a palavra • 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Senador Barbosa 
Lima. 

O Sr. Barbosa Lima ( ·) - Sr. Presidente, eu poderia ter· 
adduzido Lambem algumas considerações sobre os incidcnlc·i 
da sessão de honLcm a proposito da discussão da acl.a do.; 
nossos l.rabalhns. Poder·ia ter feito ainda, com maioi·ia rl:.: 
razão, cicpois dos commental'io:. com que nos distingt:in. apre
ciando a nossG attilude parlamentar, o eminente e IJperoso 
representante da Capital Federal. Teria tanto mãiOI' cabi
mento ussa mi11llll intervenção na discussão da acl.r, qnant .. l 
esse expediente ~c.nvergirüt naturalrnenle, nu direc!;üo que es
tamos imprimindo aos debates, seg·unào o nosgo modo de-ve.-. 
o probl!Jlll:l poliLico da hora presente. 

Não o quiz fazer, uma yez que me propunha a fallar. na 
hora rio cxpcclitllllc, afim de nã~ massacT·ar· ainda mai> a pa-· 
ticncia e a allen~;üo dos honrados collegas. Nt7o ttpo·iados. 
Entrcf.anl.o. un~a observação prolimiriar se impõe e é a qur. 
vale como respeitosa resposta á observação feita pelo honrado 
Scna:dor e calorosamente apoiada em todas as bancadas. 

De facto, S. Ex. se referiu á obstrucção como pT•al.ica, 
qne reputa legitima, na tactica das Asscmbléas Legi.;;lativa~. 
c o fez pa.ra accen tua r que abria uma excepção a esse recur~·J 
das minorias, toda a vez que se trata. das leis de meios. 

Ao' mesmo tempo s: Ex. suggeriu o expediente, a se11 
vêr mais conveniente, que poderiam adoptar, nós membros da 
minoria, apresentando uma prerogativa da lei de orçamentos, 
ora em vigor, toda vez que o pro,i ecto que estâ seguindil 
seus turnos, nesta casa do Congresso Nacional e enviado pela 
Camara dos Deputados na lei de impostos. ·pareça :í mesma 
minoria menos vantajosa ao interesse publico. 

Eu tenho noticia de que não poucos paizes civilizados 
ent.ram pelos exercicios Tiüanceiros, cada anno novo, com o 
regímen dos duodecimos, prova de que não se reputa assim 
tão ameaçadora da ordem publica a inexistencia, C' a não 
vntacão até 31 de dezembro, da lei da receita .. 

.. ' . ::, 
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O SR. P:~ur.o DE Flto!\'I'IN - ~la~ 0 duoclecim•. ''il~>lilu& 
exactamente a lei ncs primeiros dias. 

O Sn. BARBOSA LIMA - Perfeitamente. Mas em lodo o 
caso envolve a preliminar de que a lei não voi votada. 

0 SR. PAULO DE l<'RONTIN - Perfeitamente. Mas ha Um re
m cdio ao caso. 

O Sn. BARBOZA LIMA - Bem. Este remedia caberia na
turalmente aos que t.eem responsabilidade da situação •. 

O Sn. MoNiz SoonE' - Apoiado. 
· O Sn. BARBOSA LIM.:\. - . . • e r.ão a nós outros que co

m ceamos achando, como hontem accentuei, si bem que n~:> 
tivesse tido a felicidade de o fazer eom bastante eloquencla 
e clareza ... 

O Sn. Mor;~z SonnE' - Não apoiado. 
O Sn. BARBOSA LIMA - ... mas quanto possível. accen

tuei que não se trata de uma simples cnnumeraciio de itens, 
no projecto da Lei da Receita, envolvendo cada um uelle~ 
a estimativa da importancia com que poderia contar o The · 
souro Nacional, na ~~re~adacão Ja Heceita, correspondente a 
cada um desses itens. Eu me explico: não se trata de um pro
jecto ( l lei cujos vat•ios itens resUltassem de leis anterior.:s, 
creando, definindo novas especies tributaria;, impostos novoR. 
Entendo que, toda vez que se trata de modificat• o systema tri
butaria, do qual resulte o conjunto de meios com gue o Go
verno faz face ás suas despezas, essa innovacão deve ser obje
cto não de uma lei annua de andamento mais ou menos ex
pedicto nas assembléas legislativas, mas de uma lei especial. 

Assim, haveria lei ou projecto de lei creando o imposto 
d!'l renda. 

O assumpto poderia ser largamente estudado, acompa
nhado de uma invcstigacão conveniente em todos os meios in
r.ere:;saáo~. ~xamín..:~u ~oll o ponto ae vista da sua ,·l·pet'•!ii!'Sàu, 
TIOS varias departanl~nto; da actividado eeonon1ica. .l'iãt>. 
assim, porém, com um pt·ojet:to de lei annua, de lei de orca
menta. em que a innovacftO vem como um incidente, corno 
um simples episJdio de ·ordEm secundaria, rebaixado l! eale
gol•ia de um:. simples parcella que te in.screve nas tabcllus d:\il 
varias fontes de rece1ta. 

. Estas consideracões crr.~eem c e im):ortanci.: q.unào '!<'' 
t'N"ot•da lJUtl assumpto de tamanha :nagnilude, já diJ si proJ .. 
. wlicadn em ser !"( "'l!vi<ío C(I!UO um minusculo incidente d•l 
lei annua, ainda tuais pre,induJado fic:ou quando. eomo acon
tece. no caso. o projecto d·~ lei ar.oua ó enviado ao SenartD 
ao aRas-ar das luzes. nos JJJUnws inslantes quo s.os resfau• 
nura levar u cabo a nossa lm·~·l'll lc;;islativa. E' pu!'lanlo. eomo 
um J~gif imo protJ!sto eon.tm '' dcsrespc il.o a esta!l Juas ind i
en~;i'ies, a m~u vêr ; ullsl.ancilP;B •<l'ls Ma::. p1•axes lell.'islaUva,, 
qn~ rtl Mlontei a altilodP (Jl.c >'tm1Hl seguindo. N~li sei, d•H 
Itrale:s que nos csldnm immin,.,,l.•!S. qual o .nalor: ~e u que p:>
~lerhl rl'~nlll\1' des~t! c.:pedicnü~ cucs'gico, que usamos como mi
Jiílt·ia, jlat·u chmml!· 1l~ goveru:.mtes a melllor conselho e a me-
11lmr cncamitlhamen·~ na ~cs11io d:1' <:oisa publica, se este ouLrll 
ot< estes outros que poderJam resu!Lar de uma lei di! irlllloshJ'i 
vol.at1os "em o cu ltladoBo cxam<J da oo;;R i\'el reJlercusiio de 
1n~8 !;estas !cgisla1.ivos sobre a or.;:cm puhlieu. A que~Hlo d11 
impostos ú tJuestno Y\>r:r.ral, 6 o pro'1lema nuclear. é a rneduh 
po regímen representativo - e peco vcnin ao nosso honrado 
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colloga1 membro da Comm:ssiio de .Tustica, para recordar a 
pln·usc n11 l:ug·uu om que c lia foi cNctdu - 11u l'tJprl11if1nl<cl ion, 
no taa:atwu 

A LaXII~Uo,o dic·e;lü dll lllx:u·, lt r.dl'r.li<' n:l tttll\ll!lr, o di• 
I'uilo de cre:lt' impo~l.n no,·o, [Nt' mtntutu qu., ciC,,u, t!uvolve o~ 
i'undumenl.os do fll'O]ll'io t·csmtun rcpl'<'81.mlativo. i!'oi elle qun 
deu causa a duus das o;-mudcs revoluções prJI,tt.:as e ~ooiaeH, 
11us unnaes da historiam, ~ivililn~ão bc·a~iu'lia. t.'oi ptJl' nüt, 
ter ~ido devidamente. escutada o. vunlade d•H l't>Pt'cH~nlo.nw~ 
do povo ingle11 no Po.l'lament.o ~c Gut•lo$ l, qu,; ll.nnpton eudcJ
!.cou nma r·osislenc.ia. que, si )Jurvu lil.'e! cvm}:nten: matm·is, !lt! 
a:s\lma sorte, ,jusli fica Ha e:;cala mimmu, t!m que a fazemo~. 
a nossa. E e38a resistencia, dontt·o das n<mna• pacificas 11 
logaes do Hamplou. deLcrminou, rm inglaletT:l, B in~urreici\CJ 
formid11vel, que i'ulminou a dictadura de G,·~rnwell, que do~ 
terminou ier sido jusLiçaclo, no co.ddalso, ~:ru•lo~ l. 
· Foi uma questão de imposlo, um !(esto de poder reul 

praticado á revelia da collaboração dos r~presantanles do 
povo; foi, ao mesmo tempo, na mesma mo ti Vllção, que se inh 
spirou a resistencia do povo americano aos ,nandamentos dn. 
metropole, em mataria iributaria. Oo protest<J5 se avolumaram 
por tal fôrma que, mesmo aquelles (,ue, com•.' Jorge Washin~ 
gton, não pensavam em desarticular elo do;nio.io inglez a~ 
13 colonias americanas, foram conduzidos a l~vartar o pend:iu 
da revolta e. a crear a podel'o~a Republica, q•.!~ é toda a Unifto 
i'iot•lr.-Amer wana. 

Esses dous clasaico~ exemplo~ demonsLr<Wl qual a gra,·i .. 
dadc do um gesto lcgi~lativo cr·eando um imposto novo nu 
aggt•avando teihulo;; já exis~entcs, al~m de cena medida. (lucm 
dã essa medida é a sensibi;idade economicu ao contribuinte, •! 
o seu mal eslat', ceeado por circumst:.n:lias o•:.Lras que não a-; 
docot·renles immed:atamenl.e. dos gastos ad:niui~trativos; é ,, 
amhiehte de caresliu ·que determina uma la! ou qual Slllll~ 
racüo fiscal de um determinado povo, e qu.,, uão sendo le• 
vada cm consideracão, póde determinar a preoipitacão, no 
seio do vahiculo liquido de ingredientes cum os quaes n1\tt 
tinham contado os legisladores men&s precJ.\'idos. 

Nós tivemos, Sr. Presidente; ainda pal'a \'S meus dias -
I~ão para os de V.· Ex., moco como ti - maR para os dias rJa 
minha adolescencia - tivemos o espectaculo inolvidavel n!lllsa 
cidade dos effeitos tempestuosos deccrrentee 1a decretacão de 
um imposto mínimo. · · -

Ainda ha vivas muitas te~temunbas da j<!rnada saqrenta 
de 1 de janeiro de 1880, quando o povo deata Capital se in~ 
surgiu, levantando barl'icadas e protestando de armas nas 
mãos, conduzido pelà voz po~·tentosa de Lopes Trovão, oontm 
o chamado imposto do vintem. Era (·ssa insigni!icanoia, vinte 
réis, acercstlido á passagem paga nos vehi~uios urbanos. A 
virla nlio era, naquella época. tão difficil quanto é nos escuros 
dias que cort•em. - , 

O ambiente politico era dos mais calmo~. O governo que 
presidia a administracão brasileira ~ra dos mal3 fortes e dn~ 
mais intelligentcs. Pois bem:· esta lnslghiflM.nte modificação 
no rcgimon tributaria brasileiro bast.ou para determinar umn 
resistencia de tal ordP.m que, sem embargo da n1ovimentacíio 
do ll'opas c da repressão l)elos batalhões do E:tercito, o {lo
;verno se viu coagiiio a nbolir o odioso tributo e a dai-o como 
não éxistente. 
~ • • •.• '.. • •• ' ..... - ......... 11 

"-, 
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O projecto de lc'i que 5e nos envia da outra Casa do Con..; 
grasso lida com esse delicado assumpto com a mesma facili
dade com que lidaria coon a creacão de mais uma serventia vi
talícia, de mais um cargo ou dous na policia civil. 
· Oppondo-me a passagom desse projecto de lei, batendo
me, com todos os recursos autorizados no Regimento, contra 
a approvaoão dessa medida indiscr(lta e monos justificada, 
penso estar cumprindo um dever, um dever rlo representante 
do povo. E repito: não sei, entre os males a que se referiu 
o honrado Senador pelo Districto Federal, qual o maior, si 
ficar (I Governo obrigado a consultar, com m~:ú vagar, o corpo 
legislativo sobre as condiçõos em qu~ He encontra o Thesouro 
Nacional, sobre a remodelação pausada, meditada, estudada do 
nosso regímen tributaria, ou dar ao Governo, ao Poder Exe
cutivo, esse instrumento perigoso, esse direito de bater ás 
portas do contribuinte exhausto e de arranca~· á mesa da 
immensa maioria empob1•ecida, ao lar das classes mais pobres, 
as migalhas cujo total se integra naB sommas de que diz ca-
recer o Poder Executivo. · 

De modo que, Sr·. PresideHte, eu, o.n conr.oiencia, entendo 
que estou cumprindo •l rn<Ju dever de patriol.a, oppondo-me 
á votação de novos im[)ostos o á aggravação dos impostos já 
llXistentes. 

O ·sa. Mo::-nz SonRÉ -· Apoiado. 
O SR. BARBoSA LI!I'...II .. _ ~i. do ponto d;, vis I a material a 

situação é esta naquillo e:'" que ella entende com os gesto9 
a serem praticados pelos agentes fiscaes do poder publico, a 
situacão não é menos grave na repercussão (luc tem na alma 
popular, no espirita inttanquillo das nossas populações, uma. 
série de actos que definem uma situacõo pri.Jtica. por fórma 
- sem excesso se póde dizer - vardacleira:Jten!.e alarmante. 

Por um lado, como ~e vê do requerinllmL.:. apresentado 
pelos honrados Scnadv!'e,; pelo Estado da Bahia, o Poder Exe-' 
outivo furta-se ao dever de presta1· obediencia íeal aos manda
mentos da Constituioãc. que lhe definem as !l.ttril'•uições e que 
o distingue de um simpies autocrata, para o caracterizar como 
um Presidente de RtJpublica conRLitPc:onal. com poderes es-
tricta. e expressamente limitados. · 

~ art. s•, § s•, invocados pelo~ dignos autores do re
querimento em doba~c, reza, de ~od1 inso.ubismavel, "logo 
que o Congresso NaclOnal se reumr, o Poder Executivo lhe 
r~latará, motivando-as, as medidas de excepc5•l que houverem 
s1do tomadas, durante o estado de sitio". 

Ora, o Congresso Nacional vac acabu1· do estar reunido 
oito mezes (onde lá vac «O Ir1g·o que» I), onccrrará as suas 
sessões dentro de tres dias e al•i hoje o Presidente da Re
pubUca não se deu ao trabalho de· cumprir o seu restrioto 
dever de acatar a autoridade do Congresso Nacional, no seio 
do qual estão os seus ,juizes, porque nós não estamos numa 

· autocracia inviolavel e irresponsavel; .nós 'lemos um :l'tm
ccionario IPU:blico na cupula do edifi·cio, obrigado a presta~ 
contas ao Congresso Nacional. 

O honrado Senador pelo Estado do Rio de Janeiro fal
lou ha poucos dias, numa pagina de intelligente psyeholo
gia politica, na !l1'ise que vem passand~ a ment!Jolida4,e bra~i
loira. E, e.mquanto fallava S. Ex., acudJU-me.·á 1déa c; e gerar
chia dos motores que condicionam os actos do's ind'ividuos e, 
circumvagando o olhar no scenario que defrontamos, que n~ 
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IJ.ll'Oporciona a sociedade bra~ileira, eu via, primeiro, como 
devendo preponder~r c, entretanto, iru!'eliz.mente, amol1Leci
do, o sentimento do dever; cn1 segundo, allegados frequente
;rnentc os direil.os de cada um, mais tarde entrando a substi
tuil-o o~ interesses de cada qual e, por u!Limo, reinando 
cada vez mais os appetitcs desncaimados e ora tumultuando no 
sccnario politico. Vi os symptomas os mais variados dessa 
degenercccncia dos nossos melhores antecedentes, na eclosw 
de doutrinas consubstanciadas em documentos officiaes, al
guns dos quaes lerei, para que constem dos «Annaes, do 
Senado. 

· São documento.':! da hora presente, contellJiporaneos, que 
iVeem demonstrar o que é a situação que vamos atravessan
do. Em primeiro Jogar, o manifesto cm· que um dos signata
rios da administração do Sr. Pr·e.;idcnt.e da Republica, uma 
alta patente do Exercito, no exercício de funcção militar da 
:maior delicadeza, ,iustifica a conclucta do general Isidoro Dias 
Lopes. E' paradoxal, mas, por mais que seja, é o que se vê 
deste documento. : 

Ao a_ssumir o commanclo ria 5" Região Militar no Estado 
do Paraná, o general João Nepomuceno da Costa baixou a 
seguinl.tl ordem do dia, ordem elo dia que eu me permitto 
qualificar de manifcstn, ou si quizcrcm, de additamento ao 
~anifeoto elo general Isidoro Dias Lopes, ou si quizerem, de 
pommentarios ás doutrinas defendidas pelo general Isidoro 
Dias Lopes. · 

4Assumo o commanclo desta região c divisão, em 
virtude do dcCI'cto de· 1 G do cc:"rentc mez. Esco
lhi cio 1p·clo Governo· da flcpt:hlica pa1·a invcslirlur·a tão 
importante, no mornenlo doloroso que atravessa n 
nossa cara patria, eu mo si·nto orgul,lloso e satisfeito 
de mai:; e~/a oppnt'l.unicladr., que se me nprosenl.a 
para sr.1.'\'Íl' :\ llrpnbliea e :í causa da ordem Ir..3nl.~ 

Jll:'pat•:J " .senado - clu Mdem legal. J~stú. muilo bem.· 
!E. continua: 

/ ~o grnnclo ~·idaclii,.,, qtw l[lllt' fülicicladc da nossa 
pa/l'ia, cüm tanta cot•I'N:c.~úo I' enor·g·ia governa os dos-: 
tinos ria :\'a~iio. vr1·:\ ma·i~ uma vez .que não pouparei 
sncl'i!'icios para J'azPI' l'f>S]ll'ilal' ro rlcJ'enclct• a sua au
!oricladc, conforme manda a l1!i c dil.a o palriotismo.:~o 

Eslú muito hcm. 

"As hordas. Oii saqucaclorrs ria capil.al paulista não 
cncon/.raJ•ão prosclyl os ncsl.a l'egião, pelos mesmos. rnC?
Livos por qnn ·não conscg·uiram penetrar no terr!lor1o 
ela circmnscl·ipr.~fio rlc Matlo Grosso." 

E aclvcrtc supcl·cilioso c formidav~l. . 
· "Com a mpirlcr. r a cncrgm, que caraclcJ:Izam. as 
minhas accõrs, com n impressão fcrren. qUll Jmpl'JillO 

''{los meus Íwl11s ele aul1)1'irlacle, sul'l'ocai'Pi Ioda a qua]-
qurr /onlalivn dn pcrlurhnçiio rla nrtlem civil ou ,1111: 
Iil"ttt· no I el'l'i/.nrio da rcg·iftn do meu commnnrlo Im•ct 
cumÍh•.iJ' a lei r. J'espcitar a au/.oridadc les·al, qualquer 
qrtc elltt sc,ia. Commanclnrci dentro ela lei o dos regu-

~ •. - :Vol. XII 8 
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lamentos, cmquunlo i~lo J'or passivei, niio trepidando, 
JM'élll, cm recot·ret· tí violcncia, sempre que os inter-
esses da Patl'ia o exijam ... " 

E informa, cm seg·uida: 
"Niío eslou preso a um espirilo estreito de parLi

darismo docnlio, pois a minha consciencia se. governa 
pelo espirita sublime do amor á Patria e á ordem con
slilucional da Republica." 

Chamo a attenuão do Senado pura este trecho decisivo, 
que vou ler: 

" ... desse espiril.o sublime de amor á Patria e de amor 
á ordem consLil.ucional - di~ o honrado camarada -
já dei provas, quando em 1893, o marechal Floriano, 
·rompendo a Constituição, collocou-sc fóra da lei, con
servando-se no governo revolucionariamente." 

E continúa, Sr. Presidente, em outros trechos. 

O Sr. Presidente - Observo a V. Ex. que está terminada 
a hora do expediente. 

O Sr. Barbosa Lima - Eu rogo a V. Ex., Sr. Presidente, 
se digne consu!lar o Senado se permitte a prorogação do ex
pediente por mais 30 minutos. 

O Sr. Presidente - O St·. Senador Barbosa Lima requer a 
JH'orogaoão da hora elo expediente por mais 30 minutos. Os 
senhores que approvam o requerimento, queiram levantar-se. 
(Pausa.) 

Foi approvado. 

O Sr. Bueno Brandão - Sr. Presidente, estando na ordem 
do dia o areamento da Heceita, requeiro verificação da :vo
tação. 

O Sr. Presidente -- O Sr. Bueno Brandão requer verifica
eão da votação. Queiram levanlar-se os senhores que votaram 
a favor do requerimento, conservando-se de pé, afim de serem 
contados. (Pausa.) 

Valaram a favor cinco Senadores. 
Queiram senl.ar-se os que votaram a i' a vor e levantar-se 

os que votaram contra. (Pausa.) 
Valaram conLra 23 Senadores. O requerimento foi rejei

tado. 
Comparecem mai,s os ~rs .Pires Rebello, Ferreira Cha

vo~. Jeronymo Mont01ro, 1\l!gucl de Carvalho e José Murti
nho (5). 

• 

• 

• 

• 

• 

Dcixarn de compar·ceer, corn causa justil'icuda, os senho-
•·c,; Silwr·io Ncr·y, Ar·isl.idcs Rocha, ,Justo Cl!ermont, ;rosé Eu- , •. 
~cbin, Benjamin .llar'!'oso, Eloy ele Souza, Antonio Massa, Rosa 
c t:>il\'ll, Cai'IWir·" ·:la CIInha, !\!anue! Borba, Gon~.alo Rollcm-
bcrg, Bernar,dino Monteiro, Lacerda Franco; Alfredo Ellis, Eu-
~tenin Jardim, ltanros Cuiadu, Al'fon~o de. Cumargo, Generoso 
~laJ•quc:<, FelipJIC Schmidl, Vespucio de Abreu, Soares dos 
Sanlos c Car·Ius J3aJ•bosa (22). 

...... ·-·-- ' 

: 
··~·. --~· '1.. .. 
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OilDl~M DO DIA 

O Sr. Mendonça Martins -- Pccu a palavra pela ordem. 

O S1·. Presidente -- Tom a palavm u Br. Monllou~a 1\lar
l.i ns, 

O Sr. Mendonça Martins (pela ordem) - Sr. l'rosidenlC!, 
i.''~di a pula\'l'll pat·u l'IJquet•et· un SI!IHHio tH·ererunclu, nu ordom 
fia~ votu~õ01<, pat·u a:; pJ'opn,;ieõr.a lia Cnmam llus Deputados 
11~. :IOü, J J t e J li:!, ·;ln JM2.~t, toclu:; Ire~ abJ•indo crcclilos pc
clidu~ JlOl' men8ag·ettJ do Governo. 

O Sr. Presidente·- O Sr. Senador Mendonça Martins ro
quet· fJJ'td't•J·encia, na onlem i.ht vnl.a,;ãu, pat·a a pl'llpusif;iio da 
Garnal'U n:;. lüü, abrindo um cl·edilo, pelu illinisle1·iu du Guct·
;·a dt! 2: OH$ iDO, para pagamento quo é devido a Luiz de Ma
cedo & Comp., por i'omecimontos feitos ú. primeira circum
~ct·ipeão militar; iH, abrindo um c.:t·edilo, pelo illini;lerio da 
Via(;ã11. para paganwnl.n de vcnclltlcntos aos intipccl.ot•cs da 
rôde li!ll!!ll'iliJIJ!ca, lldlJtiÍrida pelo gnvet·un do Ilío Grande du 
i'.' ui; H 8, que abl'e um cred ilo, pelo !11 in isLerio da Guerra, de 
::!1 :02i$420, pat·a pagamento de diJ'ferença de vencimentos do
vida aos i'I'Iinislros do Supremo Tribunal Federal. 

Oti senhot·es que approvam o roqucrimcnLo, queiram lo
vanlur-sc. 

O Sr. Paulo de Frontin - Per; o a palavra. 
O Sr. Presidente- 'l'em a palavra o Sr. Paulo de Fronlin. 

O Sr. Paulo de Frontin- Pergunto a V. Ex. si o requc-
J'IJJ!enln é sem p t·cj u ixo elo ti orcamenLos. 

O Sr. Presidente - Não !ta OI'Camenl.o em discussão. 
Os ~cnilfH'cs que ~pprovam o requcl'imcnto, queiram lo

YUn tu1•-so. 
Foi approvado. 

O Sr. Barbosa Lima (pela ordem) -Peço a vcriflcncllo da 
votação. - ' 

O Sr. Presidente - O St• . .Bnrho~n T .. ima pede Yel'ii'lcal~ão 
rir~ vnlneãn. QnciJ·am 'lc,vunlar-sc os senhores que votam a 
favo1·, conscrvnndo-se de pé afim de serem contados. (Pausa.) 

Votaram a favor 17 á direita c H á esquerda. Tola!, 31. 
Queiram senlar-sc os senhores qne votaram a favor c 

lPvanlnr-se m> ~enhnrcs que voLarum contt·n. (Pausa.) 
Nenhum Senador voton confrn. Como, porém, nlgnn~ se 

1'1)1 Íl'tt:·am elo l'f!einlo o outro~ cnlmram, vou t•cnovat• a vo
ln1:1in. 1'1''.:". p1ds, cp:e :;1• lnvunlf'lll nm·amcnlo os scnhot•os que 
Ynl fiÍ'liJll a fuvot•. (Pausa.) 

' Voln'rtun u favor 31 Hcnhnres Senadores. Queiram Be Ie-
vuntnr u:; q[w volum conlrn. (Pausa.) .. _ 1 
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Yolamm contra dous; total, 33. O requerimento foi ap
provado. 

O Sr. Miguel de· Carvalho - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - 'l'em a palavra pela ordem o Sr. Mi
guel de Carvalho . 

O Sr .. Miguel de Carvalho (pela ordem) - Sr. Presidente. 
nu. sessão üo anuo pwssa,IJ.o, em nwmenl.o irlenLico a e.ste, deu-se 
o m~811lO facl.u, quo agora acabamos ·de vc.ril'ic,a1', de se retirai' 
Ullt Senador do mc·inlo, tlctpois cf.rJ lhiavm· pedido w~ril'icMãO 
r.Ia vnl.avão .. Paru evitw·, no J'uluro, a repeliçiio •dist.o, que con
siderava e considero um mal, redigi uma inclicac;ão. que foi 
á Commi,ssãn ele i'olicia para que r.lla se manii:csltassc, sem 
(jUe até !tujo liwJ.sse pm·ccc.r. 

10 Stt. PAur.o DE .F'JlON'I'JN - E' direito do &.'u.ador rcl.i
rar-s•e do •recinto qua,ndo quizer. 

0 Srt. l\IIGUEL llll GA!WAI.HO - .E solidLo nova,menLe da 
Oommissfw de l'olic•ia qun se Jtlllnifcsl.c •a respeito. 

0 Slt. PAULO ll14 .J.'l\ON'I'IN - ]i:ra mais util Ler sido .l'coito 
o 'l'Cquel'i!llcnl.n cnl.:iu c nfw u:~om. !]<;u me oppuz á medi<d.a de 
V. Ex. c LiV'L' al.é uma 1Ji<:>~uHsão acaiO•J'utla com o Sr. SenadO!' 
Lo,ptcs Gonc.alves. 

O Sr. Moniz Sodré (pela ordem) - Sr. Presidente, peoo 
a V. Ex .. que 1110 int'oJ•mc a P'l'OposiLo r.lc quaes proj-ectos foi 
vol.acla a u.rg:cncia. 

O Sr. Presidente -- Vou repetir, porque li a materia do 
cacla .pro,iccLo, pnr occ;asião de subme·Lter á deliberação do 
.Sena,cJ.o, o r•equr.rimento. 

O SI\. Mo~rz SoLJm~ -Eu não ouvi. 

O Sr. Presidente - O primeiro pro,iecl.o rcJ'erc-sc n um 
N•eclilo, allerl..o pelo l\'liniilLeriu ri:•. Guerra, de 2 :OH$700 para 
vag:amcml o do que ri ·dcvidn a Lu i~ d·c ·?.lace do •C ICom.planh.ia; o 
s~.gundo, wbr.c um cre!lilo, pcJ.o ~linisltc•t'io da Viaç.ão, de réjs 
5:520$, pm1a pag·wm'N1l.o ele wmc i mon I os aos inpeet,orcs da réU e 
~el:egm1phica: c. o J,e,J'C•eiro, abre 11111 er•ocliLo, pelo Minisberio da 
•Gutc•t•J•a, ele 21 :027$420 prura pagamento rle rtif~erenc;.as de v.c.n
crimentos ao•s :\linistros do Sup1•emo 'rribunal Mi!.il:rut·. 

O S11. MONIZ .Sonmí -Agradeço a V. J~x. as informações. 
Votação, cm 2' discussão, ela proposição da Gamam dos 

DepuLaclos n. 10G, de 1924, que abre, pelo Minislelio ela Guerra, 
um crcdilo ele 2 :OH$700, para pagamento rio que ó devido a 
Luiz de Macedo & Comp., por fornecimentos feitos tí 1' Cit'~ 
cumscri.poão .1\!ilikt:r. 

. Approvn;du. 

Vol.açiio, em .2• discussão, da propnsir,ffo ela CanJ..'ll'a rlos 
Deputados n. ·H 1 .• do 1!l21t, qt1o alm•, pelo i\linisl.orio 1la Vin
~ão c Obr·as Publicas, um credito de 5: 520~:, para pagnmenlo 
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de vencimentos aos inspectores rla rede telcgraphica adquirida 
pelo governo cln Hio {:tl'ande do Sul. . 

Approv,adn. 
V olar;iio, em 2" ·d iscussãu, ria proposiçwo doa Ca.mat·a dos 

Deputados n. 118, de 1021,, que abre, pelo Minislcrio da Guerra, 
um rll·eclil.o de 21 :027~;4.20, para pagumenlo rle difl'CJ'Onçu de 
vonr:imc111os devida ao;; ministros do ::iupt·cmo 'l'rilJunal lllili
tar. 

Appro,··ada. 
E' annundada a vola<,\ilo, em discussão unica, do projecto 

do Senar.lo n . .\O, f.l,c HJ~;,, v•Hado pcJ.o Sr. Pr·csidc.nLe d:a Re
•PIIlblica, que abr.e um Cit'eclilo 'l!e 7C: ''35$200, pat·a pag:unento 
a funcciona,rios ·li'oH colleg:ios militM·e·~ da grt~Lificação a quo 
se •refere a lei n. 3. !'190, de J 920. 

O Sr. Presidente - Vae pt·oceder-se á votação, cm dis
cu•s.são uuiw, do pr.ojeol.o rio S.enn:clo •n. ·ÍÜ, vétado pelo Sr .. 
l'l'esidenLe da Re-publica. 

O Sr. Barbosa Lima - Peço a palavra, pela ordem. 

o Sr. Presidente - ·rem a palavra, pela ordem, o Sr. Bar
bosa Lima. 

O Sr. :Barbosa Lima (pela ordem) (') -Sr. Presidente, cu 
desejaria rlo l1onl'allo llolaloJ· rl<l pat·c•eer Jornmla:.ln sobt·c o 
yúl.o fiado pelo .'3t·. Pre~irlcnl.c da .I te publica, negando ;;an::<;ão 
ao ;:;;·.,j;•t·lu dn Senado n . .\0, ele 1921. alguns esclat·c:!imenl.os. 

A vot.arüo <': num innl " cn lenho que me fii'Onunciat• Pntre 
u t•t.flo n o pt·njl!clo. ~ãn I e11ho prcsenl.<!, por i:iso qtw .não faço 
pm·l.c d1:ssa ilünrarla Commiss[tO, o Lcxto dc;;se vélo, o;; moliYos 
t'111 que st• rundmn. Niin sr• i S<! é véto ·opposLo ]lo lo acl.nal Chefe 
rio K;ladn, ou S<' lhe ncgon ;mncr;ãn n ex-P1·csidenl.o ria Rcpu
bl ica, acllmlnwni.P nosso d ig·no eol!r•ga, ncsl a Cas:v: pot•quc a 
P'~·clloloi:\'Í:l rl:l:; 1.>rilus 6 esta: quunrln se lr:-tla de vé/o opposto 
pnt· ·~1 l'rsidi~Jii.<• ria 11<'r!u!Jliea qnc já d1•ixon n eat•:;o. <:m J'Cfít'U, 
o prnjc::lo é snstonl.ado pot• rb1s l.crt;n;; r n ·pélo {: I'ejcilaclo; 
qnandn se ir·ai.a'. por·üm: t!P P1·••skl1'llll' t!tn <'X'~rei~iu, qur• nega 
'''li assrnl im<•nln a algum PI'O.ir~cl.o rlo Congresso .Li!fdslativo. 
a al.lilulir• llnbiLnal rio lllP~ma COJWI'f'>Wl >'l! I r·adm na l'cwn
sirif'ra:;ãn "'~ srn Jll'nnnnriamrnln. na ne~cilnr:fin rins ·nhjrc(:iícs 
apJ·esenla'rla,; 1111 oppnsln~ pr•lo Clwi'P "" F.~lnrl<l. 

No casr,, a: qw::;l fio r! nmil n int.errssanl.c P rir não pcqnena 
rclr.vaneiu. JlOI'tllif' 11, narln mais. n11rla menos, rlo qnr uma 
rlro1WZa ele 7fi :1,25$2110, que !cm rir 5ahir rln 'l'hcsm.Jl'O Nacio-. 
nu!. Si n Clwf•J fln Bsl.arlr•. guarda 7.Clo.,o elos dinheiros publi
t•o:-;, i:nprc~sinnaclo com as rlcsprzns f[IW onrl'a'm n Pl'ario ela 
Rcpnhlica dns Esl.arlos Unirlos rlo Brasil. achnn elementos de 
eonviccão, molivns de equi:lnrlr, razões elo just.ioru. Jnndamcn
l.os u~r.·hniens pm·n negai' n snn ;mnccfio a cssn er·ecliln. é que, 
provtwolmr~nlc, essa. rlcSJlf'ZH ptlde S('l' p:mpada no I fio esgo
l.ariQ Thcs·OUI'O Nar;ional. 

'llltl~, por onlro ·larlo, si sr [l•ala dr ·pagamento a .l'unccio
nnrios do,; collf'gio~ mililaJ•cs, rle gral.il'icaeüc,; a que se jnlgam 

·, . 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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com dlre!l:o, com rfr.fcrcncia a nmn lei que, por signa•l, tem 
o numero 3.!JDO, rlc lfl20, J'ico perplexo rnLI'r o desejo do nL
tonrlcJ• <is pondc•J'rttür.s do Chore dn Eslario, I'Oí+pnn~nl't.'l pl'lo 
manuseio rios dinllciJ•os pu h i i c os, c ús solici/.n~•õr.~ r ln l'tJillrJuclc 
o i\s T'n~lii'S tlc ,juRiicn qnc, ill>aso, mililnm mn fm·m· rlc"se,; 
t'Oilegio~ militm't'S. 

V. Ex. c·umpl'chcndc n quanLo é ,insto que cu me cncnniJ•I) 
neste r."larJo do peJ•plexirlade. De um lado, os cnllr•gios 111ili
tuJ'I'i!, uns qnnl's me ligam recoJ';lacõcs ele minha CUI'l'llil'a Jli'O
l'issinnni c por cu,ioii funccionurins dr.vn lr.l'· os mr•Jliorr.s di•
SP,Io~ UI! i,. ar,1 cneonlt•o de suas jusl.ns allcgacõe.~; rio rnJI,t•u 
Inflo, o wio J'isca·i de r(uc I cnhn procurado dn't' provas, h:tlmHio
lll!! nesln tribuna, cnm pJ•rjnizo rlc mín!Jn saurlc, com Jll't'l.i•
l'í~ilo de ~ympalhías pes~onr,.~, que, cslou cerl.o, vivo n nwlln
(ir:tl'; r;;~e zelo nw induz a manter· o 11élo, i~so mnsmo r.!is~cn-
1in:io pi'n\'aVI'i!llrnlr rios anlrcl'licnlrs desta C:~sa, porque, mwn-
1r•nrlo n 1.'r:ro, rn r.~J.nr•r•í, tnlvrz, r•onfi1'!1lnndo n mnrin rll' ;.l•ni ii' 
do rx-Pt·c~iill'nle ila. flr,pnhlien, qnando a rcgr•n rí niin ilnt· 
a!l.en~•:io a razõc;; qllr' J,ú fnram, a vrrtos posl.hiTnlOS - l!•s 
almmts ont tonjom·s tm·l ct lcs m.o1'ts vont vUcl 

De ·modo que a regra qur se vae cnLJ•nnllanclo nas nro;;~ns 
pJ·axes ;;e r:ll'ncl rJ•iznm pot• rsiln maneira .. 

V. Ex., Sr. Jlrr~if!rnl.c, mr pcJ•dnnl'à ([tll'. n tiluln riP 
rn~nminhamrnl n lla vnm •. ;ão. racnlrlade qnc llll' pJ•opot•cionn 11 
Hrgimrnl o. cr•oín Qllf.', no menos nn limílr de de?. mlmti,os, .~u 
rxpnnhn rmnrlirlnmf.'nir. singrlnmenln, ns minhns rlllvlrlnR, :•.n 
nppoiin qJTI' tlíJ'i.in nn honr·-ndn T'l'lalnr, cu,ia pniavra, ~rmpJ•t• 
cnnvlnrrntr r ~rmpJ'r rinrJtTPnir, mn'is uma ver.. ouvn·ei com 
vrr:lndclrn rrgnlo, 

O Sr. Sampaio Corrêa - Peço n palnvrn pcln ordc>m. 

O Sr. Presidente - Trm n Jlnlavr n peln orrlnm o Sr. Se~ 
nnrlor Sampnio Cot•rlln. 

O Sr. Sampaio Corrêa (pela oJ•dcm) - Sr. Prcsidenl.o, 
c·om muito mniOJ• prazct• nnvl n~ conHidcrn(IÕCs p.ronnnciarlns 
cln tribuna pelo nos;;o rminonlc .collnga, cu,jo nome peco 1!
conçn par·n rll'clinm•, o 81•. Bnrho~n J.imn ... 

O Sn. .F!Annos.\ Lt:vrA - Bondndo do V. Ex, 
0 Sn. SA:I-!PATO CoRAlh - , . , , o ilCJ!'dindo M anpeilo feito 

por· S. Ex., ar•pr.lio que rrcrbo como umtt ordem ê!adn .. , 
O Sn. Bo~nnosA LrMA - Bondade de V. E.\. 
O Sn. So~MPA!o Conm~A - .. , a quem tem regalo em 

ouvi!·, tor•ci apenas que rJizcr nlgumns :palavms no Senado. 
A esta CuRa, .),ti foi mbmeHirln llm v rito do Sr. Presidon

l.c ria nr!pllh! ic.n n n:mu proposif'iln vnl.nrla nns duns Ca·sas à o 
Cnngr·r.s;:o Nncionnl, rr•conhocc.ni·Jo dil'citoil rir ·n,ucr:innnriog 
da~ SrcJ•rLnrins do Sr.nndo. {/n Camnrn r ·do Supremo Tr•illn
lllll Jo'orlnJ·al a nmn rlC\Irl'minarJn P'T'aUficnçilo. Em c:onsNpTCn
eia rii'RR/l ilPiiheJ•nr,•fin ·dn 81Jnndo, lnl'l'ni n paJ•rcrt· cnlli.J'lll'io ao 
vt!lo, de cpw oJ'n ~~, l.t•nla, pn,·qrT•' rm nllr. prrl,inrmLr á mo
feria inlril'amrnl.r hirnlica ,\,qJJrll~ wln·1• n qnni n ~r·nnrln jlí 
havia unLJJJ'ioT·mente rc~olvido, 
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Em um como· em outro caso, cuidou o .congresso, nas 
duns proposi~õcs vnl.adns, ele estender os favores da lei nu
mero 3 .!J!JO, de 2 de .ianciro de 1920, a funccionarios em uma 
hypoLhr.sc, das Secretarias do gupremo Tribunal e' das duns 
Casa~ do. Conil·:nsso, c em outra hypothcsc, a fnnccionarios 
do CollegJo MThlnr, o.s qua~s, de l.o~as as repartições mencio
nadas hn pouco, hnvmm s1do oxclmdos da ci-t.ada lei numero 
3. 990, o que constitui a uma grave injustiça na rolatividndc 
das cousas humanas. ·desde que cuidaSõJCmos do que havia 
sido l'eil.o para os demais func-cionarios. 

0 Sn. BARBOSA LIMA - F. as razões do véto ? 

O Sn. SAliiP.\!0 Connfi:A - Responderei. Emittindo esta 
opinirto, a Commissão rio Finnnçns pra·ticon, dtJa~J vrzcs .• um 
neto r! e .instica. 

· Em primeiro Jogar. para conduzir o Senado a uma vo
tação cm contrario ·áqnella qnc o. proprio Senado havia dado 
ha poucos di.as passados; c. cm segundo Jogar, .para collocar 
todos o;; funccionarios do EsLa·clo no .mesmo pé de igualdade. 
i.l•a.tados com o mesmo carinho ou com o me:omo rigor, den
tro das disposições da lei n. 3. 090, de 2 de janeiro de 1!120, 
lei que se continha rlous pesos c duns balanças, crennrlo esta 
falha da lei, cm que o Legislativo pra!.icou uma in.instiça, 
foi que a Commissão de Finança~. de accôrdo ·com o voto an
.terior rlo Congresso, mantr\'e a sua deliberação. 

Aparteou-mr. o honrado Senador pelo Amazonas ainda 
ha PO\ICO: «E as razões do véto ?~ Responderei a S. Ex. As 
razões do ?léto assr.ntavam em motivos de ordem economica: 
as razões do véln asfr,n t.avnm nm considerações referentes a 
inconvenirncia, elo sn rstrnrlrr ainda mais os favores conce
didos pela lei de 1890. l\fas, todas essas :razões para a Com
missão de Finanr.,ns1 ,i:t rstavam prr.jnJ.~aclas em vista rlr nm 
caso annlogo, em que o Prcsirlent.n . da Rnpuhlica. vétnndo 
outra disposição. aprr.sont.ava algumas analo~ias r os mesmos 
argumentos. O Srnado- honvn por h11m resolv11r não accrit.ar. 
não approvar o ?l~tn .rlo Prnsirlrnle da Repnhlicn. 

Era r:sta, Sr. Presidnnt.e, a rxplicação que en devia dar 
no honrarlo rr.prr.~nf.ant.r. do Estado do Amazonas. 

ó Sr. Presidente - Vne ser feita a chamada. Os senhores 
que mantiverem n proposiç:io, dirão sl>ln, e os que nJliProvarem 
o véto, dirüo não. 

Procedendo-se (t chamada, respondem - sim - os Srs.: 

Barbosa Lima, Dionysin Benl.es, Lnurn Sodrfl, :Costn Ro
drigues, Euripecles rlo Agninr, Antonino Freire, João 'Ilhomé. 
João Lyrn. Menrlnncn :\fnrt.ins. En~rhio dA Amh•nrlr. Lopes 
Goncnlves, Pereira Loho. PPrll'n Lago, Anlonio Moniz. Moniz 
~orlr·rí, Mnnnrl '\lop,iaJ'rlinl, .TPJ'OIIymo i\lnnt.ciro, ll!igncl rio 
Cnrvnlhn. :\forlr.oto T.rnl. Pnnln rlr~ F:·onl.in. :\lrnrln~ Tnvnrrs, 
:-1nmilftiri Co!'J'Ôil, l3ucnn Bl'nnrlfio, Bnrnn rln Paiva. Arlnl·Phn 
f:o!'rlo, ":".nlnnin Azr1·rrlo . .Tn~rí ~lnJ•Ilnhn. T.niz Arlolpho. Hrr
mnncgildà-de Morar~, Cn1·1os C:waknnl i, Lauro Mül!rJ' r Vi
ria! fln1nn• · (:12). r-- mio- o~ ::li''· r.nnha 'fnchnrlo. Pirr~ 
flr!1ll'l!n. Thon·nz nn:IJ·i~nn~. Frt•J•rira ChnYe~. Anlnnio :\lnssa 
e .Ton.quim Moreira. 
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O Sr. Presidente - A proposif;iio foi mantida por 32 votos 
ennl.m. Sl~i>'. 

1<:' nnnllll!'indn a Ylli:H.::in, r111 ~" diseussiío, da PI'Opnsiçiio 
rln Camnra dos DrJputndos, n. ll!l, rio 102.\, detm·minando que 
a~ \'l'l'lla:; I' t'I'Pr/il.ns \'n/arin" •IJlll'll mal.rot•ini d1• t·ep'al'l.içõcs 
inrli.·\li•in"" rln E·dndn. flllr /l•nltanl /1'1osnumria e conl.a]Ji!irla~ 
d1o, 1 mn ,.,.z r·l·l;·:,J:·ad:,- wln T1·ibnnni dP Cml'ins, sn,inm rlis~ 
/i•ihl ida,; :ís I'""JlC'i'l iras llir"nllt'nt•ias " Sll]lJll'idos. poio The~ 
~1111 ''" rm III' r.<! ae1ir•,; pn·l'a sr UJlpl ica!'CI11 aos fins a que . so 
rlrslinan1. 

VPm :í rnr~n~ 6 licln, npoiarlo 1\ posln cn·.~ discnssão o se ... 
gn inlt! 

HllQU!lR!MEN'rfl 

Requr.irn a ynJ/n da pi'oposieii·n da Cnma1'a rios Deputados 
:í Gommi.•s:in rlc .Finnneas. para rmit.lil' JlUI'CCet' .sobre a.s 
l'ilH'Ilflas a·p·r·.rsrntnrlns cm ~" rlisNJ,siio. 

~nln da., ;;r,:,,irs. z.s dr rlrzrl,lhl·n ilc 1024. -Paulo de 
Fonlin. · 

O Sr. Presidente - E;;lít em discussão. 

O Sr. Barbosa Lima - Pnr.:u a palavra. 

O Sr. Presi!lente - Tem a paln\'l'a o Si'. Barbosa Lima. 

O Sr. Barbosa Lima (p:11'n rncnminhar a Yol.ação) - Sr .. 
J>J'r;:idPnl c, o hon !'ado Sen•aciOl' prlo Di;;!.!' icltl Fec.lcml aca. 
JJa de ap!'esrnlar um t'L'QI!I~I·inwnlo. e1.H'~nmenLr. ha,;cado ·em 
l,t,l/ivo.; ns nnli . ..; fHJitdPt·n.o.;o.o:, n;-; mais I'P~pritn\'''Í:•, éotno todf.)S 
os gesto;; pat·ialll(•nlal'r!,; tln digno Senador. N8>'se l'eqneri~ . 
mcnl.o pNie S. Ex. a volta - so hern om·i - :l CommisJão 
ck• Pinanens, do Jll'O,ÍCC/.o da C'a!l1al'l1 rios o.~pi!l.ados, rlcl.ermi~ 
nando que as verbas ele et·cdilos votados pnra material de 
J•r;part.ir;ür,; indust.riac,; do E><larlo, que trm lhesouraria o 
cont.ahilidarll\ nma vrz J'!•gi;;l.tw.lns pcin 'l't•il11lnrd rlc Con'.as, 
se,iam distrilJuidos tis rc!lpecliYas t.liesourarias n suppt·idos 
'flelo Thcsouro cm pl'Cstacõcs, pam se ap.plicarem aos J'ins 
a qne se dcst.inam. 

Esta pr·opo~içãn ,ià fni oh,ir.eln de r.Mnr]l ria enmpetcn~ 
l.rJ Commissão de Finanças e rlesso estudo resultou um pa
J'ecct· favoravrl. O hnm·r.rlo :o;enadnr prio 'Gisir:ct.o Federa! 
prrln a yoJI·a ria pmposi()fin an srin da Gornm issfio. Eu de'ir.
.iaria ser infm·nmrlo,. pelo Relato!' rlrssr pm·cJ•, quas são os 
l'unclanwntos pnl' qui\ ~~·~ npinião dr ::;, J~x .. a prnposiç'ío' 
rle1·r. sr.1' apprnv.arla pr.ln Sennrlo, pnt•rrur., si '1 Gnmmissün de 
Finançns, sr.nrio liio sohria ... 

O Sn. Burmo nr: PAJv" - A Commissãn cs::l. rln accôr•dci 
enm o !'Cqllrl'imcnlfl, par'a mrlhnr eslurlo. do as~nmplo. 

O Sn. BAnnosA Lll\J.A - A Commissiin rsl1í. de nccôrclo, 
1111 ro. nwi h ores rsclarecimcn l.os. 

Dt! morln qrw Vl'ril'icn qr1r n assumplo, flll:l nnt•eccr• dnrlo 
prin llmll'arla C0mmissãn rir. Finanças, nii.n foi fm•mn!ado· ..• , 

O Sn. Bmmo BnANT1.~o -Em clr.Finit.ivo. 

' 
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O SI\. li.\HnusA LL\1,\ - •.• conr s:r'l'l'rcilmL<: esludo. 
O S11. Hull:>o m: I'Ati'A - Não apuiado. Foi l'Ot'!Jlltlallo 

eom sufl'ieienl.l! estudo e cuidado. Hasla cliZI!t' que foi t•l!la-
1 ndu pelo St·. Sem dor· ~ampuio CoJ'J'ua. 

lJ Sn. H.\tllluSA LIM.\ - NcsltJ casu íJ:t 111e sinlo lolllid•) 
e~n fazer volU.tt' ;'ts .mãus du um Jtclalor l.üo cumpel.enl.e, l'io 
CH'cmnspr~clo, tãu digno, assmnplo sobre o qual S. Ex. jú 
J'ut·mulou· n s11u paree·!t', St!l11~ll·u e tão Beg·ut·o. A dcvoluofto, 
a_ c.<<ra aiLIJJ.'a do:; IJUBdiJ; Lt•abalhos, do pat·cecr ii C o mm issão, 
Lao tlllf'l'tlila 1!11111 os Lralmllros [HJl'i.I!IWenLus :\ lei r.~~~ meios ... 

O Srt. BuE:-~o HHAND.i.o -A Conmlissíio está agora sómcn
lo tí espera da voiLa oelo orçamento ela Rccci.la. A ma.ior pa -
lP do :H:rvi~o .i<i t•,;lá feilu. · · 

O Sn. R\1\BOSA Li1IA - Parece-me que V. Ex. está equ.i
voeado, pot•quc a Commis::;;io ele Fina.noas estít e~perando ta.m
bom o;; orr;•amento . .; q11e vecm ela Gamara. 

,Q Sn. BU!l:XO BIUND.~O -- .Tl\ vieram lodos. 

O Sn. BAHBOS.\ Lr:;rA _...- i\las o do E.xlerioc leve algumas 
emcndu,; a.pprovada.s pelo ::>enado rc,jcilacl;~s fl'!l:t Gamara. · 

.o SR. BuJlNO BnA:XJh\o - .Tú foram estudadas. 
O Sit. BAI1HOSA Llli'L\ - ~Ias niin imporla, porque a capa

cirlarlo de lrallalho rios honrados tJ rJistin~l.issimos membros 
ria Cnmmissão de :Flnan~ns, tlú para muito mai•s. Sómente o 
Cjllt' Yl'l'il'icn 1> f]tfe .:. rcqucrilnrJnl.u, nesta. ·hora, tem um el'feitO 
f!l'idenle: é o de não pudei' mais o Senado deliberar, neste 
Jim de ''I!Ssão. snllre as~umpl.o t.lo l.umanlia relcvancia ... 

O Stt. P:llil.ll r.n: ·.v'ltoN"I'IN - Xiio npoiaclo. Peço a pa
lavra. 

O Sn. R\lmus.\ .LiliJA - •.. poNtue t•cslam apenas l,res 
dia~, o aS.'HilllPin pJ·ccisa tlc uovus csclat•eciment,os, scr{t um 
llilYO pa1·ceer·, e -t•sse parecer lwú discn:;;;fí.n, CJU·C, depois de 
('IICctTt.Hia, ncl.iva:·ú a cnmtH'I cnl e vntaeão. 

Todos esses passos - sem que lenha sido essa a inten
C:in do hum·ado Senador, - conduzirlío o projecto a uma vi
,;:la ati liw.i.nt1. tt}loslolorum, donrlr. pa.r·cceJ'Ú não poder vol
tar·, sinão no correr do anno santo. 

Tenho duvidas em dm·, cnmu lwbHulamenle dou, o meu 
nsscnl imenlo ao rcc1uerinwnl·o rio lronPaclo Senador pelo Dis
tl'icto E'ederal, pol'quc I!Slti n me pm·ccer· C!Jto uma. pt·oposi-: 
G·fiO, que passou por· l.ndos os LJ·amiLcs rcgimcn,laes na Ca
mn.ra d.ns D:!pul.ado:<, q11c nlli l'oi' estudada pela respecit,val 
Commissão l·eclmica, qrw aqui l'oi lambem cuidadosamente 
csf.uda.cla, c basla. elixcJ' que l'ni t•elal.arla pelo eminente Sr., 
Senador Sanipa i o Cm•J't'n, r. c.nH!Ildacla, "''.ia retirada da. nosaa 
''OI.aGii.n, quando podia ir cnri·C]lfl'.cer, em .uma. hor·a lãu opput·
!.nna, o conjunlo de regras rlc fiiiC cnJ'ecc n Executivo, para se 
movrr nas suas relnr;õPs cnm n lãn lemido Tribrmal de Con
tn·R, · ! ·-

V: ·Ex. r.omprchcnrl·c, Lt'al.n-Ro na.da mui,s, nada menos, 
ele' maioria qur enlrnrle com o nxcrcicio das Junccões com
mr.l.tidns no 'fribdnnl de Conl.n3, e cu, CJUO me inclino a rc-
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forçar, sempre que posso, as atribuições dnquollc Tribunal, 
gosl.ariu r! o dai' o mon vow ... 

O :~R. JloNrz SonnE' - ,\men!:ncln l/c ser supprimido pela 
rc.f fll'llln e o JHI.i tu c i o na!. 

O SI\. R1rmosA LJ:\U - ... a uma proposic;iio que cm·La·
me.nt•~ lunl:at·;í gt·aJ1llc lu~ sobre a mterprctaçii.o ela Lei Or

.· ganiea u riu rcgulamcnl.o corJ·csponrlcnlc, pelos quacs ac go
vcmu u T1·ibunnl de ConLas. 

•Com f'Slc oscrupulo n com csl.a duvida, cu lerei o dcs
prawt· de da!' " meu vol.o contra o requcrimunl.o uo honrado 
BcnndoJ·, .posl.o qno não I ivcssc conseguirlo ulgumu~ luzes 
mut~. paJ·I.iculunnenl.c dirigirlna ~obt'c o problema cm .l'óco . 

. Fica a q11cslão envolvida, do um modo mtril.o conciso, na 
cmrnrlu, c cn rcclnzido, por m illlll.U vez, a vnl.nr r:tml.ra o rc
qnr.I'inwnlo, prla pt·emcncin 1lo tcmr•o. 

o Sr. Sampaio Corrêa - Peço a palavra pela orei cm. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra pela ordem o Sr. So
nadrn· Rampuin CrJI'I•f·n. 

O Sr. Sampaio Corrê a (pela ordem)- Sr. Presirlcnt.c, mais 
uma vez rlevn r•xplienr;•iPs ao mninc·nlr r•cpt•csenl.anto do Es
tado rlo A mnzona,.;. 

0 f:.;ll, R111110H.I LiliL\ - AgTarieço u V. Ex. 

O Sn. 8.1:\IPAIO Cortllfl:A - O rPqucrimcnl.o fm•mnlarlo pelo 
meti prPzndn nmiAn c mcsiJ'P S!•. Senado!' Panlo de FronLin, 
na scsslín ele ho,ic. r\ coilsrqncncia fnJ•çada rle um rcqurri
mcnlo aniPr'i·lll', po1· mim !'11J'l1111lnrlo, rlc Ul'g·cncin. pnm dis
cnssiio rln mul.rwia •~ncrJ•J•arlu nn pt•oposiÇ"iio, E pcJ.~so mui~ 
ncerr;:r~nl.nr q1w.o l'PC[l1P1'imrnln hoje aprcscnt.arlo pnr S. l~x .. 
;foi n S. Ex. pO!' mim sollcilacln, qnanrlo, ha rlons dia;; pns.~a
clo~. I.J•ahnlhnvn rm n ~ala da C o mm issiio r! c Finaneas, c nt:o 
poclin rslnr prrscnl.c no rrcinl.n, 11~ occasião cm que a ma-· 
1Nin ia :•e r rlrhnl i ela, niio o I rn:IJ ~ido por motivo supnrvr
ni cnl o. 

0 Sn. PAULO OE FRON1'1:-! - Por•fr!lamenLe. 
o Srr. SAMPAIO Comuh - A ~Jroposiciio vinda rla Camrrra 

é, nu opinião rio Hclal.or, em gr·anl!e p[!rlo dos seus disposil.i
vos, cm S'I'Unclc nnmcro dclles, um orçamento parallelo uo 
de 1925. 

Por estranhar o facto, n Commissão ele Finanças sobro 
ella não qulz. derln logo, omitt.ir a sua opinião, enviando-a no 
plrnorio, para qun rsl1'. rnm a;; snas l'nzrs, corri);iRsc a pro
post('rro, t!lll ph:u;r rlr 2' di;;cnss:iD. rtf;narrln11rlo a Cnmmissrio. 
parn ull erloJ' r.sl.nrlo, ü I rrcniro l.urno. 

Tor•nnva-.'r rwcr~snrio, Jllll'lanln. rm vi;;ln no A"l'anar nu-
111f'l'O dr Pmr•rHI:lf1 apJ•r;;r!nl.arln~ - mni.'< dr nn -.C' j.1. ]1nhli
cnclnR IW 11ial'io dn ('o11tJr···.,·sn, fl•'rn n rlucirlnr,.fio do Sr11nr!n, 
nl~!.'ttmn~ inl'nr•Jlili'''''S, fl'll' clf'\'P!'inlli sr1· prrRinrlaf. prln Cnm
nd;;s:in d,• Finnnr;a:<, n f1IIP 1'11:1 .'<í pnrlrJ•in fnzr!' lomnnrln C'n-
1111PI'inwn!o rll'>"as I'IIIPilrln;;, Pnl l'rtmlfio rta prnprin Commi;;-

:--._ sno. afi111 .rl" CTIIi' purlf's:;p c•tJI11111'ir n sr.n rl•wct• dP r>;;clni·eeci' 
o SfJnurln mn mnlrr•in rlc liío nltu rclcvancin• 
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D11hi, !l llllf!O.,sirlur.ln du volta da Jll'Oposir,:ão à Commissão, 
om J'aeu ilu gt·a;;dr: llllllli'l'll de Prrwndas apr·rsrmLadns o da opi
nião quo snilt•u eila ,it't llal'ia J'ot•ntulndo a pr·oru·iu üommls,lio . 

Posso agora accrascenLat· ao Senado que, cumpt•indo u 
seu r.ill\'er·, u Commi~>liio, ainrln tla pouco, eslucicJll a pt•oposi
r;ã.o, assim e o mo I odu~ as rmli!Wla'l ll[H'e8enlurin,;, 

O Sn. Bml:-ro 1m P.\11'.\ - .\poJado. 
O .Sn. SA:vtPAIIl Cotut~A -Do ll1àllo que pódo cmíL~ir aíndn 

ho,ic o s1:u [Jtll'ecr.•r·, q11u s1•t·ú anrnnlrit puJJiicado c o Senado 
dnllc IIJillUL' cuniH•cinwnlo, l'ul.undn cum Jl'irma con~cil'ncin r: 
)llll'i'r!ita:nL'Iile ulucidadr.J ]J1:!o~ mer.Jll!·ns da Commissfto riu .l'i
nan1;us, CJIIO elil.flo no~ seus posl.o;; honl'osns, indicadns p1d11 
propr·io ~.,nado. B pusso ll1Ul:'i arli!Ulllnl' ao •lionr·ndo Senado:· 
e a l.odn:; ,~,, ~ril:r•g·a,; desla Casa quf', r!xaminanrlo agom a pro
posil.:i.io " Pllll'nrln;; apr'rJsr•nl.:tl.la:;, rr olljec!.i\'ü pt•inclpal ria 
Con1tn i >silo foi r "'n 111.1 I' o seu pnr·oce I' dcsnconsolhnndo o Se
nnrl•> riu nr!I•Jlr;iio 1.ln ql!ai.qurJ• llir:dirln cnngJ,antc rir, cnw!Hin~ 
cm plrnarin r in~rl'ipl.ai! mt JJI'OTJGfll0iln que lmpoJ'I.n nn t'P\'1l

gn1;1iu rJ,, ll••:.çllinlltl'liln not'll ri" Cnnlnhllidnrln quo \i:Í' qiiP
lJI'Ill' n,; t:u\'11\0s l'i!IUIH•!Pcirlns nlr'• lioje rm a lcgislaçi'lo l'lnnn
cnlrn do paiz, pa1'a qne ,;r nfio /'açP .. rm uma lri qnc ter'á cn
l'llclr•l' prrmnnr•nl.r!, ali.r'J'nr.ãn rl:t lpg·lslnr:ãn, !'l'ila antes mrr 
ca11ria rir nJ'r.:nmPnlo r1 ngrÍr·a fr•Ha em nm pr•ajecl.o pnrnlirlo 
ao nr•r,!nnwnlo r qnr Jrrt•:í rhll'!.ll::in Ji01' lnn~n pr·nw, caso mn 
que. cnmn sr ,.,\ u,; canrlaR MH1 mrno~ nocivas, rnm usar de 
uma P·lll'H~r qrJI' nnn r'• minlrn, rln qnr oH rnllos nppensn~ ao 
Ol'(:nmrnln. 

:V~1·nm rsln.< a.~ cxpllcnr:íirs :J11D PU linha de dar. 

O Sr. Presidente - Cont!núa cm dlscussrto. Nlngucm mais 
quorcnclo usnt· ria palavra, encrr1'n-sc n rliscussfín. (l'ansn.) 

Enccrrncln. 
Os seniHll'es que npprovnm n J'rqtwr·imrnlo rio Kl'. Pnulo 

do Pr•onlin, qtWil'am lrvanlnr·-so. (Pau.la.) 

Foi nnprovnclo. 

A proposição volta :\ Commissflo de Financns. 

E' nnnunciurln n yolaciio, rm 2" rliscussão, rio Pl'O,it'clo rln 
Sonnrlo n. 50. de 192ft, concr.rlrnr!n r'i Socir.rlarie Pl·Gpnp;ariol'a 
dns Bailas Arles o r! irei! o ele emiti. h· de/Jcnlu1·r:s pn!'n resg·al.c 
de um ampreslimo. .. 

O Sr. Moniz So1lré .,.... Peço n pnlnvl'n prla ordem. 

O Sr. Presidente - Trm n palavra n Sr. Moniz Sorlré. 

O Sr. Moniz Sodré (prln nl'rlrm) - St•, Prcsidrnl.e, vrnhn 
Ttf'Sir 111Q111rllin so!icilnt• r!n anlnl' r!rsio ]Wn,jrcin OU .-Jn ilill:'ll'l' 
CnmmisHfin,rlr .Finnn1.:nR. nl~·umn~ inl'nJ•mnPiírR qnr mr J10I'r.rem 
mlril'nmrnlr. inrliRrrn~awi~. Cnnl'n/'1111' rrza n ~nmmnln r•nl1-
l.irln nn 11l'lil'l1f'QO rlin. rsiP ]11'n,jr>rlo l'ni uma rmendn 11111'1''"'11-
tnrln pn nr'r'nmrnl·n. da Hreoil.n, dn~iacnrln c, pnt· lll'l~·on1:iu, s11l'· 
mellidu :'t cliscussfío ·e votacõo dos la Casa 
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Antes do mais cu desejaria saber: primeiro, por . q~ê, 
razão em um pro,jcclu se autoriza uma socwclade a em1Ltu~ 
llcbent·u·res i' 

Nfta comprcllcndo bem, se tivermos bem em vista a or
ganizac;ão das sociedades civis c commcrc.uws, como o S~nado 
vau autorizar a qualquer sociedade parL1cular a em1ssao de 
t.iu/)(mlttres. ,b;mil.l ir úeúe·nlttJ•cs, sobre que I.Jase '! . 

Os deuenl-urcs, como se ~abe, são Lilulos chirogra.pl!al'LOS, 
gamnlidos v o r ob.i e eLo que plenamen L e corresponde ao seu va
lor nominal. Si vamos autorizar uma sociedade anonyma uu dQ 
qualquer· outra cspecic u emiLLir tlebenlnres, a rcsponsabili
rtade Lia cmissflo desses liLulos caberá ao paiz. 

'rambem não compretwndo quaes foram as razüe:i que le
varam a Commissão de Finanças a não acceilar essa emenda., 
Não sei mesmo si a Gommissão se manifestou a favor uu t:On
li·m·ia á respectiva emenda. 

O Su. LAUHo i\'lü LJ.Illt - A Gommissão deu parct:cr. 
O Sn. MoNiz Soonill- Diz o honrado ltclator, meu eminente 

c prezado amigo, que a Gommissão deu parecer. Avroycil.o a 
opporl.unidade para lamentar que S. Ex. não tivesse o tempo 
necessarío, em virtude de ser enviado o Ol'l;amenlo da Ilet:ciLa, 
para o Senado, t.fLO tardiamente, de fundamentar os seus !Jare
ucn·cs. 

Si passannos os olhos sobre as varias emendas contidas no 
respectivo parecer ela Commissão Vl!rificarcrnos que, em fórrna 
laconica, a Commissão acceita ou rejeita. Nenlmm dos St·s. Se
nadores ptícle saber a razão poderosa ... 

O Sn. LAUJtO !\IÜJ.J~mt- ,J:i I!Xpliquci a razão ela omissão. 
O Sll. MoNiz Soonill - Dig·o eu que nenhum dos Srs. Se

nadores púdc saber de antemão o moj,ivo velo qual a CommisJ 
süo de J!'marwas e seu il!uslre llelal.oJ• não accciLam a emenda. 
S. Ex. deu [is razões, muito justas aliás, mas não impugnam 
nem confrat·iam a declat•at;ãu que faço de que nós, no Senado, 
ticúmos Jll'ivaclos do voto esclarecido da mesma Commissão., 

1\'las, dizia cu quando fui inl' 'J'ompido pelo aparte, que 
:.empru me honra muito, do meu cwincnl.e collega, que não sei 
u~ moUvos que levaram a Commissflo a dar o seu parecer con
u·arío ou favuravel a essa emenda. .Pediria, mesmo, que o 
"mmcnLc Relator ela Hcccil.a esclarecesse o Senado, tanto mais 
qLHmfo, n:ío rawnrfo parl.e essa emenda ,iá do projecto de orça
lliCnl.o, obteve rio Senado, pot· mgcncia, ser immedial.amcntB 
msculirla c votada. · 

>:iOiicil.aria, pOJ'lanto, Sr. Presiclcntc, não sômente elo emi
nente ftclat.oe da Commissiio de Fi11aneas, como cto illustrc au
t.ur dessa cnwnclu:, que nilo soi quem sc,ia, cleS(]C que a ordem 
do ma que J.enito um 111iius não consigna a autoria elas emendas 
upresenLailas, eu pediria a um ou a outro fios illusl.rcs colle
gus, qnc nos ilt!sse soht·u n assumpl.u as inl'ol'llm~õcs neces
sartns. 

:~estas condiç1ics, S1·. Pl'Csidenl.o, pat•ece-me a mim que sê 
us razoes niín l'nram TH'ol'unrlamcnl.c ucceil.aveis ou si a Com• 
m1ssao iln .l"inunvas lt~m J·~almenle moi h· o~ para excluir do 
urçamcnr.o a emenda apl'esenl.arla, SL~ria o caso cl1~ se tomar 
qualquer proYirlcneia. que, oppoJ•iunament.c. se1·:í !1~mbrada 
neste recinto. 

1\guarclo, porlanl.o, pa1•a ulleriot· deli!Jm·a~ão, as in!'orma~ 
~Ocs do autor ou elo Helal.or da emcncla. 
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O Sr. Moniz Sodré - Sr. Prcsidcnle, pretenditt, cm unm 
das quaLro sessões, hontcm realizat.las twsLtt cu,;a, uffel'ecet· uu 
Senado algumas considerar;ues, no senliclo de cxplicat· nwllwt· 
as palavras que Jll'Oi'eri e a atLitude que assUJiti na sessiio no
cturna do aulo-lwntem, relalivamentc ú ement.la apt·,~senlada 
pelo cnJiuente representante de l\Iinas Get•ae.;, pt•ot•ugant.lo os 
ormunentos da lleceila e da Despezu, em Ulll pro,ieclo de ct·~
dito. Não o fiz, J!Ot,ém, Sr. Presidenlc, porque qLtiz, niiu 
occupanclo lwnl.em a tribuna, dar nrrhus de que o intttilu dus 
que ofi'L~t·ecem t·esistenci,a legal ·~ patriota a passagem do 
Orçamenlo ela lleceila, que se nos afl'ig·m·a prorunrlanwnle o;on
tral'io aos inlct·csses elos no::;sos concidadãos, não !.cem cn1 
mira ÜllJHJt.lir a approvação dos or~urncnlos l'CI:!.livos li des
pesa publica, pois a nossa opposi~ão não se inspira cnt catH'i
chos nem tH·evcnções pcssoaes, mas em os nosso,; Sl)llLirnrmlos 
inconupli,veis de sincero c profundo amor ao tlaiz. 

Nesle momenlo, Sr. Presidente, venho então oJ'l'erecer a:; 
considem~ües que se me afiguram iudispcnsaveis ao wmpri
mcnio elo meu dever. Quero accenlunr aos meus illuslre~ coi
legues que, quando combalia a crnonda apt·cscnlacla pelo Iwn
rado rcpresenLanl.e de Minas nfw et•a pensamcnl.o meu, ItClll 
de nenhum de meus emincnL•)S collegas que p!cilciam a não 
approvn\~Üo do ÜJ't;ament.o da Receita, impedir ~t [JtJ.>Sli!>I!Jn de 
qualquer dispositivo legal que lll'Ot'ogasse os Ol'l;.lmr!ttlO:i 
acLuacs. dnsde quando 110 ullirno dia da sessão ks·blativu, não 
i'osselll vol.adas as respectiva;; leis de meios. A nossa oppos i
ção áquella nwJirla vet·sava tão sómenlc twcrca elo modo pelo 
qual fôra ofl'et•ccida tl consiclerar;ão do Senado. Nã(> se me 
affigmou regular que a um projeclo de crcrli!.o, en1 :;" dis
cussão, se ;iunLns:;c um disposilivo qne não llw em ~~nnncxo 
e que l.inha n eunsequencia vultuo;;a de rn·orogar o., orr;u
menl.os para o anno vindouro. 

Eu baseei a minha argumeH!.w;ão, Sr. PrP;idenl.•!. em um 
dos artigos llo Hegimenlo, ar!.. Hü, qur véda, ler·minanle
menLe, que qualquer pro.kclo conlcnlta duas uu mai;; tllrses 
indcpendrmles de modo que uma J'IOSSa ser upprovarln ,. rP.iei
tada a outra. Em conJ'im~ação clc,;se ar!igo e 1.'111 ,Íits/.il'ictu;ão, 
ainda, das idéas que enlüo enüneiei, possa ciltH '' arl. H5 
do mesmo Hcgimcnlo, que diz, de mancir·u clara a evitar 
sopldsmas ou duvidas: ·· 

"Não sfw admissíveis, ctn qualquer diseus~iio. fJJ!'Wll
das ou additivos que ru1o t.enha.ur. immedial.a ,·ela('tio com 
a m.a.te1'ia de qrw SI! /.ralar." 

E' cerlo, Sr. Presidenl.t•, que exisle o arl. Hl!l que assint 
eslipula: 

"Si as emendas adoplnt.ln~ cm 3" diseUStiÜO cont.i
vcrem malr!ria nova serão mais uma vez diseul ida;; na 
sesRfio seguinte, com os at•ligqs a qun .;n t•el'c•J·r•m. 

·NeB!.a nova discussão ,:, vedado ol't'et'I!I!CI' oni.J•n,.; 
emendas, salvo de redao~ãü." 

' l<'oi I~i'eci:;amenl.e estribado neste urli~o t'2ginwnl.al que 
o mcn entincúi.e colleg-a e ,amigo, o St·. Senador• Paulo de Fron
tin. ,iusl.ificon 'n, emenda que, enlão, fôl'a tl[h'l.'iH!nl.arln. Eu 
poclir·ia licen\)ll ao'pJ•eclnt'o Scnadot· para clizet· a S. :mx. qun. 
111a minha l)pinião, esse nrtig·o ha. de sm· neccssm·iamenLc 
.interpretado de accut·do com os arLig·os anterior:!::, JtOrquanto, 
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bem snlw S. Ex. quu em ltm·meJwulica juJ•lcl:en, nr~ inlcr
J;rutaJ,:üu du ljUUhJuer ·cOL'JJU uu luis, devemos suu:•[ll'e rum
pat·ut· os arligus ou dispositivos erltJ•e ~i, do maneirn que 
uns eoJUJllPtanclo os outros, não se possam eJli!'Jiltrat· nellcs 
antinomias nem conlrudicções. 

o· Sn. l'AULO DE li'noN'l'JN - A inlerprela~ão foi dada pelo 
Senar!n cm innumnro~ casos, dos quaes. crr·~n 'r!n quatro ou 
cinco, l'orauJ cuucreLauwnte diôculiuoo ]Jut· mim. 

ü: Sn. !\loNJ~ SoDRIÍ - B' verdade; V. Ex. teve occusiiio 
de accuntuar isso na sessão de anle-hontem. 

·Mas, Sr . .Pt·esidente, dizia que, em bôu hcrnJcnculica o 
um vct·dadeira exegese jlll'idica, não podemos de:!Laenr um 
dispositivo, sinão pura sujcitll!l-o á comparação eom os diJ'Jc
renlus Lextos que lhes dizem respeito. 

De sorle que, quando o Jlegimcnto truta de cmcnclns quo 
contenham maLeria nova, elle se refere a cnwnrJu• que con
tenha maleria nova, mas sobre assumplos conJwxo,; COI II n pro
.iecto cm questão, porque pudemos apt·esenlnr emenda~ ao 
pro.iceto contendo icléas novuH m:ds ou meno.s 0Ul't'elaL·ts com 
o texto principal; mas, nunca, apl'e.sentat·, em u!Linm Lli.scu.ssão, 
emendas com idéas completamente novas. O urL. 160 deve ser 
eombinaclo com o arL H7. 

Os precedentes invocados pelo umineute c.ul!egn, Lodos 
clles vcrclacleiros, não se me al'igurum que possam ju:;l i ficai' 
uma violação do Hegimcnto. S. Ex. bem sabe I'JUC um excrn
vlo de violação da lei não justifica outras violações. 

O SR. P.\ULO DE FRON'J'rN - Não é violação. é inl.ct•tn·e
lação. 

O SR. !\lo:m SODIIB ·-. Si a inlerprela1;ão ~ cunLt•uria ao 
dispositivo da lei, e!la se transforma em violação. 

O SR. PAULo DE FRo:>'l'IN - Na opinião de V. Ex., não 
na do Senado, nem na minha. 

O Sa. MoNI; SoottÉ - Porque, si não J'rjr assim, toda e 
qualquer violacão da lei passaria a ser interpretação do texto 
legislativo. 

lllns, Sr. Presidente, cu venho responder a UJliU objecção 
que, na ullima sessão de ante-hontem, me fura feiln, em •.tm 
aparte, pelo meu eminente collcga e prezado allligo, Sr. Se
nador Antonio Azcredo, quando S. Ex. intert•ompia as palavras 
que então proferia, para dizer que eu estava, nu justificativa 
rio meu valo, dis-cutindo uma questão vencida. 

A consideração e a estima que me merece o meu pesaria 
mn igo o honrado Senador por Multo Grosso, cuja caplivnnlo 
g-en Lile~n ... 

Sn. A. AzllR!lDo - Obrigado 1:1 V. Ex. 
O SJt. ::\IoNJz SoDilJ~ - ... cujo fidalg-o cavalhoirt~mo con

stitue um encanto para todo~ nós nesta Casa, a considerucão o 
a estima que devo a S. Ex., força-me a fazer sobi•c o caso 
:ligumas considerações. . . 

Não tinha razão o meu nobre amigo quando nl'firmara 
quo cu esta.vn discutindo uma questão vencida. DI!J>nrou .. ,;r
me ensejo ele ob:;crvm·, rapidamr.n!.r•, f]tlr. nar]ttrlle instnnl.e, 
.iusl.il'icava apenas o meu voto contra n rlr.libart~r:ii.:~ rio Sr•nnclo 
e que, torln a vez qne um ScnalioJ• ou •Dcpulndo jusl.iricn o 
seu voto a favor ou contra uma deliberação tomada pe<la Casa. 
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nncoss<ll'iarncnle hu de Lra~er argutuenlo;; qLLU jusliJ'iqucm o 
seu ponto de vista, no comrprclwndeJ' o assum[Jlo, ai'!!UJJlelllos 
e t•azõcs qLw envolvem a discussão da 111alel'ia j:í dt~cidida . 

Ma;;, uüu 1! sômunle uesle punlo quu S. Ex. 11üu Lt•['ia 
l'uzão. JJ•evu uccen!.ual' ao Senado que ustu qneslJD de Jlla
l.eria vencida lem uma signil'icac.:ãu luchnica, em direito t'oll
sl.iluciunal, u111 uma deJ'ini~ãu t!Xpt·essa na n~agna lei da llL'JIU
blica. Si uevessenws enlundet• por queslilu \'UJWid,t todo aqul'!ltl 
as:mmplo solJL·e o qual se LiVI!I' del'inilivuJnmll'l rnauii'esl.wlo 
qunlqul't' Casa rJu .i'Olli'J' Lt~g·islalivo, ou ambas t•llas, cill•!;a
t·eJJ~os ú cunsuquencia uxlJ·avaganlc de ul'l'il'JJJat'llJUS que nunc<t 
!JOdurernus J'evogat· uma lei, que nunca JlOiht·enlu; Jll'U[JÚJ' <L 
del'oga~iio OU a aJJJ.'Og'UI.~ão d1~ UlllH lei ,ÍÚ SUil~~IOlliHÜ.t, ptll'([lt8 
a J'cvog:a 0iío ele uma lei, pol' nwiu de Ollll'll lei, abl'e discus-•}es 
que imvut•l.alll •0111 "e renovai', nu JlaJ•Ianwnl.n, a que,:l:lu 
vencida. 

E eu p~l'gunl.o au Senadu, pel'gunlo au nolll"l l'l·esidc•nk 
desta Ca:;u, ~i nfio ,é pu:.;:-5i\'Pl a quulqlll~l' Sen!H!ol', n1e~!no 
no cl ia suli:;f!CJLH'IIie uo em que seja approvu;Jo nesla c:nsa 
ou e1n ambas as Casas do PuJ•IumenJ.o .Nacional, um rliilflll~i
l.ivo legal, si nãn ,; passivei um SenarJoJ· ou Depn!.nrlo apl·e
sentar outro .pro,ieelo revogando esse mesmo dispositivo'? 

Quem ú que irnpcclil'ia que, valada pelo Congl'cssn uma 
lei, t•u viesse amanhã n[H'r>Scnl.ar. um JH'o.icclo revogam) o e:;;;a 
lei? E, porvenlul'a, se poderia clizct· que eu ,,sl:tva disc:ulinriiJ 
quuslão vencida e CJUO JlOl' essa t•azão não poderia sct• al/.f~ll
clido na minha pl'r.ten,,iio ele !'cvogar a lei, e qu0, J;or üs>a 
l'azüo, não devia sct· acf:eil.u o pro,ieelo que tinha pot· J'im 
t~~·nat· nulla a clisposif•ilo ,jú lrimnphanlc, mus que se mo 
::tl 1t;urav.u desvunla,iosa ? 

Vê bem, portanto, o meu honrado amigo que essa CJUf>sl ii o 
não tem a simplicidade que S. Ex. ]lensa. Ao conlt'lll'io. ''il 
vou demonslt•ar, perante o lcxlo constitucional, que ú o que 
elevemos rnf.ender por queslão·vencidn. Diz o :ll'L. !tO da Con
sLi l.u içüo Federal. 

"Os pt·ojuclos re.iciladns ou n:io ,;:\llcr:ionarln' niio 
llOclel'iio set· renovados na mesma sessão legislnlivn." 

Yê-se por :dli que o que ,; vedatlu a qualquer cfiiiS'l'OB,:isla 
,: !'f!!lOVnt· uma qnest5o veneida, quando l'!la o J'oi \'Cilcida 
[leio voto contrario do Cong;resso 'DU pelo voto prü,;idl)ndal. 

,\ Conslituiçiío não vc:da que se !'enovem, na me~m2. sr,;,;:in . 
lt•g·isln1.iva os pro,iccl.os approvados pelo Congres;;o, nmhm·a 
del'inil.il'itllll'llif!. Discul.il-u de novn não (\ 0m hUa lccltnira 
]l:ll'l:tJncnlnJ·, disculi1' quest.õl's vencidas. 

Nün tem, pois, razão o meu em inr~nle am!:.~·o rp1nnrl.1 111~ 
npal'il'Oll pam dizei' que eu r~lava disculinclo, nn l'unclnlllf'llin
';iin do lll'é-u \'olo, uma quesl.fto vencidn. 

}~11 L:vni"'1~n1 dr.:·H.',iaJ•ia. Jw.:;!e lnornt,nln, nePO\'P~!nn··Jn n 
'llli\Oi'lllllidarln fk e~l:tJ' 0t'CLIJ1Hilrl11 :t :JJ.ll'llÇÍÍO f)t.l"< ·Jlll'll>' ilitl~
i.I'C~ colleg·as dnr :úndn unw cxplicnc;iio ao meu entinenlr> :·Jni.!:\"o 
" ]Jl'I'Ciill'O Senador pelo ])isl.riclo Federal, o SJ•. Panln rle 
FJ•onl in. n J•cspeit.o rlo out.I'O assumplo ventilado ainda r.or 
S. Ex., nesta Casa, relativo ao modo por que o honmdo Se~ 
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wulnt• inLt~f'PI'ein e t:uJI~fll'eiwnd'~ o ad. 13 do Codigo de Conla
•]JiJirhtLie. 

S . .l~x. al'l'irn1uYn, qunmlo eu punckmrn ·.1qtJi, lalliiJelll na 
sessão nodiiJ'Ila de aul.e-honLcm, que o Cudigo 1/t• Cnn/.uhili
dacle consignava a cloulrina da .unidade formal do orcamonlo, 
exigindo qUL~, nu mesmo cot·vo ria lei, se esLuiJelcc;a a lei tln 
rccoiln ,, da dc.-;pesa, S. gx. declarou qtw desde que o Con
grPsso vo!n~se cm sonlido conLmrio, ipso f'ar:to, ~ittha ;·evogatlo 
a 1./isposic,fio do Codigo de ConLnbiliclado. . ' 

Parcce-llle que interpreto fielmcnlc o [H!nsamerllu do pre
claro Senador. 

O Sn. l'AVI.o DE :FHoN'J'IJS - Pet·l'eitamente. 
Tive 1~nlfio 1~1tsc,io de rcspOtHicr a S. l~x., e J fi~ eolllfJ 'll1la 

lwmenagem que [H·e,;lo au en.•incnto Scnndor ... 
O Sn. P.lut.o Dll J.'HuN'I'tN- i\luilo agradecido a V. Ex. 
O Stt. MoNIZ SoDI\JÍ- ... peltts gl'tlndos qualidade;. CJll!' u 

cnobre·cc~m e qm• 11 Lot·nam um do~ omamcni.•Js do fl,•n:Hio. 
Tjve oceasiãu dn oi.J:-WJ'VUJ' a S. Ex. que nás poc/enws rnvo::;al' 
a lei, ma~ não Yiolal-a; CJUI'. quando oxi;;l.e um eut·pu de lL•i,; 
que oslalwlecn re!:l'il~ e Jll'!'er~ilos !Hil'n o anrbnwnln .ril.• CJiilll·· 
quer lr.ahnlhn legi,;lal.i\'o, Sl'.in e;;le corpo de lei o regimento, 
dahoradn JlOI' umn dús Casa>< do Cong'l't'.,So, on sc.ia ennsl.il.uiclu 
por leis ordinarias. valadas pot· ambos os ramos do Jlal'la men
to, como nconlccc com o Corligo de ConlnhilirJafl~. nfio podctrm,; 
violal-o. •:i · WJ i··' 

O Sn. P.1ur.o 1m :FnowrtN - A dispo~ic;ão do Corlig·u r/1! 
ConLabilidariP nãu ,,; l.iio precisa como pat·ece a V. Ex. 

O S11. Mo:s1z Solllll~ - Neste ponlo V. j!;x. nw l'l'lt~\'ili'Ú, 
que cu declare que a dii'lposic.ão do Codigo de ConLahilidadL', 
quer pela sua lul1·a. quPI' pclns ;;eus nnLccPden/.cs liislol'ico:< 
{! de uma clareza inilludivel, quando ~lrescrcvu a unidade for
mal .do ot·çamenlo, que, alias, já existia no llllpcrio até 1870. 
Com a lei desse nnno, deu-se cnl.fio a fragnwnl.a(~Ü·J riu~ c!l'l;a
mento;;, no processo da sua elabornc;üo. 

,\s leis da Ri•puhlica dr 18l}J e HlO!J consag'l'mHin a. uni
dade fot•mnl. não foi fr~liz na forma corn qtw e~rabr~!Pcnu 1·s~a 
inclivisihilir.lnr.lc ot·c;amr.nlm·ia rle modo cruo S'lt'g'it·am r/uvidns 
a inl.m•pt·cl.ações, seg·undo :u; quacs devam se1' disc11lirios 
separar/nmen l.e l.odns os orr.~nnwnl.os e sanccionarlos os Pl'O,j(•e/.os 
de (lo~pesa rm nma lei e o da receita cm ou '.rn. 

Mas, JlOl'f[IIC assim SP inl.erprel.ava Pnlt·c li!ÍS n l.nl rle
CJ'elo, uma campnnltn SIJ ronnou parlamonlnr· ,, c·xt.t·a-pnt•l:r
menlar no ;;cnlido ele se estabelecer uma lei de unidade formnl 
D então no Congro:sso nppnl'OCI)l'am vu t'ios ]JI'ujcctos neste sen
tido. 

Em vm•io!' rrlal:ot•io~ rlf' ministros comn em lopicos rle 
mensagens JWr,sirlr!nciues, em todos ellrs se uccontuava a nc
cessi•dndc {ln nnirlnclr 'l'm·mnl. E n St•. Homrr·o BapliRln, em n 
seu relatorio n l'rspcil.o. como mini~l.t•o dn Fnwncla, Rusl.entou 
a nccessir!nde rlr. drcrcl.nrmos a t•cforma nesta parte, lcmhrunçlo 
:varios pro,icctos neste sentido, o citando dispositivos do um 
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'cicilcs, arl. 15, que 6 o mesmo at•L. ~5 ~o. Codis:o qe. ~OJ~l.abili
dado CJLIC consigna claramente o prmcJpJO da mdJvJsJbJIJdaç!c . 

.O Sn. p,\ULO DE FnoN'l'!liv- Na opinião desse Hluslrc bra
sileiro mas não na opinião do Senado. 'l'ivc a honra de ser 
·pt·csid~nlo da CorrnnJssão do Codig~ de Conta.bilidaõe, do qual 
foi relator o nobre ::lenador pelo RJO Grande elo Norte, c pelo 
Cudigo continuavam separadas as lois da receita o da dospe&a. 

O St~. MoNIZ SoDRÉ- Mas V. Ex. verá, examinando o 
art. 15 do Codigo do Contabilidade, que clle estabelece que o 
projecto. do ~roamento será constituido de d,uas. p:irtes, uma 
parle, a l'l'CeJLa; it outra parle, a ·despesa. l:ló !a !la em pro
jecto :lc lei, o não projectos. O projecto se dividit·á cm duas 
parles: cm uma pal'le a despesa c cm outra a receita. 

Não estou discutindo nesle momento si é melhor a uni
dade formal ou si é preferível a plura.lidade nas leis oró~
mentarias, relativamente á sua discussão ou elabora~.ão. 

Mas o que eu desejo· accenluat· é que tomos o arL. ~5, 
que foi ·exactamente elaborado, votado e sanccionado com o 
pensamento expresso por lodos os congressistas e pelo orgão 
do Poder Executivo do que olla continha o principio da U!Ji
dadc formal. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN-Não apoiado. Eu POSSO citar 
as opiniões de membros da Commissão, que dérmn parecer 
sobre o Codigo de Contabilidade, que div_ergem dessa unidacje, 

O SR. MoNIZ SoonÉ - !\Ias após a approvação do Codigo. 
O SR. PAULO DE FnoN~'IN - Signal de que a interpre

tação não é esta que V. Ex. suppõe. 
O SR. MoNIZ SoonÉ - Si a interprelaoão não é esta, a 

lei está pessimamente redigida, porque não ãdrnHte outra 
interpretação., · 

Devo clizer, Sr. Presidente, que o arl. 15 do Codigo de 
Contabilidade está escriplo com lul rig·or, com tal Ilt'ecisão çle 
linguagem, que torna impossível qualquer duvida u respeito 
da sua interpretação. · 

O SR. PAULo DE FnoNTIN - De accôrdo com essa inter
pretação, deviam ser modificaclos os Regimentos do Senado e 
da Camara. ·· . · 

O SR. MoNiz SooRÉ- Poucas vezes o legislador teria dado 
um.a expressão tão precisa e tão nilida ao pensamento legis
lativo. 

9 SR. P:\ULo DE F~ONTIN - E' o defeito; quando a re
dacçao 6 mLlda c prcCJsa, está errada •. 

O SR'.'-~foNiz SooRÉ-Mas o facto do Regimento do So
na.do não ~S~!I.r ainda adap~ado ao Codigo de Contabilidade, na 
mmlla O!JllllU,O"-Q~monslrarJa apenas uma omissão dessa Casa 
do Poder LegJslatn~o no tocante a essa malcria, tanto mais la
mcntavel quanto é certo que a Camm•u já tem o seu Hegimcnto 
moldado, de accôrdo com o citado artigo do referido C o digo., 

O ~R. PAur,o o~ FnoNTIN- Então V. Ex., como Senador, 
ha mUJlo quo flCVJa ter apresentado uma indicar.üo modifi-
cando o nosso Regimento, • 

• , _ S. - Vol. XII J 9 
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O S11. MoNIZ Somul - Eu poderia Ler apresentado uma 
indictlcão a respcilo, modificando nesse sentido o oosso ltegi
mcnlo. Mas bem ~abo o meu illustre amigo, Senador pelo 
Dlslriclo I•'edm·al, que qualquer iniciativa que purtisse do 
minha parte tet·ia logo contra si, neste momento, r. anath,ema 
geral. · 

0 Sn. PAULO DE FttoNTIN-Não apoiado. 

o .Sn. MoNIZ Sooi\É-Permitta-mc que eu diga a V: Ex. 
que, conhecendo bem a psychologia do meio em que vivemos, 
si eu quizcsse rccommendar mal a revogacão do llegimenlo, 
neste particular, ou si cu quizcsso fazer uma campanha no 
sentido do evitar essa modificacão cu adoptaria então o l(l
vitrc, que S. Ex. me aconselha, tomaria a iniciativa dessa 
reforma regimental. 

o Sn. PAULo Dll FnoNTIN -Não apoiado. Em relação ao 
orcamento da Receita, por exemplo, o Senado não está con
trariando V. Ex. Ao contrario . 

O Sa. MoNIZ SoDRÉ - A não approvação da Receita, 
V. Ex. bem sabe que não obedece aos desejos da maioria de 
ser agradavel tí. insignificante patrulha, que n.leiteia a ela
bor·acão de uma lei do impostos e contribuicõos, que melhpr 
consulta aos interesses reaes da collectividade. Si transigiram 
foi porque não poderiam vencer a nossa tenacidade, ceden<;lo 
a motivos que naturalmente não escaparam á arguta perspi
cacia do preclaro Senador. 

0 SR. PAULO DE FRONTJN- E' bondade de V. Ex .. 

O SR. MoNIZ SoDRÉ-DÜo isto, Sr. Presidente, poucas 
palavras deverei accrcsccntar. 

Tive occasião, em uma das sessões deste anno, fazendo 
um discurso sobre o momento politico ou sobro as occorreq
eias politicas que so desenrolam acluaimenle em nosso paiz, 
de t•eferir-me á accão do honrado Chefe da Nacão para con
demnal-a francamente, em obedicnoia exclusiva aos ditames 
do meu patriotismo. E, naquclla occasião deparou-so-me õ 
ensejo do proferir estas palavras, para as quaes chamo a 
attenoão do Senado: 

•, .. 

"Eu já tive occasião, nesta Casa, de affit'mar, que 
toda vez que entram em conflicto os interesses do Go
verno c os direitos da Nacão, é preferivel que sáia ·o 

· Go_verno e so salvo a Nacão. Porque os governos só 
extslom pura as garantias dos direitos individuacs c 
das ,lih.m·rlarlcs publicas. E si pat•a clle se mnnler o 
suhs1st\r é nocessario supprimir esses direitos e violar 
essas lllwr·cln·rles, então se 1•elire o dosn.ppnroca o Go
verno, que só pódo viver na atmosphera irrespiravr.l 
do pavor. clcfcndiclo pelos ci!·culos de ferro da escra
vidão IlDli~icn. Rc.tire-se o Governo, cer~o de que é 
esse o mnwr serv1oo que pódo prestar á sua Patrin •. 
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Os Lilurii'crnrios do Governo, invocam a Lodo in
~Lanlo o exemplo de homens que Lecm afl'ronlado as 
rcvolu~õcs para manlcr o poder. E cilarn .l!'eijó. 

Mas, senhores, E'eijó, quando comprehcndcu que 
u sua perrnanenciu no poder iml!OI'lava em conlinLJ;lS 
ug·iluc.õc~ polilicus - polilicus, vejam bem, e não agi
Laçõcs muilo mais graves, da or~cm publica - ollc, 
cm um grande gcslo do dcsprcndimenlo c llc patrio
tismo, abandonou o poder. Nunca a clignidallc de um 
Chefe de Estudo oslú. em governar a nacão nela vio· 
lene.ia, impondo-se, pela força, aos seus concidadãos. 

E é realmente um verdadeirg cpigmmma quando 
comparam os delcnlures arbilral'ios do poder, no Brasil 
L·epubl i cano, com o grande Feijó, não se leml.Jrando que 
Feijó, nesse ·exemplo hislol'ico, abriu caminho a lodo 
pall'iolismo digno, sempre capuz desses rasgos de abne
gação." 

E nesse discur·so, f:ir. l'residcnlc, cu mostrava que varios. 
oult·os chcl'es de Estado, inJ'luidos pot· suggcslõcs palrioLict}s, 
clcixul'Um o poder, quando sentiam que lhes fallavurn os meios 
i nd iopeusavds pura bem governar o seu paiz. 

Venho, neslc momento, offerecer ú considcracão do Se
nado, cm juslil'ieativa elas al'fit·mações que cu fizera, de que 
roalmcnle é um verdadeiro cpigmmma comparar-~c o actual 
Chefe da Nar;ão com o grande Feijó, venho o!'ferccor á attrmç.ão 
do Senado, como mais uma demonstração cvldcnlc do acerlo 
dessa minhn asseveração,· o ·seguinte trecho de Joaquim Na.
buco, a ·respeito da accão elo .grande estadista: 

"Um padre tem a coragem de licenciar o Exercito 
que fizera a revolução, depois de o bater nos seus ro
duclos o elo o siliar nos seus quarleis, isso sem appcllar 
par·a o eRt.rangoiro, sem baslilhas, sem cs.[lionagem, sem 
alçapões por onde clesatÍparcccsscm os corpos executa
dos clandoslinamentcJ sem pOr a sociedade inteira in
communicavel, appellando apenas para O CiVlSmo e não 
para uma ordem de paixões que tornam lodo o g·ovcrno 
impossivol. Os homens dessa quadt•a revelam um grúo 

"-d.o virilidade c de energia superior, senlindo-~e sómenlc 
illca.pazes de organizm· o chúos; ao mesmo tempo, Lodos 
possl:iu.r.ll ·urna inlcg·ridadc, um desprenqimcnto ubso
lulo." '·, 

Ah i csltt, Sr. Pt•csidcnlc. · Mas não querendo mais omhn
rar;m· os Lt·abulhos do Senado, limitar-me-hei a ler o muni
fcslo elo l!,oijó, quando ollc deixou o poder pelas &uggcslõcs 
poli li cus, a que acabo de rcl'cl'ir-mo. 
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O Sn. BAnaos;\ LIMA - Não interrompendo V. Ex ....... 
nolnudo-~e que, pouco depoi~. cllc pegou em urJ?us,, nu dcfe~u 
do que lhe pareceu serem os principias IJonsLILUC)Onaes. 

O Sn. MoNIZ SoonB - Elle abundo no u o poder, porque 
não vodia, constiLucionulmente, presl.:;g· os scrViiJOS, CJUI:l dese
java o seu patriotismo, ú NaiJÚO Bru~ileiru c, quando fóra do 
poder, cxpóz-se a lodos os sacril'icios, em Llel'csa da Pulrju, 
que tanto estremecia. 

Dizia o grande brasileiro: 

"Brasileiros I Por vós subi ú primeira magistra
tura do Imperio, por vós desço hoje desse eminente 
posto. Ha muito conheço os homens e as cousas. Eu 
estava convencido da imnossibilidude de obterem-se me
didas legislativas adequadas ás nossa~ 'circumstancias, 
mas forçoso era pagar tributo á gratidão e fazer-vos 
conhecer, pela experiencia, que não estava em meu 
poder accudir. ás necessidades publicas, nem remediar 
os males que tanto vos afi'lig:em. Não devo por mais 
tempo conservar-me na Hegencia. Cumpre-me que 
lanceis mão de outro cidadão, que mais habil ou mais 
feliz, mereça as sympathias dos outros poderes poli
ticas. Eu poderia narrar-vos as invenciveis difficul
dades que previ: mas para que ? 'renho justificado o 
acto de minha espontanea demissão, declarando inge
nuamente que eu não posso satisfazer ao que de mim 
esperaveis. Entregando-vos o poder que g·cncrosamente 
me confiastes, não querendo por mais tempo conservar
vos na espectação de bens de que tendes necessidade, 
mas que não p_osso satisfazer-vos; confessando o méu 
reconhecimento e gratidão ú confiança que vos mereci, 
tenho feito tudo quant.o está da minha parte. Qual
quer, porém, que fôr a sorte que a Provicencia me 
depare, como cidadão brasileiro, Pt'estarei o que devo 
á patria. 

Rio, 19 de setembro de 1837. - DiOao Antonio 
Fe'i:iú. '' 

Eu deixo, Sr. Presidente, os las suggcstões cio nolavcl 
l!rasileiro t~quelles 9uc pensam poder prestar o gue devem 
a sua palr1a ! (Mnlto bem; 1nlltlo bem.) 

O Sr. Jeronymo Monteiro - Peco a l)alavt•a. 

O Sr. Presidente -Tem a palavra o Sr. Jcronymo Mon
teiro., 

O Sr. Jeronymo Monteiro - Sr. PrcHiclcnLe, procurei 
ouvi,r com b~slrinle ntlcnvão ~s palavras do nobre Senador pclrl 
Balun, relultvamcni.c ao proJecto em discussão. 

Devo nccrcscentar desi:le logo que não fui o au<tor da 
emenda que deu Jogar a esse projecto; nllo obstante tive de , ' 



• 

• 
• 
" 

-· 

i' 'sESSÃO EM 28 DE DEZEMDnQ DE 192/i 133 

tomhr conhecimento do assumpto quando apresentei :.o Senado 
um requerimento de urgencia para que a emenda transformada 
em projecto pudesse entrar cm immediata discussão, em uma 
das sessões anteriores. 

Ncsle csludo que tive occrrsião de fazer da materia do 
projecto, verifiquei que não se tratava no caso - e peço a at
tcnção do nobre Senador pela Ballia, para as palavras que vou 
pronunciar, afim de que S. Ex. tenha: o seu espírito esclare
cido sobre o assumpto - que não se lralava de assumpto ele 
grande trunsccndcncia. '!'ralava-se de coisa simples e de 
i'acil deliberação, de medida que podia ter sido U'Cceita pela 
Commissão de Finanças, mesmo como emenda uo projecto da 
receita, si não tivesse adoptado como medida definitiva, pôr 
um termo ás caudas orcamentari:.s ., 

O Sn. MoNIZ SoonÉ-Eu não condemnei nem a emenda 
nem o projecto; apenas pedi informações. 

O Sn. Jn:nONYMO MoN·mmo- Perfeitamente. E eu venho, 
muito gostosamente, prestar a V. Ex. as informaqões. Mas, 
como dizia, Sr. Presidente, si não fura essa: deliberação de pôr 
um termo ás caudas orçamentarias, certa,mente a emenda of
ferccida ao orçamento da Receita, teria tido parecer favora:vel 
da Commissão de Finanças. 

O nobre Relator do orr;amenlo da Receita, um dos lumi
nares desta Casa:, a quem sempre tributo o meu respeito e a 
minha admiração, só opiriou no sentido da emenda ser desta
cadà para constituir projecto especial, porque não cogita de 
assumpto oroamentario, m:>s apenas de uma autorização ao 
Poder Executivo., 

Como já declarei, Sr. Prcsidcnle, estudando o assumplo, 
verifiquei que não era de grnnde importancia a medida de que 
se cogitava. A Sociedade Propagadora dn:s BeiJas Artes, uma 
das instituições mais benemeritas da cidade do Rio de Janeiro 
(apoiados), tomou a deliberação de construir um grande edi
fício que pudesse servir aos fins :;: que se destina; mas para a 
construcção desse prcdio, par;a a fundação, nesse loca·!, de um 
monumento capaz de honrar a .predicação de nossa Cmpital, teve 
nec.essidnde rln capitaes e para: isso foi forçada a lançar .mão 
de um emprestimo. · 

Aconteceu, porém, Sr. Presidente. que, sendo uma soc.ie
rlade civil. não encontrou m;n nossas leis uma disposição que 
lhe permiLtisse lançar emprestimo em debentures. Soccorreu
se, então, elo recurso uni rio rtnr. lhe eslava no alcance: lanr.on 
um emprestimo cm consolidados e desse modo poude dar inicio 
ú construcção dcstin:.da ú sua. séàe, edifício que é dos mais 
elegantes,. dos mais sumptuosos de nossa Capital. 

O Sn. PAuto DE FRON'T'TN- O projecto é do architccto 
l3clhcncourt ela. Silva., que foi o fundador da Sociedade Pro
pagadora das Bcllas Artes c Lyccu de Artes e Officios. -, 

0 SR>·JERONYMO MONTEIRO-E' exacto. E é um aUest:úlo 
'elo seu nnui•aclo gosto em nrchitectura.. Mas n construcrãc> 
rlcssr. edificio tem consumido A'ranclcs sommas c ninda rccln
martí muif.n dinlhciro para chegar a seu termo. A directori·~ 
rlcssu. Socicclaclc, não podendo mais contar com os bancos pnra 
lhe fornecerem o numeraria preciso á conclusão daqucllcs 
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traball1os1 porquanto allcgr.m todos que, nas condições actuaes 
da praça1 não querem operar, não podem operar, não Ires cou
vém operar, por meio de consolidados, t:eve que se sujeitar ás 
imposições do capital, e essas imposições se consubstanciam 
no seguinte- a Lr[;nsformacão dos consolidados em deben
tu1'c.~, isto é, cm t!lulos fnciltnente transmissiveis no commet·
cio, em titulas que não tornem immobillzados os capitaes ncllc 
em. pt'cga· dos· . · . '··· ·, Pl\'·•lt.:!;q •. 't:·~ •" '1;1 , ·~ .~ .. 11.•: '(~lU 

Ora, n Sociedade não pódc emiltir debentures, porque não 
h a cm nossas leis aulol'iznção para iRso; Teve, então, de vir 
batct· ús portas do Congresso, para solicitar a autorizncão q11e 
const.ituc o objecto da emenda ora transformada no projecto 
eh1 discussão. 

Assim sendo, a questão é simples. Trata-se apenas de 
uma autorização do Congresso Nacional; afim de beneficiar 
a iniciativa de uma grande inRtiluição que se fundou, com 
felicirlmle e exilo, Jlara prestar scrviçoR :1 nossa mocidade c 
ti nos~a Rocicchulc. ARsin1 sendo, Sr. Presidente, eu estou certo 
dê qlie héllhnmil: dnvirla pôde mais pairar no espírito do bon
l'arlo Seilndot; pela Bah ia, nem mesmo no espírito de qualquer 
rlõs St·s .. Senadores, a respeito do voto favornvel ao projecto 
nra cm discussão. 

O SR. ;!3ARBOSA LIMA- Muito bem. 

O SR. JERONYMo MoNTEIRo-Muito agradecido a V. Ex. 

Tendo eu tido n sorle de tomar parto no tmbalho do 
encaminhamento dessa medida, para transformai-a em Je:. 
t•equm,'CJHlo urgcnc·ia para que foRsc votada ainda: nesta ses-

. são, s!nl.o~nic sntiRfililo por ter trnzldn uma pedra insignif\
canl.i~~imn pura n nliccrcc dc~Ru grande obra huma:nlt.aria, 
quo t.ant.o~ br1HlficioR t.rm esptn•gido c hn do ainda disseminar 
peln JlOJlulação carioca. 

Err~ o qno linl1a a dizer. (Muito bem.; muito bem..) 

O Sr. Lnuro Müller- Poun a pnlavrn, pela ore! cm. 

O Sr. Presidenta - Tem a pn lavra, pcln orrlcm o Sr. Lanro 
Muller; . 

O Sr. Lauro Muller (pela ordem) - Sr. PrcRidcnte, devo 
Do honrado Senado!' pola Bahia, umn cxplicucün a rospoil.o 
do pro,ícclo dn Srnarlo n: tJ!J desto. anno. De fncf.o, foi nbj~
ct.o de cmcnrla o malerta do pl'OJcctn, Por motivos que ,, 
Senndn cnnhrcr. do nccumulo de .trnbalho nn Commissüo. nii'l 
mo roi pn.rmillirlo mnior exume r1n mnt.rria. PM i~~n. a Com. 
miRRüo entenrlcu que n omcmla fosse npprovndn, por lho pa
l'ecrr malr!!'~n ·dn uUJidnrlr., mas pnru constituir proicct.o nm 
Rrp:wndo, nf1111 rlo quo o Senado pudesse sr Pl'n1l\1ncinr sobro 
nlln r.nm mnior conhncin1rnlo do que nqurlle quo Illn ó prl'-
míll.ir!o nu ~implrs vol.nçilo rlc umn emondn. · 

O Srhn·rlo con.hror a hr.nomnJ•nncin rln inRfil.uicfio n qnr. 
~r rrrf't•n n rnirnrln. (A11ninr/n.~.) Snbr t.nmbnm ~nr• nfin rlrrOI'
I'r rr~,nnn~nhllirlndr 11nm n F.slnrln rlrs,,n nnlm•i:mr,.iin, fTIH'. 
atftí~ •. 111 fclll Rirlo (toda n n~sncinr,im~ congoncro~. porqne o Ie-
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gislador, auLorizn<1do-ns a emitlir debentuJ•es não obriga nin
guem a lomal-c.o. 

O Sn. MoNiz Soonm• - Já declarei que rst.ou de pleno 
accl}l'[]O com o parecer. 

O Sn. LAUno MCLr.En ·- Nestas condições, n Oommissão 
apenas por escrupulo, deu ~sse parecer que aliás niib é con
trario no projecto. 

O Sr. Presidente - Os senhores que approvnm o artigo 
unico do projecto queiram levantar-se. (Pattsa.) 

Approvndo. 'I 

E' annunciada a votação, cm 2' discussão, dn proposição 
da Gamara dos Deputados n. 113, de 192l!, que mandtt emil;t.ir, 
pela Casa dn Moeda, scllos posl.ncs em homemgcrn n SantoR 
Dumonl .. 

O Sr. Moniz Sodré - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra pela ordem o Sr. Se
nador Moniz Sodré. 

O Sr. Moniz Sodré - Sr. Presidente, folgo em declarar a 
V. Ex. e ao Senaclo que com muito prnzer dou o meu voto 
em favor dessa proposição, em segunda discussão, nesta rasa. 
Todas as ·homenagens que p..udessemos prestar ao glori.J50 
brasileiro Santos Dumont.· nunca estariam aqucm dos s~us 
gráncles ineritos. Não preciso trn!}ar n1este momento os feitos 
gloriosos do nosso eminente patricia; c se pedi neste mo
mento a palavra foi para accenl.unr quo lamento não ter o 
Senado Lido pa\'a com o Sr. Santos Dumont manlfesbu;ücs mais 
expressivos, quanclo S. Ex. se npproximava das pingas na
cionaes. 

Tenho visto sempre o açodamcnt.o com que as duas Ca~as 
do nosso Parlamento ,<;c apt•essam cm nomear cotnmlssües 
P<Wa dal' as boas vindas nos brnsileil'os que voltam do estran
geiro a1.i nosso pai~, brasileiros mais oü menos illl1sl.ri)S, mas 
que sn ileslncam U;J1Cnas no sc.cnarin politico. 

O uso c i:lhtisil dessas numifcstaçües ,já foram na outra 
Ca.qa elo Congrl)sso Nacional, commcntados com muit.o chisto 
c qunsi com i·ronia. Na Camara dos Dcput.ados foi ar:·rcsenf,a.
do i.lm l}rD,iccto Pt\1'n ~tlc essa Cnsn do Congresso :'i'll•3ÍOllll.l 
nomeasse uma commiAsfio permanente pára dar as bnuR vin
das a f.odos os brasileiros illust.rcs ou não que ViiJSS·lm a 
nosso ·paiz. . 

Era realmente um commcnlal'io com ironia a.t.f.i.cn, a· rcs~ 
pr.if.o clr.ssa tonrlcncin nossa cm burnt.carmos mantfc~t.nçõcs de 
nlf.o alcance, t.odas as vezes que possam sm· u t.cis t\s iJIIInif.:l'l
f.nr;iics ele m•r!nm part.irlnria clns Srs. Dr.pul.uclos e SGnnclncos. 
1\fnA, no mr::imo tompn rrur. n flumarn r. o Sennc!o t.omnvnm rlc
lihr{n~fir;~ ncssn scnl.irln, rloli!Jcra(•õr.s quo não c mclnmnci !11'111 
r.nt1nl.'omn. nrsln mr.~mn r•i'tJn~iiin Snnl.os Dumont .~n nppnxi
mnrn rlo.Bt•n,il srm f!llr. rrcohrssc, tnnlo ou mais, rlcmon~li'll·· 
r:1irs . r! r ·n f1J'C1.:o r rle rsf.imn pcln~ dun~ Casos do Con
gresso . 
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·Votando a favor desta proposição da Camm·a ·dos Dop::J.
t.ados que, incontestavelmente, é uma homenagem presto:da ao 
glorioso brasileiro, cu me sentia no dever elo accero.tuar que 
o Senado com.melteu uma grande omissão, deixando de pres
tar as justas homenagens a um homem cufo UOI1le g!Ol'iOSO 
enche de orgulho não só a Nação :brasileira como, tap1bcm, a 
raça que cllc proprio pertence. . 

Dilas estas palavras, Sr. Presidente, cu me sento, na cer
teza de que o Senado vae d:ll' o seu vol.o :l'avoravel a esta pro
posição, tanto mais quanto el·la mereceu parecer favoravel da 
Commissão ele Financas .• 

O Sr. Presidente .- Os senhores que approvam a propo. 
sição, queiram lova,nlar-se. (Pausa.) 

Approvado. 

O Sr. Barbosa Lima - Sr. Presidente, requeiro a verifi
cacão da votação. 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador Barbosa Lima pede ve
rificac.ão da votação. 

Não havendo numero no recinto, de accôrdo com o 
Regimento, vou mandar proceder á chamada. 

;(P1•occde-se â chamada.) 
· (.4ssum.c a prcsidencia o Sr. A:e1•edo, substituindo ·o 81'. 

Pires llebello.) 

O Sr. Presidente - Responderam á chamada 34 Srs. Scna
~ores. H a numero. 

E' appvovada n proposição. 
Votação, em 3• discussão, da proposiçao da Gamara dos 

Deputados n. 54. de 1923, considerando de ulilidade publica 
a Liga: dos Inquilinos e Consumidores do Districto Federal .. , 

Aopprovaela. 

· · O Sr. Moniz Sodré - Peço a palavra pela ordem. 

! :· O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Senador .. 

O Sr. Moniz Sodré (pela ordem) - Sr. Presidente, parece 
que houve omissão, na votação, da proposição da Cuma·rn 
dos De,pul.ados, n. 118, do corrente anno. 

Peço a V. Ex. w digne mandar verificar se eu tenho ou 
não razão . 

O Sr. Presidente - A Pl'Oposição a que V. Ex. se refere 
.iá foi vol ada, em virtude elo um mquerjmcnto ele urgencia 
do Sr. i\lenclonca M.art.ins. · · 

· O Sn. MoNTz SoonÉ - Agradece a V. Ex. a inform.ação 

O Sr. Presidente - Volacão cm 3" discussão ela proposição 
ela C amara dos D.epu l.arlos, n. 5", de 192:3·. 

, Os Srs. que approvam. a proposir.ão, queiram levanlar-
~e. (•Pausa.) " 

' . ' ' . ' 
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,. Foi npprovncln. 

o Sr. Antonio Moniz (pela ordem) - ncquciro verificação 
da votação. 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador Antonio Moniz reque~ 
,vcril'icaclío da votarjlíO. 

Os scnliorcs (JUC ap:proy•am a proposiçüo, qut>iram lo
vanLar-sc. (Pausa.) 

V o L aram a favor da .pro.posiçilo 33 Srs. Senadores,, 
!(pausa.) 

Foi approvada. 
· E' annunciada a vo!.1!lc;io, cm 3~ discussão, da proposição 
da Cnmara dos Deputaàos n. 57, de 1923, que autoriza a es
ta!Jelecet· institutos vnccinogenicos nas capitaes dos Estados 
que menciona. 

· O Sr. Barbosa Lima - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente :- Tem a palavra o nobre Senador. 

' O Sr. Barbosa Lima (pela ordem) - Sr. Presidente, pedi 
a TJalavru pela ordem para envi•ar á. Mesa um requerimento, 
solicitando a remessa dessa proposição á. Commissão de Fi
nanças. 

· O avulso declara .que a proposição tem parecer favoravel 
da Com missão de Justiça c Lcgtslacão. ~ada diz sobre a 
op.inião da Commissão do Finanças. En!l'eUanto, é curioso 
quo tivesse sido ouvida a Commissão do Justiça e Legisla
ç.<"ío sobre uma proposição relativa ao esta,belecimento de in
stitutos vaccinogcnicos e não ·tiivcsse sido ouvidas nem a 
Commissii.o de Saude Publica nem a de Finanças, •porque se 
autoriza o Governo Federal a estalbelecer institutos vaccino-
genicos nas capitnes. · . · 

'E' claro que dahi ·resulta uma despeza, que póde variar 
conforme o maior ·ou -menor 'apparalo com ·que esses insti-
LLJlos vcmham a ser estabelecidos. : 

O Sr. Presidente - Informo a· V. Ex. que as Commissões 
'd.~ Saude Publica e ~le Finanças deram pareceres sobre a pro
posição. 

O Sn. BArtllOSA LIMA - Mas, Sr. Presidente, do avulso 
qur! lenho em mão não·consla isso. 

O S11. PnllSJDENTE- V. Ex. tem razão. Do impresso 
da ordem do dia nlío consta realmente. Mas vou mandar a 
V. Ex. o avulso contendo esses pareceres. 

0 Sn. BAHBOSA LIMA - ·Sr. Presidente, ag:r~deço a 
V. F,,, por ter-me enviado este avulso. Mas ú cur1oso que, 
crn se t.mlanrlo de um assumpl.o Lec;hnico, como esle, o pa
l'o~cc.r .!Jouvess·c sido dado, na Gommissã.o de Financas. pelo 
relato.r a quem foi disl.t'illll ido o or~,ament.o do Ministei'io da 
il\t!lrinha.. l~' um .parecm· que devia levar CJh conta a sil.uaçilo 
1'inanceirtl-:em que nos cnccintramos. Como cu vi o o Senado 
viu, na ~~essão de hoJe, um fll'O.iecto dado á ordem do dia com 
parC'cm· .da •Commissão ele Financus voHou á mesma Com
l:.issão ptu•a que esta ou reconsicJe.rasse o seu :voLQ, ou uccres-
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contasse ou elucidasse os J'undamenlos com que o formulou. 
Insisto, pois, no meu requerimento para que o projecto 

vultt! tí Commissiin. Vou mwiar ú. M.esa o meu requerimento, 
agua: dando o seu cncaminlmmenlo para ulterior prooedi
mon! u ,meu. 

\ em á mesa, é lido, apoiado o posto em discussão o se
l;ll ;uto 

... ··~ .... 
RllQUEniMENTO 

. noquciro que o projecto da Camara dos Deputados, n. 57, 
cJo 1\123, volle tí Commissão do Finanças para que diga sobre 
·o Lotai dns dcspczas @O o mesmo pro,iocto motivará. - Bm·-
uosa Lima, . 

O Sr. Presidente - A Commissão de Financas dou parecer 
fnvomvcl, assim como a Commissão de Legislação c .Tustil;a c a 
de Saudc Publica. O honrado Scnarlor, por1lm, pede a volta á 
Commissflo de Finanças, 

O Sr. João Thomé- Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o honrado Senador. 

O Sr. João Thomé- Sr. Presidente, o meu eminente amigo 
e collcga, Senador pelo Amazonas, I'cquorcu a volta da propo
sicão n. ií7, de 1023, á Commissão do Finanças, mturalmenlc 
impressionado pelo erro na puhl icaf}iio do avulso, cm que se 
di~ que essa proposioão lcm parecer favoravel da Commissiio 
de .Tusliça c Lcgishu;ão. Infor·mado posteriormente pela Mesa 
de q1.1c a Commissüo ele Finnncas se Linha pronunciado sobre 
os i u proposir,üo. S. Ex, insistiu ilo seu rcqucrimcrnto, natural
mcnl.c pai•a mnnlcr o espirilo rle cohcwencin que tem cle
monsl.raclo em clel'cnclcr, tanto quanto passivei, o erario pu
blieo do rlrsprzns que não lhe parecem urgentes. Enti·el.anl.o. 
cu pediria n nl.ionf;fi.o ·cio meu ·nohrc collcga c elo Senado para 
os I ermos em que osl.:í rooigida a prOJlO~ição, pois l.ral.n-se 
apenas dr nmn simples autorizac;iio. 

NesiM concllr,üilB; ílU pediria no meu clislincto cnllcga a 
rdirncla ·elo rr.qucl'imcnto. vi.ql.o como n proposir,fto nenhum 
onus traz, no momento, aos cofres publicas, rlcsclc que ao Go
vcr·no não parcca convmlic·n le pol-n cm execução. 

Era o que l.iilhn a dizer. 

O Sr. Barbosa Lima~ Peço a palavra. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Barbosa Lima. 

O Sr. Barbosa Lima- Sr. Prcsirlcnto,, o mau requerimento 
niio envolve de !\\rma alguma n dcsconhocimcnlo rln ul.ilidarlc 
dr.ssns insl.il.uiçõrs. A rlcspcza feila com os insl.il.ul.ns vnccino
l!.P.Ilicos sn ,iu~lil'irn p!Pnamcrnl.c. A minhn questão é onl.riL 
Qual o cofre Qtlo rlnvc occorrcr a essa rlcspoza ? 

En Rou lnnlo mnls insuspniln Jlftl'a ind pronnncinr a rns
pello 'Cio enso; qunnlo, tendo l.ldo, ha pat•to de lt'into. unno~. a 
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honra de presidir o meu Estudo natal, alli deixei fundada, ,iá 
nuquclla épocn, sob a competente diroccüo do ~uucloso mc~LI''' 
Dr. Rodolp!Jo Valludüu, um insliLuLo vuccinogcnico. bem como 
o InsL!Lulo Anlirnbicu c cslabelccimcnlos com os t•ccut·oos nc
cossu•·ios lJUJ'n o combalo á diphloriu, 

O Estado do Pct'llumbuco, naqucllu época, com um or~a
mcnlo dos mais modestos, já pudia fazer face a cslu dcspeza 
com os serviços 'la maior utilidade, subido, comp é, o quanl.o 
fruqucnlemunto u cruelmenl.c grassa u varíola ·naquclla zona 
do nor.L!éslc. 

Parece-me que a cada um dos l~sLados incumbe o dever 
de custear essa despczn. A União já .eslú por demais - diga
mos o l.cJ•mo, por mais que parco;~ um plebcismo - det·runcada. 
Não ha como supporlar mais despczas. Jú aquellas que !!Jc são 
proprias, excedem aos seus recmsos, (IS suas posses. Nüu é, 
pois, de aconselhar-se que ella anele pelos vinte l~slado:; da 
União u culnr motivos pura incluir novos itens no snu JormJ .. 
rlavel or~amcnto. 

Como tive occusifto de accenlunr, ao debater as emenda~ 
an ot·<:nmculo da rcccila, c como espCJ'O accenl.ual' ainda mai8 
na discussão dos orl}amcntos da Agricultura e <lo Interior, a 
União, deixando de lado as caracteristicas do rcgimcn ele dos. 
ccnlrnlizução, avocou ou accoiLou dcspczas, rruc sobem ú som .. 
mas avulla•tlas, com servioos que precisamente incumbem aos 
Estados. · 

Neste p.roject.o cu encontro a escapaloria, que tem servido 
a ca8os nnulogos, c eousislc cm condicionar a contribu ir;üo d:t 
Un iiín medinTde u clausula dn o!Jrigu~üo, ]lO!' pal'l.c dos Esl.ado~ 
bcnel'iciniliJs, rlt: contribuircm com n melarlo das r.lc;;:rezns a 
~cal i za1•. 

Foi nil.qii11, cnm csles r•!s dc l<i, que se consl.iluiu, !la 
muitos annos, o chamado servloo de prophylnxia rural. 

O.'Sn. DroNYRJO'BEN'I'IlS - Que lcm (]ado cxccllontcs rc
sullados. 

O Sn. BMl.llORA LJMA - Não cnnlesto a exccllcnein dr~se 
serviço. Aliús, l.:mho algumas pequenas obsrrvaeüns crun me 
pcJ·mil.lil'ei fazer na discussão do oJ·ea:ncnl.o do Inlcrlor. Mas. 
o qnr. rlir_:o r'! qnc esses cxccllcnLcs rcsnlinclos clcviam I~OI'I'Ct• ú 
conta dos Esl.nrlos. Ji'ronl.ciras n dentro, nfio elas pt•ovi 1wia;., 
mas rios Eslarlos, quasi sobcl'Uno~. dcvcJ·ia essa clespi'Za in
cumbir aos roSJlCetivos crm•ios. 

O Sn. DroNYsro Bl~NTllS - i\! as, quando os RsLndos niío 
toem recursos ? 

O Sn. BAnDoS.\ LJMA -- Não 1! a oxcellcncia nem a ulili
da•rlc rio scrvic.o que cu conl.csl.o. 'O que cu conl.ósl.o {! a dcslo
eaefio qtw sn cslú fazrnrlo clns gastns f!LW cabem ans Eslarlns 
rnru Q Ol'UI.'iO !'r~rl!'rnl. Do rrJ(J(~Q quo o .1~lwsr:UJ'O Nn.r:ionnl.. al(•m 
dos cêln:tpt•omJssos qur. lhe suo propr10s, ameia tem os gastos 
rios Estados. 

Ora. V>l~x. comprohcnrlo que, por essa fôrma, nem o rr
A"imrn dr rlnserni.J•nli~nofin, l.fin JWnr~oniznrlo pnlns prncm•f's r!n 
llP]llJIJ!iPa, sr I~Olll'f'i;'llii'<'J in~t.it.nil·. nom a União l.nr:\ mfin!' n 
llll.•dil'. A llnifin .i:\ l'nz o pn]ll'l rrsrJ'VlHio ha!Jil.unlmnnl.c <ÍS 
ns~ueinçiies de S. Vicente de Paulo; t!ar csmolus, clnr verba para 
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distribuir crn esmolas. A União, o Poder Central, nos la vastís
sima região que vac do rio Chuy ao Marajó c de Ponta de Pedra, 
cm Olinda, ús cabeceiras do Javary, entende que póde tirar do 
Thcsouro Nacional uma verba, que liberaliza ú mendicidade. 

O Sn. DJONYSIO BEm'ES - E' que V. Ex. não conhece os 
·serviços da Santa Casa de Miscricordia de Manúos c os da Santa 
Casa de Miscricordia do Pará, subvencionadas com insignifi
cantes dotações, ha longos anuas. 

O Sn. BARBOSA LIMA - Eu conheço os serviços da Santa 
Casa de Misericordia do llccil'c, que, já naqucllc tempo, an
davam por mais de SOO contos. 

O Sn. DIO.NYSIO BENTES -.Mas Pernambuco eslú em franca 
prosperidade. 

O Sn. BARBOSA LIMA - Eu repilo c insisto. Eu não des
conheço a utilidade de ·Laos serviço, sómente entendo que 
cm uma federação, cm uma Hcpublica Federativa, tacs serviços 
não incumbem ao Poder Central. 

O Sn. DJONYSIO BENTES - V. Ex. dá licença para um 
aparte ? A receita do Estado do Amazonas, nos tempos da bor
raclla valorizada, era de !:!li a 28 mil contos; actualmente, vae 
a pouco mais de cinco mil. Como ficariam os servicos mantidos 
pelo Estado sem auxilio da União ? 

O Sn. BAnnosA LT:l.rA ·- Este caso, V. Ex. me pcrmittirá 
que classifique no art. 5• da nossa Constituição: Caso exce
pcional de calamidade. Mas V. Ex. niio esl.rmcle:·ét a calami
dade aos 20 :E:staclos i'c!rlr.rados; porque, si ha quem este.ia cm 
estado calamitoso é o Thesouro Nacional. Como r.sl.tí. pc.is, o 
Thesouro Nacional a campar de argcntario, de milliardaire para 
propor-se a subvencionar tudo quanto é. servico ul.il nas vat·ins 
circumscripções da llepublica. . . 

O Sn. DI01'iYSIO BENTES - Nilo o ú:.z e3ponlnnearnente, 
mas porque 6 solicilacb pelas v:~ria~ ci:·eumscripçõ.:s <la ítll]'lU
blica. 

O Sn. BARBOSA LI~IA- f:lcrvi1;os uleis ::iio as r.sltwlns ele 
rodagem e a União não lhes vae chamar á ecnst.t•uc~iio a sua 
competcncia; serviço util, acima de todos, é o C(lsino J)l'irnario 
e a União o deferiu aos E~ludos e c:>lcs ás municipalidades. 

Si a União tivesse de aecudir a despczas d:~s mais fructuo
sus, das mais uteis, quacs são as comistcni.,Js cm ministrar in
strucção primaria tís populacõcs hrasEciras, o ;;w areamento 
para acudir ao pa~:~rncnlo de profc~Bores IJ mcstra!l, á ccm
strucção de escolas, {t acquisição de mnterial e:'eo!nr c a outras 
despczas com es!;e cnsino, teria dr. s::tlil' a :oni:na~. as mais 
avultadas. · · 

V. Ex. ~abe quo c :•.!Jurnadn Servi c o do F:·vphy'axia Rural 
jtí anda em 23.000:Cf01t em mni!o umi~ l!t. que r.ra o total do 
orçamento rln Interior <' .Tu~! kn ria Uniiín. rom 1HH2. 

De modo que o meu ponto de vista é esse: a cada uni
flade administrativa, os recursos que I h e foram aUribuidos; 
como fonte priVUI.!\':l CIC t•ecc!itn, HlUS, pal'allda:nente, e j)Ol' 
força dessa conecss5o LJo lcg·isln~!nr c.):::;! iiL:I:Jt(.:, ;JH :;crvi~o.> 
que .iuslificam o lançn::1enl.o ·de 1 ao; irnpn~~o~ r·eg-ionnes. 

O Sn. Dwm~mo BI,NTllS - V .. K". mJ p::rmil.to outro 
.aparte? (Sianal de assenllme_nto d·' o1·ador.) A Pl'efeiluL'a 
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desta Capilal, por exc,mplo, poderia vi-ver s~;n o auxilio. di
recto ou indirecto da União'? l~ quaes os serviços de hygJCna 
que es~a Prefeitura poderia minisLrar aos haüilantcs desta 
cidade ? 

O Sn. BAnnosA Lil\IA - Podc:•ia, porque Lem mais de 
100. 000:000$ de renda. 

O Sn. DIONYS!o BEN'r.l!:S - Mas o que faz com esses cem 
mil contos de róis 'i 

O SR. BAnnosA L:MA - Is~o nãç sei. 
O SR. DroNYSIO BJ~N~·Es - Mas V. Ex. que já tom sido 

representante do Distrt:to E'ec!cral po::teri:J. cspilear. 
O Sn. BAnnozA LnrA - Podei a, até certo ponto. Pois 

tantas vezes protestei contra essa eolll usão quo ·abe!'l'a dos 
dispos.itivos da Cons;itt:ição da Republica, no art .. 67, em 
que d1z: . ·' 

.. . . 

"As despczas de caracter local, m. Capital da Re
publica, incurn be.m exclusi?;amcnte á autoridade mu
nicipal." 

Parece que é o lrgis!ador con3tituinte quem por mim 
responde ao lwnmc:o. Senador pelo Partí. !icm eu acredito 
que os 23.000 :000~ d:!~;r:e:ldir.los com ~- PropHyl3XJ:.t Hural o 
sejam nas freguer.i,Js c:e Ir!t.iá ou r!c Inh:.túr:.a. o.a 2oua rural 
c! esse districto. Esla p~su.da. incumhr.mda, im\")ropria á discri
minação de funcções cara:cteristicas do regimen <golitico em 
que vivemos, soilo a ;~~i .ouu :uuu$ e <Jatm é aincv,, t•m face cto 
que poder:i vir a sig·:~:ficar a Pi'OpltyJa:~i:l J.iur;\l, em todo o 
Brasil. 

Iniciados os ~~rv icos, a QucrQr se faze!'. por completo e 
por conta dos cofr,J;. l'<Joiern.es; o irmiinwnte, r:n todos os Es~ 
Lados da FedC!':lcflo, ne·Jl 2:10 mil, qu:.nlo rn~.i~ 23 mil contos. 

Imagina-se o que ,., o cumbale á malar ia, na formida vel 
bacia do Amazonas c na blixada cxlensissima do Paraná-Pa
raguay; imagina-stJ o que ó combate às mil e t:mN verminoses, 
no interior deste no,;~'' Immen:Jo Br:::~n. DM':le (l combate ao 
bocio nas re~;dõcs A'OYr.nus, através da• dc.;;.~.r.•bartas do emi~ 
:nente chefe do IDcparlamenlo ela Saude Publica Nacional, o 
Sr. Carlos Chagas. até as drm!stacões uo barbeiro, em grande 
parte da bacia do S. Francisco. 

O Sn. ÜJONYS'IO BENTES - Jliias já tem melhorado muilo 
com os serviços da hygiene f(,deral. · 

O Sa. BAnBOSA L:MA - Imagina-se o quo é a despeza 
com as verminoses, o ~·t.aque :t uncinarioses, o o,Jmbnte á an
l\ylostomiases efficaz, efficiente, levado real.::~eiJÜl a todo o 
interior do Brasil. I!m•J.rinn-~e o que é o comhate preventivo ;\ 
[los.sivel e frequente irru,pção du upi•denJie de variola no in
teriOr. 

y.,, Ex., Sr. Pr•J~!dcni e, sabe que mesmo ~ creacão do 
InstJtutu; .. Vaccinogenico, cm uma· capital C(.lmo ó o Recife, 
está xpu1fo lonr,e de b:1star para acudir ús oxig.:moias da po
pulacao, de a 600, 700 e SOO kilomet.ros n. oés!e da capital, 
por todo o extenso territorio daquelle Estado. 

:E o comQate á tuberculose quanto é qu~ :Vacj cus~ar .? •:J~; 
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Então é só no Rio de .Janeiro que se dAVfl offerecer coon-
bule á tuberculose 'I · 

l'ois assim como ~e iustiLLliu o eslabele•;iin~ltto desLinado 
;:o vreparo de va(l~ina., l~Ol' conta dos corn'~ federaes em 
todos os Esto.dos, é natural que esses mesmos Estados venham, 
amanhã, pedir a i.nstituicão de srunatorios para acolher os 
lll'C··I ulJeJ•culnsos. . . . 
· .O SR. MONIZ SODRÉ - E com muito maior razão .. 

u Sa . .B.~uBos;~. J •ll'I;A - ••• e de bospitae,>. par·a asylar 
c l.Jf1dosu rle Ll .• lJc~ct:losc aLet'ilt, que 6 por· si o mais perigoso 
,•c!J:r:ulr. p9.r:a •: :hH~crr.ina~iío da prJStfl hrar.1}a. 

i~, r.l•Jpoi~. o •lOrrtb:d e. é Bó directo; ha t:uniocm que ver Q 
cümiJulo indirclllo ': ,., coml::t1l~ itl'iit·e·~Lú levtt ~ .. (•epartioão dr. 
cenlralizur;iio, tacs cogitacões, t\ voltar as s::~r.< \rist!IS para a 
infancia, quo l'T'equer.La as ~scolas publitms pot· t..Jdo o .Brasil. 

Este assumpto Sr. Presidente, dá panos pr'as ~pt~~ngas. 
Prc:;l.a-s•J a lar~a dJscussüo. cr;, que ~e põem "111 fóco as con
sequencias dessa inclinação, dessa phHantropia do poder cen
tral, a querct· fazer de todoa os recantos do t.e!·r,L;;rio brasileiro 
aquillo que vae sondo & preoecupacão da~ t;acões ns mais 
alleanl.acla~. rna~ 11\'e er.~·adaaH'.ulc ellmmctl.idu a,, podet• tem
poral, isto é, ao Governo. Vem a ser a reconstruccão da raca. 
1~e~"e pat·lieiLUl', em matc.ria ele prevencão. c :e:;islador sa
nil.al'io Loria quo r.únlrihu!r para animar us spu:"ts saudaveis, 
.:1ue crearn as rcsiste~~~ias utei~, que diminueH.t a receptividade 
:r.orbirla e que fa~i!it.am, portanto, o adver•l.o rio uma raca 
cada vez mais fort.e. E a União, que já se incumbe desses 
·:<uu·o~ servi~::.;;, >c mcumJ)irá tambf;Jn de gasLat· centenas de 
llOJJlos rio réi> com escolas de gymnastica apropriadas. Terá 
que fnzf!l' a inspec~ilo eHcolar, para uar combaLtl au Lracboma. 
que i'lagnllr. zonas c::Lc;,sis;imas do nosso pa1z e de que se 
queixam os immigJ':1r.i.eH LfUO para aqui arlltH:m, como se 
queixam, cm conlrai)or:içúo, os nossos paLriP.ios de que esses 
cmigrant.;H t\ que trazem da~ regiões de a::du provcem os 
::;ermens dos mais p~:rigo:-ms ophtalmias. Ter!\ d\1 fazei-a para 
cl iminuit· os l\aSOil de eocolios11 pedaoorJica, cs vícios decor
rentes de um m:':u ~.prm·;~lha:nNlto !}a escola !!e mobi!liario 
cscolat·. 

Pois iS$0 não iTlflue '? !!i como não influ ü·:~ tarnbem agora, 
que estamos tomados do desejo de imitar u.~ g: andes paizes 
!JUe mat·uham ua vaní!'uarda ,com os seus cofre• atulhados de 
ouro? 
, Os cuidado' con: a5 npcrnrin.• nas proximidades dll.l de-

lrvrances, cn:n as gestantes, antes e após a sua rlcU·vranca, os 
cuidados colll a policia doc1 ali1nen/.oil, c, mais JlUI'I.JCII!armon
te, com n po!it1ia do lcit.e l 

V. Ex. imagine o excrcil.o dr. insnrJ!/.ot'eH. · n;aô tnape
doros qno 'ão du~dc as origcn>, onde f<Ó cnconli·a o goelo de 
onde Jll'IIY0.m o lt:oilr. para vCJ'i/'icnt• si 11''""0 lei/c, que ns ca
rrilaros impn1·Lnlll, niio viriio gr•l'll::~n., r·::t:hido,.; 1'111' mfir1:1 in
espf.'J'I.u:i r.111 (r\la.i ai'J'ectudas dr. manite lubcre11:osa, quando 
i'e ~al::o IJIIillllo o gadn vucctnn t'· neeessivcl tí tuberculose. 

11~ a·~ l'!l:'l\1':-:. ;:' 1;: o :•p!f~m~~J·r·h dn~ cn· 11r$ ll:Í.I"~ !.em qne ler 
I • '' 'JI' ll tI I <I •'j ''' 1' 11 •'' o\1• I'';",(, :: I r 1 

li 1 I I'(' \ 
"'' ' ' ' ' ' to I f 

V. Ex. vê, por este rapido exame feito por 1u.m profano, 
p sn"·,r11n J'ut·ntttht\'t•! 11,! illiln:u·p . .; .:c• r·nnj~~~ dn l'l'•i:J q\!1~ n f'an
fa!Tiin dn Tltr•.;nll''n bl'~t~ilpit•n r"hfltll~I'"Í •i-1 ~:!1'1•1 rn~:la~. nlf:'l.
~~nd!)-Se a eiiiiPrezas, para as quaes não tem força, e esqueoi-

• 
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do de que Yiv~ t~Jn moralorin, du que c:Ml cm lu! :;!luucão 
que, pclu sua 111Ú eonrlucla. cotwurrc poderu8umonlc pam ug~ 
.gravar a situação dos Estados, obrigados a fazer :face aos 
~eu;; cotqll'Gllli:;::HJ;; JJO I)Xter•tot•, no:; lm1ilcs rJas taxas uuscra
voi:;, n!JaJ):o dti li, de f> u tiu !, t: :miJe l.ltJUS de quanto n:cnos 
daqui por deanle. ' 

Paroce-nw f!•.:t• ::t :'iu<.;üo ler·iu que voltar as suas vistas, 
mais prcci[luan,,.•nL•J paPa u problema cent.J·al, para rcmode-. 
11;1UÜO tlati S!Hl~ i.!Oi:di<;<it•:; ~'ill!lliCUil'llO', dt: IIIU!de_ !I lhe [JCl'tniL
tlr proporCionar aos bras1l01ros uma moeda sa, mais esLavel 
c de um '.:aJur· :~:.~q:1:~11 :vd. qi!e J!iltl i'oiT~! a nlJ~I!J':a, (!rtl ·que 
nó; vil"i!I1](:B. I:: [Jllttt i;:,;u fawr·, t'• eviilr,nle I']IJe i!l!u tem dl3 
ser da urna : Pl'o.Jt'iiladn n. I r11/a tn·ova. rnsisl ia tio no n~~!tllo· de 
toda~ a., Jill'<::ul,!.; Jcdc:·adns, que ai'JIU<!Ill tmt·u o [\iode Ja
neiro. 

E' por isso, Sl'. I'rm:irJenlr!. que eu n:c animei a n~resen
tnr á 1!J:esa um requerimento, solicitando a volta, á Commi.f
:.w.tt. tH~:.;:~i: 1J,···,It'L'dJ ij!:t.! l:•i:,,,•·;i~ il•t!·,JI'l/.it!llltJ O .PtHii~/' J'iXt!CUtl
\11 a J~~;~··•· 'll''!' :····:· dd l·:·11:it!,··, Wt iJH:lutlancia. iaieinltncnte 
ntLHrka. d~_~ ;ln:·: :(·no:~·w~n. 

Foi com in:prri'U:ueia d<J.';~e V!i!IO qclo1 <:nln<~CIH'il'11 as 
quantas despezns, que ltoje víio a milltnt·e.; de contos ele t'r.\is. 

itf~J:·i:o: 1:·:,:.,. :: l~:a:..; i~:·r•lt:!~·::~ ··_·:t···'1,1 1l!i:.: :J·.'·n·: ~;.~.l'OJ'
~o:,;; J'eil.os nt••·•!e .;enlido, mas nflo pna;o feelinr o; olho.; . aos 
cncut·;;o:i do 'l'lwsouro Naci'onal o ú necessir:iadl~ de OIJixar a 
cada unidade da Fedcrur;üo as responsabilidades qt::: illi~ siill 
proprias. 

Por amf]uanlo, é o que lc::Jilo a dizer, á espe.t·::t ele op
pr•rlnnnrnente, dizer mais alguma cousa. 

O Sr. Presidente ~- Continúa a discussão 110 requerimento 
do Sr. Barbosa Lima. Si não .houver quem peça a palavra, 
encerro a discussão. (Pausa.) . · 

Encerrada. Não ·ha -visivelmente numero no recinto para 
a votação elo requerimento, que fica a&sim prejudicàdo. Não 
mando proceder á chamada porque a ~lesa está informada 
da retirada de 12 Srs. Senadores. Tendo comparecido 37,. 
nüo ha numero. 

ORÇAMENTO DA REC:I!:l'l'A 

-
Continuação da 2• discussão da propo:;ição da Gamara dod 

Deputados n. U 7, de i924, orçando a Receita Geral da Repu
blica para o exercicio de 1925. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Jeronymo Mon
teiro. 

· O Sr. Jeroliymo Monteiro (') - Sr. Presidente, ante11 
de começar as consideracões que me julgo no dever de pro
nunciar·-.a respeito do orçamento da Receita, tomo a liber
dade de lallçar um p1•otesto formal1 fol'malis.simo, contra as 
palavras que' o meu venerando am1go, respmtavcl represen
tante do ·:Estado do Rio de Janeiro, um dos caracteres que 
eu muito aprecio nesta Casa, teve occnsiüo de pronunciar 



hoje, quando alguns Senadores se relirul'ám do reeinto, no 
momento cm que se procedia ú volacjão do um projecto. 

o Sn. ANTo.Nro jyJDNIZ - E' um direito muito Icgilimo., 
O Sn. J'EnoNYMo MoN'I'EIJ\o- S. Ex.· dcclat·ou que havia 

apresentado á Mesa uma indicac;ão para que o. Senado in~ 
cluissc no seu Regimento uma disposição proilibiliva .•• 

0 Sn. MIGUEL DE CARVALHO-' E' uma inverdade. V. Ex. 
l1;1o está falando a verdade. Eu não pocli:.l dizer i5LO, o que 
cu disse está escripto. 

O Sn. JERONYMo l\foN'rmRo - ••. que impedisse os Se~ 
nadares de se retirarem do recinto quanch' se co1neças:>e uma 
.votação qualquer. 

0 Sn. i\IIGUEL DE CARVALHO - V. Ex. póde dizer O que 
quizer. O que não póde é me emprestar: palavra que não 
disse. Não disse, nem está cscripto. 
. O Sn. JERONYMo MoNTEmo - Quero apresentar con~ 

!estação formal á declaração de S. Ex .• porque fazemos 
parte de uma assembléa de homens culto~. educados e auto .• 
nomos e que sabem e devem zelar a sua responsabilidade. 

Os Sns. MoNiz SoDml E A-"TONIO MoNiz - Apoiado •. 
0 SR. MIGUEL DE CARVALHO -- V. Ex. está procurando 

barulho. Repito: nüo dbse isso, nem está escripto. 
· O Sn. JERONYMo l\loNTmno - "J. Ex. não pronunciou 
estas palavras? , 

O Sn. MIGUEL DE CARVAr.uo - Não, senhor. 
O Sn. !\Io:'!Iz SoDRÉ - Mas, afinal, C'l que disse V. E:c? 

Que ·se enforcasse, os Senudores que sahissem do recinto? 
O Sn. •MIGUEL DE CARVALHO - Não tenho de dar satisfa~ 

ções a V. Ex. V. Ex. não tem competcncia para me inler~ 
pcl~. i 

O Sn. MoNiz SoDRÉ - E' um dh·eito meu.. · .~ 
0 SR. PRESIDENTE - Attenção! 
O Sn. MIGUET• DE Ct.JWALHO - Sr •. Presidente, peco a 

V. Ex. manter o debate na ordem em que ello deve pro~ 
seguir. 

O Sn. JEnoNY:Mo Mo~TEIRO - Sr. Presidente, eu preci
sava fazer esse protesto, porque cada um de nós sabe o mo~ 
menta preciso cm que . deve cslar no recinto ou delle se 
~·e tirar. 

0 Sn, PRESIDENTE - Attcncão. '·, '. '• 

0 SR. MIGUEl, DE CARVALHO ___.. Peco a V'. Ex. que mante.-. 
nha o debate na ordem cm que elle d~vc ser mantido. · 

O Sn .. JEnONYMo MoNTEIRO - Mas estou dizendo qu3 
V, Ex. disse •. ,,., 

o l:i'n. MIGUEL DE CAnVAuro - Disse que V. Ex. póde 
cnc lwr a Receita com •••• 
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· O .Sn • .JERONYMO 1\IoN'rlli,no - Eu não estou ondwnt.; u 
lla?~iL.a, ·ªão sou opstr!li?tor, te.nh~ documentos ê iír!i~_m~nto-. 
su11wrentes para JUStifiCar a mmha presença na {ribnM. 
Si V ,_Ex. tem o direito de falar sob11e os· or'canicpLqs tam.
ocm o 'humilde Senador tem o mesmo dire.ito ;· .. · ' . . ., ' ., 

() SR,, PAW.Q DJ!! ~?NTfff ...,.,. .Q IJRBf~ §piJJ!!#lf pelo Es
} a~o @ ).l.ID !il:l ,Jan~g·o ,JÍ· i;Iecl!lrpu q~g ~ 1;1!,11} ,~1Jo dj§~e nüt> 
. .9~ 9 ,qtj.~ Y..~. ~,. ~~t~ ªt lF,ffiV.Q@! 

O SR. JERoNYMO MONTEIRO - Mas eu ilSiou fazendo o 
meu. pr~t~sto, jl!lrgw.l R fl,U~ mW.i .foi j§tg, etjrjj 11 !UlC pisse 
u prrncrpro, O n~Br~ Senagor pelq Jj;§tqgo f!i! }{ig pe .4.Bfll•iro, 
a quam me refeFl, é um dos caracteres a quem mai$ r.IJreeig e 
;·cneco deJl!ro ·d~s~ Gas~. Mas, J1Çiri PQF !§~a· ~·içi> "luJjji,jgg 
r.h prot.esl.ar. 4(lnka paJ.à>,lpas suas,· quanao 1mlenilr· po!'sa:n 
viu a. meliJJ.!irav a. .inin~.a · f!J.n~cão · . .cti! Senador;· ep1-1ti!i~iY ·1! 
aproouw, ~ S&Ui .oa.I'Mter, ma~ na:o de1:x:o de lavrar o meu pro-
-~ • o 

O SR. MIGUEL DE CA~vA~J.IQ - M.i!S !JU ~~p piªse isto. 
P .~R, J~rrrMo AI.9~'FÇJMJ =- §! Y. ~x. está .com a 

palsv.ra, eu me sento,, , 
' " ' ' . ' 

O SR. PRESIDENTE - .Não podem falar ambos ao mesmo 
tpmpq' - . . -

IÜ SR. PAULO Dlil F\RONTIN - Da parle do nobre Smtll::lOl' 
po)o E,spirit.o ªa1:1to .ba UI)) ~!J!!JYocp_. Q ~~. h~epto Fienadnr 
prJio )};$!JWp _do ~lP. 4~ JJlii~Jrp mrp1ggu á. Mc.sa !Yil(l iPP.iP~c~o 
pura q,uc se defmrsse sr o Senado.r pgdiy, gy nêg ~~ rçt;r:n·, 
mas nao apresentou pr~posta al~ulll~, 

0 ~R., ~IGU,I~L DE ÜARV:AL!IO - ;Nem f..!pgti pare~~].', . -
.. .Q ,SP.;,J~~r.~9. No.r:n

1
:EJII\Q = O ~P.1ÍP.#l~!t.~ §~P.rMloP r.p~.o 

'••sl.rt!Jto .v~ea'era., veiU ~S!J .. arec~r o meu .JJ.llzq q~e f3fll me
nos regular, porque ei,J.~endl 'a,S~lm as paJ~vra.ª do no.bro S.e
nador pelo Rio de Ja.ne1ro, e, sr assim ·as entendi, estou exer-
ceJlJjf) ~ ®leitP tjil~ prQf,astar ~tra .ellas. - · 

0 SR. PAULO DE ·:FRQN'l'lN - V, Ex, tem 9 djj',Qito d~ 
P['OLçªt!!:r. ~11.-ª1 g~J.!!~e 9 t!ll!lm~ntg g~~ 11 J.!~P.Iiliª-f{â9 é \dadll, 
1mo ha !!J._zao para }DSIS.Jr, · 

. ' . . L 

O Sa .. JERONYMo MoNTI!IRQ ..., Estou prompto, enlii.O, a 
retirar p que d.is.ae, e ~ pr,eojso. q).L(:l eu· reiter,e ainda .uma.· vez 
qtleJ AeBt!l p.rote~to, ~.'lo!! ª-ÇP.Je~:J!e um~ r.~~!amí!Cii.l? CQJ.ltrp. as 
pafavras do ·S'eriador, sem df'eiitar ao caracter 'de S. Ex. é 
muito menos a consideração s.incera que lhe tributo é· que 
s, ~ .. me t/m.~ 
-, p SR, MIGUEL DE CARVALHO -. N!l.il.g ,9),lr~gªP,g p. Y, :E;;, 

0 ·~1! 1 if~R9:NYMO ,Mpp!fEII!!,Ii) - .. §,r, ~rQ§j9fJ,I.t~.· ,c,u ptn·i 
1101 aparte do nobre Senapqr .pejo .~1,9 .ele .]a!le.m~, ,d1~eul;lp ,que 
'" r1osso obstruir como enténder, menos abusando das r.a
la:vras .de. ·S •. Ex. Eu ·nãó. estoa obstrúinào, nem- tenho nr.-: 
cessidade de obstruir~ Nunca pensei em obstruir. Agora., sr 
'"'·'·~.c$~,e f!JtZ~}.:.o1 .~.tta .fW ,!,l,m §.Jf9HP g~ ~g ape, 

. ;() Sa, PAULO DE ·FRON'l'IN - Nessa .parte, V. ~X. tr.m 
absoluta razão. ~r· 

$. •. -J.ol_.; ~ 10 
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o Sn. JERONYMO MoNTEIRO - Direito que posso exer
cer á vontade, a meu criterio, sem depender da opinião de 
1 erceiz:os., 

'J\mho assistido aqui e visto diversos .Senadores occupa
rem a tribuna por meia, por uma hora e mais a dis0utir 
proJectos de lei de pequena importancia. Jámais eu lhes 
"1sse que estavam obstruindo. Eu venho discutir materia ele 
mtcresse e alta relevancia qual seja a do Orcamento da Re
ceita. Dizem que estou obstruindo, porque compareci á tri
buna para discutir 11 

o. SR. MONIZ SoDRÉ- Sendo a primeira vez. 
O SR. JERONY~o MoNTEIRo- Pela primeira vez, diz V.Ex. 

muiLo bem. Eu já vi occuparem a tribuna os Srs. Paulo de 
Frontin, Moniz Sodré, Antonio Moniz e Barbosa Lima, todos 
elles a respeito de diversos assumptos c jámais c,ogitei siquer 
de que SS. EEx. tivessem vincl,o á tribuna para obst11u.ir. 

0 SR, PAULO DE FRON'l'IN -. V. Ex. fez mal, !)OTqlle, 
aúdo rra Lei de Imprensa, obstrui, declarei aqui positiva

nJCnle da tribuna e, até ao Natal, foi-se obrigado a retirar o 
·~boi da linh!P sem o que as leis annuas não seriam votadas. 

o Sn. JERoNYMo MoNTEmo - Chegl\rei ulé. lá; eu vJu 
por partes. · · 

Não estou obstruindo e declaro agora que se e.stivesse 
ob,lruiudo, e>!uria e:.~rll:lndo um dire1to. 

CJ SR. MJO\;EL DE a ... s \"ALHO - V. Ex. diz que não est.á 
obstruindo, muito bem; se estivesse obstruindo exereeJ•ia um 
ciircilo, ainda umito boJn.J 

O SR. JERONYMO MoNTEIRO - Que é pre~ i~u, porém, é 
que não se faca do obscuro Senador (Nà:J apoiados), .m:. 
máo juizo, ,só porque estão a tratar com elle. Senadores de 
alta competeneia, de alto saber e de alta importancia soci'al. 

0 SR. PAULO DE FIIONTIN - Aliás, U.l IÍÍ3.: 'f.JiiO á lei da 
imprensa V.. Ex. foi um excellente companha'.!'O. 

0 SR. JERONY~O MONTEIRO - Agradeço muito a genero
sidade de V. Ex., que não precisava antecipar, pois, eu vou 
chegar até lá. 

Si ·eu quizesse obstruir, pederia a p'alavra, e antes . de 
qualquer aparte de quen1 quer· que fosse, '.lirw. dessasso.m
l>radamente que tinha v;ndo á tribuna ob;tr:J,~' o urcamento 
da Receita e ninguem me poderia vir us lllàos. 

t
. O Sa. MoNIZ SeD.RÉ - Animado, aliás, do melh9r patrio
Ismo. 

O SR. JEnoNYMo MoNTEIRo - Certamente. Estou exer
cendo um direito de representante e peniSo que tenho para 
isso liberdade e autonomia. 

O Sa, MoNiz SoDRÉ - Nós não devemos permittir que 
o Governo queira garrotoar o povo.· · 

O SR, JERoNYMo MoNTEIRo -Votando um areamento. tão 
cheio de onus .. 

O SR. MoNI~ SoDRÉ - Obstruindo, usamos de um direito, 
é u mdever supremo, é uma questão de suprciL1o patrio-
tismo., · · 
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0 SR. ~AULO DE FRONTIN - São modos de vêr. 
o SR. MoNIZ SonRÉ - São maneiras de vêr e compre-

hcnder os 'Ussumptos. · · 
O SR. JERONYMo MoNTEIRo- Nessas condições, si eu tives-. 

se intenções de obstruir, não esperaria que o ohnrado Sena
dor pelo Rio de Janeiro, meu chefe na :santa Li.:,sa de M1s,,. 
ricordia (risos), viesse me fazer observ'.lCÜ'ls com ;)5 seus 
apartes. . . 

No anna passado, entendendemos que a lei de imprensa era 
um mal para o nosso p:ti:!. Allsl et-me on1. ~ ,.,l!'lel!eS leg·wn;1-
rios, a combaterem e fiz o que pude contra :semelhante pro-
jecto. · ·. : : 

O Sa. A.NToNró MoNrz - Com muita cornpcter..cia., 

0 SR. PAUI.O DE FRONTIN - E o fez com muito bt·ilho. 

O SR. JERONYMo MoNTEIRo - Muito agrade!lll!o a y. lCJ:., 
Nesta c81mpanha, tive como· chefe o rligno o illustrado 

professor Senador Paulo de Frontin. 
0 SR. PAULO DE FRONTIN - Eu não era cl;efc, mas Ulli 

simples soldado. . . 
O SR. JERONYMo .MoNTEIRo - Era um dos princlipaes e 

mai-s brilhantes chefes. . . 

O SR, JoAQUIM MoREIRA - De folego e de rodstencia. 
0 SR. JERONYMO MONTEIRO - Eu Jcclarei carrément, 

desta tribuna, que eu estava obstruindo. L~::r: hro-me bera 
que o nosso collega, Senador, então, pelo J.r::tazonas e, hojd, 
Senador por Sergipe teve ense,jo de gracejlr "Ommigo, quani!:J 
na tribuna, por estar enchendo o tempo, obstruindo. 

O SR. PAur..o DE FRONTrN - S. Ex. bri.;ou ccmr,osco ma!s 
de uma vez. · 

O SR. JERONYMo MoNTEIRo - Naquella époc~. tive occa
sião de fazer V'arias considerações em relação ao assumpt.o, e 
comquanto tivesse recebido ~todo o apanhado dOIS debates, os 
meus discursos não constam dos Annaes. O meu intuito na
que!la occasião em outro. Hoje é bem differente. Entendo 
hoje que é nm d.ever de consciencia discutir o prpjecLo ora 
em llpreço. ' ' · 

Tratando-ae· d:e assumpt~ de 11elevancia, '\'lenho trazer ar
gumentos que certamente .não influirão no animo dos Srs •. 
Senadores para modificar o modo d·e vesolver as questões; 
mas que em todo o caso, levam-me 18 combater o projecto e 
por isso, eu queno, como se d,iz em linguagem vulgar, lavrar 
a minha testada. 

D SR." PAULO DE FRONTIN - M.as V. Ex. póde mod.ificar 
esse modo de resolver, apresentando emondas em te·rceira 
diiiOUssft.o, 

O .sn. JERONYMO MONTEIRO - Certamente, porém, eu 
qullll'O a.nteci.par considerações sobro as emendas que tenho a· 
apresentar, que tenho o direito de vir apresentar em terceira 
discussão. 

il'' 
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O Sn.. (]! !-'afP .~ J!'f.U)J:fJJ~N - }:, V. Ex. oorá ainda o di
reito de dis~:utir o a.ssumpto m.11is um~ y,ez, .qq!Lndg fArcm 
di·seutidas essii.S emendas. · · 

O Sa. MÓl'?xz SooaÉ - Sem ()I?IJ.tQ.I' ·~ ~·~cl~ccii<Q fil+i1! que 
~ u~ ~u~a de maximl!o i~por.tap.cia. porque, opmq )lii)S'u.em 
lS'IlOCa, a ta!La de uma virS'Ltla pódc alL.crar comp1e<~amei!Jte 
d sentido da oração.; 

O SR. JERDNYMD M-oNTEIRo - Mas, Sr. Pre•sidente, como 
4!zi~ ~Q :yim ~qui .f~ P.!>:sl.r:u.cç.ji.Q e sim discutir n assum
p~o cm debate. E' bem de ver-se qu,o quem vem fazer ob,stru
c.cãp, nãp L~az1 ll!ll tnn ·~ozp.~ngo, .~.'Pasta_ cheia do document~s, 
de livros c aLé eom Dtano Offtetal; uao .traz a pasta assim 
pesada e incommoda. Vem muito s,ocegado e diz aqui o que 
muilo bem entende. · 

Sr .. · Presidente, lendo-se o orcamento da Receita, em 
ocmfronto com a lei actual que rege a arreca.daoão dos im
lJOSLos, d:os tributo·s, do P!l'iz, tem-se ª imp!essªç d~ ~ a 
urriJ:a preoocúpa((iio .que pr.eside a orientação dos nossos ho
mens p·dU.ticos é pedir a.o rpaiz contribuicões e mai& con~i
buições, Ianoar i·mpostos ·~ mais. impos~.<>s, sem cogita.v de 
onde poàem vir esses valores, essas sommas tir::tdas, muiLas 
vezes, da maior mrseria que é possivel imaginar,.. se. Lei).Cio-se 
o projecto de areamento VierifiCa-se que hot1ve <Ja p;w:-te .doi' 
seus ~ga;niz~dalles, um cuidaào semelh~ntll aq d~ gaJlinh~ 
quando cata os insectos no terreiro: cawam tudo quanto era 
!POS5ivel imaginar pa.ra lançar sdbre o poyo maior numero de 
impostos, pedir maiores. contribuições. . ' . . 

Sr. Presidente, eu p.charia muito justo, muito razoavel, 
esse Pf.OWiiime~to e, qoolquer que fosse o governo do paiz, 
cu applaucliria; !Jatcria palmas aos homens publicos que cui.:. 
dassj:lm de ~)lSllJ.entar as vendas. majorandQ, por todos os 
meios as tr~putar;ões :lan!)adas sobre o povo por elle dirigido, 
s! verificasse que na ll)atpri_a, ess!).s ~p)ltrij)Uicões .eram. des
Lmadlljs •a melhorar a Situar;ao ·~o proprio povo, a .Cü!f~r~)luiv 
para o progresso o desenvolvimento do paiz. Vpjo, ,POrém, 
Sr. Presidente, que essa preoccupação é a que menos d0,. 
T)lilfa p ~spir.itp 4os homens públicos. Querem as contri
buir;õ~s. os imppstos, PoJlcO se incommodando de onde. possam 
v. jr, :qão. 0ogitap..do ~a b_oa appli.cacão dessas rp~rc!lllas, Hr11,das 
á !lJ)sena dp povo Já Luo sobrecarregado de tributações. 

E é isto que mais me .cnLrisLece, Sr. Presidente, e q Ql1P 
me faz vir á tribuna, .prenqenqo a llfJ,ep~~o ,dGê Srs, 'ª~ado
res, parecendo que pslou obstruindp, àai)dp log11r 4 que ~I! fí!-Ç~ 
de mim esse juizo, · 

Essas rliffcrcnç.as que se npt.nm entre :~ lei •da .receifa 
actual e. o prcall!llP,.to que se prQc)lra votar, irão trazer onus 
extraordmarios, ex•actnmente em uma época de ,crise, de ca
restia, t.ão propagada o t~o. sentida por todos 9!! que vjvem 
dn :apphpaçao da sua actiVIdade e de seu -trabnl)lo. 

E é l[lstimavel que essa majoracão de impostos 1\ÚO te.., 
nha, como não tem applicação conveniente, .sendo npplica
da em ~ousas .que ~ão tradu,ze,m l:lcnefi()io -djpecto Q.o povo. 

AsSISto, Sr. P:esrden.te, mmt.as veZ!lS ·e P1l!itp pp.QpO!Si~a, 
d'umonte, na estacao. (Jcntral pn ];s~p~da pp :Jrerr,o, OI).de per~ 
mnnJCO uma e m0:1s horas, á chtlgada das combo.ios .•:jp~ 
suburbios... · 
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o s·n. LUTz Aoor.PHO - Dos O;!Ct'arlos. 
O Sn. JEnoNYMO l\JoN•mmo - •.. dos r r•crarios, exncta

mcnle. Mais de uma vez tenho snhido da casa ás 5. horas 
C:1 manhã para permanecer na Central c verificar de vísu 
ermo viajarn esses pobres operaria::> para se enlregarmm aos 
seus Iabores nas fabricas. Chegam mal accommodados, agglo
merados uns com os outros c grande numero del!es penduol"ados 
nas plataformas dos vagões, como si fossem trapos; alguns 
presos apenas pell!)s braços,. á falta de espaço e em geral, ex-
postos á morte. · ., 

O Srt. PAt:Lo DE FrLON'l'IN - Para evitar isso o Congresso 
vuton Hma nuloriza~~ãn para operação de crcrlito afim de se 
fazer a clcclrificnçfi.o da Hnha de su:burbios. 

O S'n .. Jr.noNYJ\Tn ~foNTEmo - E' onde vou chegar. Di
zem qur. o numero de pns~agciroR r\ elevadíssimo e que só ppr 
mc;in da clecl r'ificnr.iío se pôrlc al.tcndel' efl'icien I emr~nt.c ao 
serviço . Aliás é o que acaba de dizer o nobre Senador pelo Di-
:1lrJCto .Federal. · 

Pois bem, Sr. Presir.lcnlc, mnjoram-sc os impostos; co
bram-se dezenas de milhares de contos do pobre povo e so 
fa?Jem favores, que· são mantidos, a ·emprez·as felizes ·e cujos 
scn·ir;os .. siio pei·fr:ifnmcnle adiaveis. Po~so citar de momento 
a grande, n feliz, a invc,iavel empreza q11e se chama Revista 
do Supemo Tribunal Federal, recebendo favores aos milha
res de contos. concessãn que pnd ia sE>r adiada para t~mpos 
de folga; entretanto, não se desce a indispensaveis, urgentis-
simos melhoramentos. , 

O Sn. M~NDES TAVARES- V. Ex. tem toda a razão. 
O SR. JEnoNYMo MoNTEIRO - Estimo .ouvir o aparte de 

V. Ex. Entretanto, esses favores ·são concedidos e. mantidos 
pelo Congresso Nacional, pelo Governo e pelo Judiciario. Aliás, 
clles foram concedidos por um homem que .se achava jâ em 
situação ·prccaria de saudo, ·com manifesta invalidez cerebral. 

Pois hcm. esses favor•cs que montam a dcz~nas e mi
lhar·rs de cnnl.os de r8is são mantidos, ao passo que para o 
granrlc scr•vico pr·e~l ar! o ft cln~se operaria, a essa massa enor
me da população ,do Dislricl.n Federal, que habita os subur
bios, não se tem qnanlía alguma que se po~•sa applicar em 
sou beneficio. 

O Sn. PnES!IlENTE - Previno ao nobre Senador que está 
terminada a hora rlcslino,da á sessão. 

O Sn .. Tm\oNYMo MoN"rmno - Neste caso, eu pediria a 
V. Ex.,. si não commrl.lr.~se um nbnso para com os respci-
1 a veis c eminenl es collegns - si, lnmbcm, com o meu re-

. qnorimcnlo on nfío vnn rlnr• lng"nr a que so penso que eu 
r-rlc,la obstruindo, porque nindn nem siqucr comecei a esbocnr 
as minhas eonsidoraçõos sobro a rccoita - cu pediria a V. Ex. 
me conservasse com a pnlnvra, sem quo isto valha por umn 
segunda vez que fallo sobro o assumpto. 

O Sn. Pnr.s!ni'N1'E- Perfciln!1lcnln. V. Ex. ficará in
scripto. 

A 1\!esa convoca, pnm llll.ir.. uma Hcs~iio ás S 1[?. horas da. 
noite, c para amanhã, um11 scssiin secreta. 
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Designo para a ordem do dia da ses'são nocturna o se
C"uinte: 

a• discussão da proposição da Gamara dos Deputadoe 
n. 106, de 1924, que abre, pelo Ministerio da Guerra, um cre
dito de 2:041$700, para pagamento do que é devido a Luiz de 
Macedo & Comp., por fornecimentos feitos á 1• Gircumscri
pcão Militar (com parece1• {avoravel da Commissão de :Finan
ças, n. 893, de 1924); 
. a• discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
:h. 1 H, de 1924, que abre, pelo Ministerio· da Viação e Obras 
Publicas, um credito de 5:520$, 'para pagamento de vencimen
tos aos inspectores da rêde tclegraphica adquirida pelo go
verno do Rio Grande do Sul (com :parecer favoravel da Com
missão de Finanças, n. 894, de 1924); 

a• discuõsão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 118, de 1924, que abre, pelo Ministerio da Guerra, um cre
dito de 21:027$420, para pagamento de differenca de venci
mentos devida aos ministros do Supremo Tribunal Militar 
(com pa1·ecr:r favoravel da Commissão de F·inanças, n. 896, de 
m.~J; 

Contiuuacão da 2• discussão da proposição da Camara· dos 
Deputados n. 117, de 1924, orçando a Receita Geral da Repu
blica para o excreicio de 1925 (com parecer da Commissão de 
Finanças sobre as emendas apresentadas, n. 40'1, de 1924); 

Continuação da s• discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 90, de 1924, fixando a despeza do Ministerio da 
Guerra para o exercício de 1925 (com parecer tavoravel da 
Commissão de Finanças sobre a,ç emendas ap1•esentadas fi of
ferecendo novas, n. 402, de 1924); 

Continuação da a• discu!são da propo~icão da Gamara 
dos Deputados n. 76, de 1924, fixando a de'lpeza do Mini e:· 
terio da Justiça e Negocias Interiores par1.1 o exercício de 
:1925 (com parecer da Commissão de Finaw:as, favoravtl a 
algumas emendas.. contrarto a. outras e o(ferecendo novas, 
n. 412, de 1924); 

s• discussão do projecto do Senado n. õ9, de 1924 con
cedendo á Sociedade Propagadora dr.s Bailas Artes o direito 
de emittir debentures para resgate de um emprestimo (emenda 
r.IP.stacada do orçamento da Receita e indut·Ja ~m virlutle de 
uroencia); 

3' discussão da proposição ela C:-tmar,l dos Deputad(JS 
n. 113, de 1924, que manda emitlir, pHla Gas:. da Moeda, selloõ 
postaes cm homenagem a Santos Dumont (com parecer fa-· . 
vorauel da Commissão de Finanças, n. 89/i. ,dt 1924) ; 

Disci!lssüo unica do parecer da Commissílo d•l l'ulioia nu
mero 399. de 1924, concedendo um anno de .~h~en~a. a começar 
de maio vindouro, ao Sr. Senador r"opes Gon~alves, para tra
t:ament.o de saude, na Europa; 

2• discus-são da proposição da Cama r 1 J,;s Deputados 
n. 115, de 1924, autorizando a abrir, pelo Mir..;>.tcrio da Via~ão, 
o crcrlito especial de 2.671 :130$271l. pam ai tender á liqui
dação de compromiseos assumidos com os tl\t'efoiros da con-
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strucçíío da Estrada de Forro de Pelrolina a Therezina (com 
parecm• favoru:vel ria Commissao de Finança.:. n .. 1()5, de ·I !124) ; 

2" discussão da ]Jroposiçãu ela Camura dos Depuladoa 
n. 116, de 1924, que abre, pelo Mini:J!.erio r.to Vi.1r•íío, um cre
dito especial de 118 :ti09$850, par:t pagam,:,ll:o á" Companhia 
Carbonifera de Araranguá ((·om 21arecer /al>J)'t'uvel rlH Co111-
missão da PinanÇa.~, n. 40.~, de 192~). 

Levanta-se n ~e-;<io á, 17 horas l' 35. minutos. 

162" SESSAO, EM 28 DE DEZEMBRO DE 1924 

(Nocturna,) 

PRESIDENCIA DOS 81\S. ES1'ACIO COIMBR,\, PRESIDEN1'll, E MEN
DONÇA MARTINS, 1• SECRETARIO 

A's 20 ·e % horas acham-se presentes os Srs. A. Aze·redo, 
Mendonça Martins, Pires Rebello, Pereira Lobo, Barbosa Lima, 
Dionísio Bentes, Laura· Sodré, Costa Rodl'igues, Cunha Ma
chado, Euripedes de Aguiar, Antonino Freire, Thomaz Rodri
gues, João Thomé, Ferreira Chaves, João Lyra, Antonio Massa, 
Eusebio de Andrade, Lopes Gonl,.lalves, Pedro Lago, Antonio 
Moniz, Moniz Sodré, Manoel Monjardim, Jeronymo Monteiro, 
Migu·cl de Carvalho, Joaquim Moreira, Mendes Tavares, Paulo 
de Fronlin, Sampaio Corrêa, Bueno Brandão, Bueno de Paiva, 
Adolpho Goudo, Luiz Adolpho, Hermenegildo de Moraes, Carlos 
Cava·Icnnti, Lauro Müller e Vida! Ramos (36). 

· O .Sr. Presidente-- Presentes 35 Srs. Senadores, h a nu
mero para ser aberta a sessão. 

Vae ser lida a act.a da sessão anterior. 

O Sr. 4• Secretario (servindo de 2•) procede á lcit.ura da 
acta da sessão anterior que, posta cm discussão, é, sem de

bate, approvada ,, 

O Sr. i' Secretario declara que não ha expediente. 

O Sr. 4• Secretario (servindo de 2') declara que não ha 
pareceres.· 

Deixam de compal.'ecer, com causa ,iusLifica.:la, os Srs . 
. 1\,ristides Rocha, Silverio Nery, Justo Chermont, José Eusebio, 
Benjamin Barroso, Eloy de Souza, Ycnancio Neiva, Rosa e 
Silva, Carneiro da Cunha, Manocl Borba, Gonçalo Rollemberg, 
Bot>nardino Monteiro, Modesto Leal, Lacerda Franco, Alfredo 
Ellis,'JQsé MurLinho, Eugenio Jardim, Ramos Cainido, Afl'onso 
de Camars·o, Gene·roso Mar·quer, Folippe Schmidt, Vespucio de 
Allretr, Soares dos Santos e Carlos Barbosa (24) . 

O Sr. Presidente - ConLinúa a hora do expediente. 
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O Sr. Barbosa Lima- Peço n palavra. 

O Sr. Presideníe - Ha em discussão um requerimento 
àssignado pelos Srs. Antonio Moniz e Moniz Sodré, V. Ex, 
pede a palavra para discutir esse requerimento? 

0 Sa. BARBOSA LIMA - Perfeitamente. 

o Sr. Presidente -Tem a palavra o Sr. Barbosa Lima. 

O SS. Barbosa Lima - Sr. · Presidente, eu me haviá · 
empenhaao na UJ.,;eussão clo"tu rcqLWJ'.anentu, ~(uanelo, lendo 
tera:inado a hnra lieolinada ão cxpcd~enl.e, fut por V. Ex, 
advertido de que sel'ia neces~ario, para que .pudt:!sse continuar, 
requerer a prorogação d'J expediente. Esso meu requerimento 
não merecr.u approvnção do 8cnado I! cn daqui lhe a'\'I'adeço 
a gentileza com qur. mil obsequiou, conl.rilmindo para que eu 
pudesse haurir novas forças e offeclivamenl.c mr. desempe
nhar elos deveres que me impuz. Consolei- me com a recusa, 
por assim dizer inedi!a, com que tr.o rJistingu iu u Senado, d~ 
quu sou ltuniilrlo tnemllro: ccmsolei-me r.rrt1 a idru rln que ésse 
indef~rimento ao tneu rsquaritllent.u se flllnva ao insto deseJo, 
por parle elos dir·ccloriJ~ doR uos,:o3 lrallallios, dl• pr-omo\'cr 
mnis rapirlo anrlntnPnlo na diRcllH·li" I' na volnçãrr du~ ~rnen
clas no or·çarr.enlo da receita, 

!lealmente o a:;&umpto é de tal r·elm anc ia (tu e expl!Oa 
sufficicntemen!e o gesto, pn'Jtm ronrmurn, rlad '·~ os hnbif.o~ 
de corLezia do Senado. 

nctomnndo a palavra, no expeldente da sessão, qu•J agora 
se inicia, volto no ponto em que me encontrava, quando, dada 
11 hora, LIV!l rlc Mlor~mc, sentando-me. Antes, porém, rle re
começar a lcHurn !lo curioso doeltmcnlo, Qun é a orrlom do 
dia do bravo commnndanle d::t ti' região milif.ar, du me per
millir•ci t'a1.er uma obscrvncãn, de passagem, Mbr·e uin \'Oca
bulo que anda senrlo muito empreg-ado, cm rr.là:;ão nos qu~:~ 
dissentem da !ll'lentação preponderante nos dlrénlos governa
rumtacs. A esses, divididos em vario~ grupo3, desde os que 
est.ão em armas nas coxilhns do, sul, na~ mattn~ do Iguassú, · 
at,é os que divergem de varias gostos dos governantes; a es
ses esltí so applicnndn, do um modo muito gtlr.erali~ado. na 
irr.1prcnsa adicta á siluaoão reinante, e até nos debates par-
lPmcnlnres, o epitheto de masborqueiros. · · 

A mashorcn, o Senado snbo, que era uma instituição go~ 
vcrnista. não era opposicionisla; era n denominação dada .á 
associação do patriotas, mais ou menos interessados o 
interesseiros, que so incumbia de certas tarefas menos con-
1'cssaveis, que não podiam ser commettidas aos agentes of!l
ciacs do Poder Publico, nos tempos do D. Juan Manoel •Rosas. 
Havia a honorabla sala, que era a assemblén sobro que roea
hiam as rosjlonsnbilidndes publicas offlciaos dos netos prati
cados pela dtcto:durn do Prata, Em convergoncia com essa no
tavel legislatura havia os mnshorquoiros. Os ma•horqueiros 
não eram, pois, os adversarias do Governo i oram os eollubora
dor_çs cscusos do governantes omnipotentes, do autocratas d~ 
C!).Lao. De modo ,Que !m, pelo menos impropriedade na appliou
ç.uo do termo pe,JQrnJn~o n todos quantos, em diversos grúos, di
vergem da orwntncuo governamenlul, 
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Postas as cousas no~ seus termo~ e dados os nomes a 
• quem os merece, eu retomo o commentario que ia começando 

a rnzer sobro o curlo~o documento, qtle é 11. ordem do dia a 
quo ulludo. 

Destaquei deste documento csl;a phrnse: 
<Não cslou preso - diz o general João Ncpomuceno Costa. 

- !I um espirita estreilo de ·parlidarismo doent.io, pois que a 
mlnhn consciencia se governa pelo espirita sublime do amo1· 
á Palriil e ú OI·dcm cortslilucional dil Hcpublica, c disso (quer 
uizcr desse espirita stlb!irr.~ do amor (L Piltria c á ordem con
stitucional da Hcpublica) ,iá dei provas quando. em 1893. o 
Marechal Floriano, rompendo a Constituição, collocou-se fóra 
ela lei, constlrvunclo-se no govcmo revoluctmtarmmente.~ 

Ora, aqui está. O então tencnlo .João Nepoinuceno da 
Costa, entendeu que o Marechal li'loriano ,então no exercicio 
de. V ice-Presidente da ltcpulJ!icu, pela renuncia á presidencla 
do Sr. Marechal Deodoro, se tinha colrocndo fóra da lei; e 
então, clle, tenente, já ncssn época, ahrazarlo cm grande amor 
pela orclmtl constit.ueional, foi occupnr o logor deixado pelo 
!M.nroch!ll quo se tinha posto fórfi da lei, c cllo moLtcu~ee den-
tro da lei. (Riat'i,) . 

V. Ex. está vendo o valor da evocação e a slgniticaçrio 
politica qué ella tem.. · 

:Agora Imagine V. Ex. si não tosse a amnistia qué vehi 
depois, em f895, melhorada em annos sttbseqtl·etités, e nós te
riamos· o tenente da legalidade, coronel da r«!volta, aind·a co
ronel do lado daquella legalidade sui generis, ao passo que. 
com a: amnistia, - força é convir que ás vezes esse reours~ 
f.em alguma cousa de util: para o Governo actual - não ha 
duvida que leve, porque I.hc proporcionou ensejo de vêr pro
movido a gPueral o tenente daquella época que vem, agora • 
. em uma ordem do dia, fazer aquillo quo faziam antigamente 
os aresf,os do Supremo Tribunal Federal, dizer que cousa é 
legalidndo c que cousa não é legalidade. Naquelle tempo, por
tanto, " Presidente da Republica estava fóra da legalidade: 
quem osl,nn· com a le~ta.!idnde era o t~:~nento, Bojo já nlio. é 
um tenente, 6 um general -- o General Izidoro que entende. 
com o mesmo direito, com o mesmo sublime amor :'i orderr1 
conRtituclonal, quo o Presidente da Republica actual. pelos 
seus actos, está fór:a da legalidade; que elle General; baten
do-se pela restauração das hOas normas Iegaes; está fazendo 
agora o que fazia naquella época o tenente Nepómuceno. 

Dn modn qno, o actual General NepomoceM, dá a me
lhor explicação á actual altitude do General Izidoro, que, com 
certeza, não poderiam contar com um defensor tão autorizad() 
o um interprete tão approximado dos circulas officiaes. Vé-so 
quo a hcrmenr.nl ica, vindo dessa fonte tem o maior valor para 
.in~Lifir.nr n nttiturle do libertador, do regenerador, rio rcRtau
radnr da legalidadl', quo rle arrr.as cm punho so bate no sul 
d::~, nepuhlica pelo verdadoh·o irr.'perio da lei verdarleira. 

' ~r. Presidente, esses antigos rovolucionarlos, beneficiados 
D1lla arr·nistia, vl\m trazçndo á situa~iio áctnal lima t:ollabo · 
raoiio tão preciosa aunnto cul'ioRn, como curioso ó o sugge3·· 
!.Ivo nppello nu e o Governo da nr.publica vem fazendo, quasi 
mHJ s;vstemnlirnmente. áquelloi! rrne1. outr'ora. on em tempos 
rocenLCs, diVergiram do ponto de vista do offil}iallsmc reinante 
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agora. Exemplo: o Governo teve necessidade de constituir um 
embaixador junto ao Governo dr. R:epublica elo Uruguay. E d•l 
quem se havia de lombrat•? Exactamente de um antigo revO·· ' 
lucionario, beneficiado pela amnistia, do eminente Sr. Depu. 
tado Nabuco de Gouvêa, que militou, em 1893, I'.as mesmas 
hostes em que militava o general Izidoro Dias Lopes abrazado 
pelos mesmos idéaes, naquella época I cinginqua. Graças li 
amnistia, pl\de o Governo de agora ver reintegrado entre os 
collaboradores da nova legalidade, um antigo revolucionaria. 
isto é - sem quebra da estima que sinceramente me merece t• 
Dr. Nabuco de Gouvêa - um dos chamados, hoje, mashor .. 
queiras. São os mashorqueiros em convalescença, os mashor .. 
queiras curados pela amnistia. aquelles que1 mais de perto, 
estão c01Jaborando com o Governo da Republica. e mostrando 
que o facto de ter sido revolucionaria, o facto de ter-se aba
lançado a praticar o chamado crime politico, não invalida ne-

,;nhum cidadão para vir collaborar no and<.~mento da causa pu-
blica. · 

E falo no crime politico, recordando-me de umas saboro. 
sas paginas de um publicista insuspeito aos conservadores de 
todos os tempos, do inimitavel .João FranciscJ Lisbôa. No seil 
eloquente jornal O Timon, já naquella época sustentava João 
Francisco Lisbôa que não ha. crime politico. · 

Vê. V. Ex., que doutrina perigosa! H se ·infiltrava na 
educacão dos moços daquella ~poca, precursores tantos, qu~ 
ainda hoje ex~ranham que, ne$tn altura do seculo, houvess3 
uma Assembléa Republicana que collocnsse o crime politi~·:. 
abaixo. do crime de lenocinio. c o patriota qur. toma as armal', 
na melhor das inten~ões, hatcndo-~e por um idéal que se lhu 
afigura o mais capaz de fazer a felicic!ade da sua patria, ve
r.ha a ser collocado abaixo do ca{ten, privado do beneficio <l.l 
prescripçiio o proscripto, como si nós tiveasemos retrogradado 
aos tempos de Sylla. Emfim, estas approxima~ões, Sr. Presi. 
dente, dão um certo sabor á philosophia da historia, que de . 

. riva de vicissitude tão intere;;snntc. Mas mais interessantcl. 
mais suggestiva, é a pagina r.~;~t·ipta da Casa de Correcção, ·\ 
qual se recolhem os réos ele n:llicia, os ratoneiros e os vaga
bundos, por um official do Exercito brasileiro .. piU'n ali co:.J
iluzido, de accôrdo com a nova hermeneutica do proximo fu
turo ministro elo Supremo Tribunal de .Justiça. 
· Eu lerei, pnra que conste dos "A:mnes" d:J Senado, a car• .. t 
que .iá está inseripta nos "Annnr~" da Camara dos Deputados, 
dirigida p~lo capitão Carlos rla Co~ta Leite. n1l dign(J neputadn 
Dr. Woncesláo Escobar. · . . 

"Rio de Janeiro, Casa de Correcção ... " silicct, prisão de 
Estado, silicet, Bastilha, de accôrdo com a commemoração e~
tabelecida, de um dia consagrado á fraternidade umversal. 
constante do nosso kalendario, o designada pn~n f,~sfe.iar -se I' 
quéda da outra Bastilha, no outro llemispherio, do lado norte• 
do Eauador. No hemispherio sul. aliás. cunlinnam a brotar clt1 
sólo das rQpuhlicns mal nclimnfnrlns na nossa latitude. 

A carta diz: 

"Rio de .Janeiro, Casa rlc Correcção. 16 de dezembro 
de 24. - Exmo. Sr. Dr. Wcncoslúo Escobar. 

Prezado patrício. Lendo no Diario OffiC'ial de hoj0 
0 discurso que V. Ex. pronunciou na seseão da CámarP. 
dos Deputados, de 11 do corrente, no qual V. Ex. se 
refere a aggressão de que fui alvo na Policin Central, 
deparei com um aparte do Sr. Deputado Joaquim Sal-
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les, que esLá muito longe da verdade, Sem outro pro
posito que o de fornecer a V. Ex. elementos para der .. 
rubar mais uma inverdade, passo a relatar o inci
dente." 

O incidente deve constar dos nossos "Annaes" para o his·· 
toriador de amanhã, para o psychologo destes dias de Rlepu
b.Jica militante . 

"Eu aguardava, sentado, a occasião de prestar o 
meu depoimento, quando, pelo telephone, o Sr. Carlos 
Reis informava ao ISr. ministro da Justi~ que acaba
vam de chegar ·mais tres sujeitos." 

.Tres sujeitos! (sic). 
"Protestei em voz bastante alta contra esse trata

mento: "Sou capitão do Exercito; não sou um sujeito". 
O Sr. Reis continuou calmamente a sua informaçã..>, 
repetindo os mesmos termos, seguindo novo protest•l 
meu, com as mesmas palavras, supponho apenas ern 
voz mais alta. Aquelle senho~1 findo o telephonema, veio 
ao meu encontro e disse: "~~ão estivesse ó senhor sob 
a egide da policia ... " 

Como isso me faz lembrar a mashorcal 
" •.• e não fosse eu o tenente-coronel Carlos Reis, 4" de
legado auxiliar, e saberia agora como tratai-o." 

Textuall Esta-se daqui a ver este agente do poder pu
blico, congestionado e apoplectico pelo prin~ipio da autori-
dade. . 

"Eu lhe respondi nestes termos: "Fosse o senhor 
quem fosse, estivesse onde estivesse, eu ~rotestaria, des. 
de que me não tratasse como deve ser. Demais, as suas 
ameaças não me intimidam. Póde me acenar com seus 
castigos, mesmos cor);loraes, que não deix!lrei de pro. 
testar:.. O Sr. Reis reC!arguiu, então, que não me conhe
cia, não queria conhecer-me e dava o incidente por ter. 
minado, retirando-se." . 

Um soberano desdem da autoridade soberana! 

"Foi quando um senhor, que eu soube depois ser 
o Dr. Azurem, tamLem delegado, sentindo-se provavel
mente' mais ·an:endido com as minhas palavras do ou~ 
o proprio Sr. Carlos Reis, veio a mim, superexciladõ, e 
disse em altas vozes: "O senhor acaba de dirigir uma 
o:Cfensa ao meu collega que attinge a todos nós. Eu 
·não a acceito." · 

Faço aqui uma pequena pausa. O Senado deve estar re-
cordado da alta significação cabalistica que tem o vocabulo 

. - offensa. Esse vocabulo serviu para se mserir na legislncão 
,republicana o delicto ele lesn-magestnde. Lá estâ na lei de 
imprensa. 

·, 
Prosigo: '• 

"E, sem mais t:ma palavra, armou enorone bofetada 
levando o braco estendido para traz. Tive tempo de me 
:evnntar, lancimdo-me ao aggressor. Atacado inconti
ncnti por varias inrl ividuoR, a soccos e ponta-pés, fm 
ao chão, de onde mo clefondi, por algum tempo, tambem 
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a pé e mão. Tiío numerosos eram os meus aggressores 
que se substituíam em torno da pe.quena superficie 
que eu occupava deitado: vinha um, sahia outro Ató 
que, cm fim, um Sr. gorC.io, moreno, barba e bigodes 
raspados, de forte compleioão mus0ular, me tomou 
pr.los braços, ergueu-me· do chão, mantendo-me seguro 
pelas costas. A onde assim me aggrediam com os pés 
dous indivíduos, qa:fendendo-me eu com os mesmos 
elementos. O meu espontaneo defensor, que não tenho 
o prazer de cõnhecer, irritaó'o, então, sup.ponho, com 
tão revoltante proceder; ri'elxou-me em liberdade. to
mando uma attitudc do qUem se resolve. a impedir a 
wntinuação de tal se ena. E $6 assim descansei. 

Como vê, Sr. Deputado, ne.nhum dos contendores 
lanç.au mão de cadeiras, o difficilmente eu, deitado, mo 
serviria deHns. Em algumas physionomias, eu li 11 
condemnação áqüelleo acto indigno. Guardei-as. 
o Certo oue outro testemunho além .]e minhas pa
lavras eu não posso apresentar. Mas ó bem de ver que 
quem assumiu sem vacillar, a · responsabilidAde dos 
seus actos e proposit,os, como se vê nos depoimentos 
que venho prestando, não negaria agora a aggressão 
que sente bastante não ter iniciado. o · 

Contrasta o procedimento do Sr. Azurem Furtado 
Mm o dos Srs. Drs. Aloysio Neiva e commissario Ro
drigues, que, a despeito da energia oom quo effectua
ram a minha prisão, souberam guarõ'ar oOihmigo atti
tudes de cavaloheirismo a quo correspondi.~ 

Ora, muito bem, ou ora muito mal. 
Sr. Presidente. isto narra o capitão Costa Lo i te. Aqui, 

hrt pouco mais de 30 annos, a quasl 40, o capitão Leoitc I.obo, 
~r.fnrmndo da Marlnha de Guerra, foi detido pela policia de 
ontiío c levado á estacão urbana. Ahi não chegou a ser tra
t:ulo como foi agora, 40 annos depois, o capitão effe,ctivo é'o 
gxcrcit.o. Costa Leite, porque nesstl cousa ha progresso. O 
o'" r.tn foi reputado um grosseiro aggravo aos melindres da 
llfariuha do Guerra. O Club Naval reuniu-se, mantendo-so em 
sessão permanente, até que providencias fossem-lhe dadas no' 
onnt.ido de deaaggravar os brios daquella corporação. Esse 
illllldento conJugou-sn 11om varias outros, synthetizndos todrB 

·•1. t'llrta manifesto. um de cujos trechos princiQ:~.es se lil nos 
rnmtnentnrios á Constituição de ,TtOão Barbnl'hc, assignada 
[H'.!O marechal Manoel Dcodoro da Fonseca, por nquelle sol-

'" que se amotinou contra n autorid:\de constituída para 
fa1.er a Republica de que todos os Srs. são representantes, 
I':JffiO CU O SOU, 

.l~oi por essa época, qUe se ·ahamou da questão miHar .. 
,,,,, ft·cmito de inó'ignacão J)ercorrcu todas as guarnições, con
·•l!ninrlo o fermento do qual resultou o ref11rc-o do solldarie
,J.>,Io proflssional, de. soltdariedD:do moral de todos os off!
rincs do Exercito e ci'a Arma,da. Por tod:~ a parto surgiram 
[lJ'otost.os. ~ 

Hoje. este facto passa com uon fait divars; como um oaso 
\'ulgarissimo. Não desperta grande, nem poque.na indignação .. 
,.'.r:lln-so um caso nntur41lssimo. 

O lendnrio general Polydoro da Fonseca Quir.tanilha Jor
rfiio, velho cabo do gt1crra. visconde do 'Siantn Theoreza, chefe 
tin 11osso principal estabelecimento do oci~cnçüo militar, não 
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pct·rioava os alumnos que se tendo e.nv<llvido, acàso em al
gum conJ'licto occasional nas ruas desta cidade, se deixavam 
prender por agentes da policia. Entendia clle que. á autori
dade mihtar c.abia o o'ircilo c o privilegio de apurar a res
ponsabilidade dos dalictos praticados peJos seus subordina
dos o de os deter nos estabelecimentos e nos locaes destina
cios a esse fim, na sal~ d.o Estao'o Maior, nunca na e.nxovia, 
rn.111ca nos xadrezes dos rotineiros, manos ainda, nos cubi
.cu los da Casa do Correcção. 

Hoje, as ma i oves patentes do Exercito e da Armada são 
procuradas· em suas residencias e são detidas, condizidas á 
policia pelo mais boçal dos agentes sepretas. Na.quella époc11 
em todos os quarteis, cm todas as escolas, oride quer que 
existissem officiaes, os protestos surgiam, conjugavam-se e 
forçavam as p:aovidencias por parte dos agentes do poder 
piiblico. E quando essas provide.ncias cümeoaram a desfalloe
eop, yoi!.l a e:s:plosão que determinou a fundação ri!a Repu
JJ!ica na .iomada de 15 de Novembro. 

'.Codas as 11uarnições com séde ias capitaes das provi!lDia~ 
de então, acudn·am cm massà ao appello y;tronil que, em nome 
dos brios do Exercito e da Armada, fazia. o gen~ral Deodoro da 
Fons~ca. 

Commungavam, com o grand() chpfe, ·nessa éppc~, revol
tavam~se, conspiravam, manifestavam sua i!ldiguada repro.,. 
vação, aquclles que ·se chamavam então o . alfer~s-alumno 
Lauro Severiano Müller; o tenente de artilharia ~auro Sodré 
e Silva; o tenente Benjamin Libera to Barroso; o t!)nente F.e
lippe Schmidt e tantos <lutros. Hoje, Sr. Presidente, U!Jl facto 
desta ordem se passa na hora da regeneração dos costumes 
politicas, quando se trata de. alicerçar a Republica civil e 
quando os oi'ficiaes de, patente do Exercito e da Armada, per
dendo o privilegio que lhes é assegurado pela Constituição da 
Republica, (je serem- julgados nos delictos militares pelos· con
selhps de inyestigaciío e de guerva, no fôro QU!3 lhe .é proprio, 
descem á situaoão que se desenha como um mequ1voco pre
nuncio da dissolução do Exercito para o advento do proteccio
nismo bastardo, pela eclpsão dos jl!nizaros da autocracia mos
covita. 

A garantia, que era o melhor padriio da es~bilidade das 
instituicões militares, tudo quanto· constitue predicados tra.,. 
dicionaes do Exercito .e da Armada, está substituído, está 
sendo macJ?iavelic~ll,le~te ~ubstituido J?or aqu,illo que já uma 
vez chamei a poltcwllzaçao do Exerc1to nac10nal. · 

Assim o querem, assim o teem. 

Foi quando as legiões romanas passaram a ser substitui
das pelos pretorianas, que a decadencia da !andaria Roma se 
accentuou. Os instrumeQ.tps lia tyrannia nunca se forjaram 
melhormente do que nas mãos desses mercenarios instaveis. 
O abaixamento do nivel inteppclual, a abolicªo (j~s gai.'B!ltias 
que a,çonstituicão qa Republica reconheceu e cpQ.flrXllPU, para 
felicidade do Exerclio e da Armada, vale por uma nova éra 
para a civil i~ação brasilei-ra. Daqui por deapte, os defensores 
da ordem publica, os defensores da integridade da Patria, fi. 
ca1•ão em estreita o constante clependencia dos caprichos de 
o ada administracão. A estes, nssim como o legislador da hora 
presento, reservou o di·roito de appellar para o novo .delleto 
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de lesa magestade; a esta, foi t•eservado o direito de, em cada 
caso concreto, definir o que se chama vir.tudes militares e 
competencia techniea. 

Virtudes militares, Sr. Presidente, incluem a subordina
cão, a disciplina, o I•espoito a lei. V. Ex., Sr. Presidente, já 
viu, pela interpretação do general Nepomuceno Costa, o que 
são a subol'dinação, a 'disciplina e o respeito á lei. V. Ex. viu 
o quanto este conceito passa a variar, segundo os caprichos 
à e cada detentor do poder. 

A indisciplina era assignada, testemunhada e submet
tLda a objecto de apreciação nos conselhos de investigação -e 
de guerra, conforme o gráo ele gravidade de Laes infracções. 
Hoje, a indisciplina, a falta de virtudes mililares, é decretada 
sem mais formalidades, por um simples gesto admi-nistrativo, 
á revelia daquella garantia com que lhe acenava a Constituição 
da Republica. E a competencia technica, requisito que se 
imputa indispensav,el para permanecer nas fileirasL garantidos 
nas suas patentes, passa a ser aferida pela elevacao aos pos
tos de ofi'iciaes do E~ercito, de sargentos aos quaes se dis
pensam os requisitos da instrucção escolar. 

Não tenho, Sr. Presidente, o proposito de commover nem 
de convencer. O meu objectivo, eu já o attingi: assignal3ir 
estes suggestivos episodios, fazer ver as apprehensões que me 
salteam o espirita de patriota, deante do ndvo typo de defen
sores da ordem que a nova legalidade evocou. O meu objectivo, 
como Senador e como v,elho lcgionario dos primeiros dias da · 
Republica e da ante-vespera de 15 de novembro, esse meu ob
jectivo, está tambem alcançado registrando nos Annaes do Se
nado esse incidente. 

Resta-me recolher-me philosophicamente, ldeante de 
factos que não dão para emocionar o espirita publico, que 
passam como incidentes sem valor. 

Fica-me a consolação de quem se refugia nos ensinamentos 
eternos do incomparavel Espinosa, quando, deante do casos 
como estes, aconselhava : "non noflere, indionari; sed in
tetuue1'C". 

A Hcão que deriva desses factos eu a entrego á medita~ 
cão das almas bom formadas, dos patriotas que tenham a visão 
bastante esclarecida para penetrar nos arcanos (Je um futuro 
bem proximo. 

E' o que tinha a dizer. (lll·uito bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente - Si não ha mais quem peca a palavra 
na hora do expedient~, passa-se á ordem do dia. 

O Sr. Antonio Moniz - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - V. Ex. ficat•á insêripto para fali ar na 
sessiio seguinte porque vae terminar a hora do expediente. 

Estão sobre a mesa dons pareceres que vão ser lidos. 

O Sr. 4" Secretario (servindo de 2•) ·rocedo á leitura dos 
seguintes 
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A' Uommissiiu de Finanças foi presente a proposição nu
Inet·o 11 !J, de 1\!21, da Uamaru •llos Deputados, que dispõe sobro 
a distribu ir;iio de verbas e ele cr,editos votados para mate·riril 
da:; estradas de ferro da União. 

Em phase de 2' discussão, não quiz a Commissão retardar 
o andamento do pl'O.ieclu e, por isso, deixou de cmitlir parecer 
sobre o assumpto snbmetti!clo a seu ilSLudo, aguarelando o turno 
immediatu pura externar a sua opinião a respeito da materia 
cm apreço, 

l!~' o que passa a faz;er agora. 
A proposição encerra duas Ot'dens diversas de providen

cias; a) a primeira dispõe sob11e materia pertinente ao modo 
do applicar as dotaÇões c creditas concedidos ao Poder E~e
cutj.vo, em face das regras impostas pelo Regulamento Geral de 
Contabilidade, alterado pela proposição em um ou outro dispo
siotivo e, até, revogado em .parte, no tocante ao art. 401; b) o se
gundo refere-se a varias autorizações, de que muitas eram até 
hoje incluidas na denominada cauda do orçamento. 

Preliminarmente, cumpre observar que as o'rpvidencias 
r•cí'eridas na leLLra a acima· devem, cm verdade, constituir obje
cto de lei especial, por isso que muitas não dispõem sobro 
mataria orçamentaria propriamente dita, sondo apena$ lamen
tavcl ha,iam sido remcttidas no Senado ú ultima hora,. quando 
oslc assoberba.do pela obra orçamentaria, não tem tempo de dar 
ao estudo do assumpto o carinho exigido pela sua notoria ~·ele
vancia. Si as examinarmos de meritis, é passivei divergir do 
pensamento da Gamara, neste ou naquclle outro ponto; mas 
niusucm poderá dizer que cllas cabem em lei orca:mentaria, 
sondo digno de applauso, portanto, o acto da outra Casa do 
Congresso Nacional· não as incluindo na proposição relativa ao 
orçamento da despesa elo Ministcrio da Viação e Obras Pu
blicas, durante o exercicio de 1925. 

O mesmo não poderemos dizer, porém, quanto a muitas 
da.; meclit.las do que ll'ala a lcLlra ú acima, quasi todas incluidas 
no at·l. 7" da .pt·oposi~ão em estudo. Estas respeitam, estricta
mente, ti matcria orçamentaria c, pois, devem set• incluidas na 
lei do orr;amento das despesas do exercicio futura. 

,TJI~I ifiquemos o nosso modo de ver. 
· '·, A Gamara recusou-se üs revigoraç.ões de credito cm a lei 
orc'rumenlnria e, pot• isso, cuidou de incluil-as em um pro
Jecto ele !e i especial, - a proposição n. 119, - que é, de 
J'acLo, um seg11ndo orçamento paraHc'lo, como se deprehendc 
alú ela t•cdacção dada no ,i(t eilado art. 7", onde se lô o se
g·uinln cabeçalho á longa s•1rie de revigoracões: Fica o Go
verno nulorizaclo, NO EXEI\CICIO DE 1925 ... ". 

' Por que não revigorar os sa'ldos dos creditas em J.ei de 
areamento? 

,. 
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A não revigoração ·em tal lei podor.á, porventura, evitar 
a despesa a fazer No ANNo, isto 6, no período em que aquella 
lei estiver ·em vigencia 1 

Evidentemente, não. 
E si ha despesa inevitavel a faz·er No CORRER no EXEnmmo, 

por que retirai-a do orçamento relativo ao dito ·exercício, -
que é, afina:!, a lei das despesas autorizadas, - para tt•ansfc
ril-as, como que Para es~ondei-a, dizemos em uma lei cspe-
~1? ' 

Quem não enxergará n canhestro passe? 
Nem mesmo para "inale: ver", como a taes ~ngodos se 

refere p rifão popular, ppderá. servir o processo, porque não 
ba quem !lão veja. .. · 

Só quem não quer ... 
Mas este, será, então, o peior dos cegos. 

. Luxos de velho que pinta o cabello, cuidando epganar 
os demais e .que é, afinal, elle, o unico enganado. 

~Se l).~o, veJamos, 
Em vir,tude de determinada autorização legislativa em 

vigor, -. constante de lei de areamento anterior, ainda que 
por processo pouco recommcndavel, admittamos, mas, em 
qualquer hy:potbese, parte integvante de uma lei, - o Go.,. 
verno, porq:ue podia abrir credito para eKecutaP .detevminida 
obra ou l)ldquirir certo material, contractou com terceiros a 
execução de ditl!- obra ou o fornecimento de dito material. 

~erá isto uma )lyPotllese? 
Não. 
O Sen11do sabe bem que .tae.s casos .são qu;tsi tantos, 

qtu~ntas as auto~·iza.cões concedidas em 'i!')i or~~umcnLa•ria an
erwr. . 

.O oo»Lrflcto, par;L a execução d!l ob1·a ou llllra o forne
cimento do material, foi registrado pelo Tl··iPQ.nal de Co~tt;,t.s, 
o q4e, t~mbeJU, .-. $_ape o ~enado ainda, - não 6 hypót.hese, 
ora f or~n~la.~a , · 

Approvado o contracto .a regi-\ltr!lclo, p •rril:).upl!-1 .de JJpJ:I..,. 
tp.s 11-pprovou clausula .a,ssim redià'ida (é tabeHi~a a formula) : 

"As qespCSI!-S constantes deste contràeto serão le
•Y!!-d.as á !lOlltll dos IJI'Cf:litos abertos pelos decr!')tos ns ... , 
abertos em virtude qa autori~acã.o !!Onstante da lei pu
mero 4. 793, de 7 de janeiro de 1924 (lei de orçamento 
das despesas), CUJAS IMPOR'rANCIAS FORAM DEVIDAMENTE 
EMPENliAP41> PAM E+JECUÇÃ.O DO SE~VIÇO CONTRACTADO." 

Assim, pois, incorpcn,ados ao contracto, esses c~·e.ditos pas
sp.rão a tflr fi vjgencia cjo prpprio COJ.lb'llCL!), SCildO o trans
Par-1(;)1 para o cxercicio seguinte, dos sall(jos aPLlradns em ,cada 
e~ercicio, feito qx~.o((icio,, pelo Tripup.al de Contas o por sup.s 
(lelegacões, "INDEPI!NDI(NTEMJ;;N'I'J!i 'OJ;: Qj)ALQUllR SOLICI~'AÇÃO, 
Nf)S 1?/llM!i:liiO& Pl48 DO MJ!i.Z pp; J4,NEJnp DE QADA ANtjp", S(lgundo 
prece1túa de modo expr-esso o art. 41 do Regulamento .Qflr.aJ .,de 
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Contabilidrude, ·como que a indicar, de maneira inequivoca, pela 
circumstancia de exigir o transporte nos primeiros dias do 
mez do janeiro DE CADA ANNO, que se trata de despesa annual, 
obrigatoria e inilludivcl, c, portanto, de caractecr_: assencial
mente orçamentar.io. 

Nem se poderia comprellender que, vigorando .o contracto 
por um determinado lapso de tempo (para cada casn 10 mezcs 
da data do respectivo registro pelo ,Tribunal de Contas), com 
clle não vigorasse igualmente uma das suas -principaes clau
sulas, exacLamente uma daquellas que· o Regulamento Geral de 
Contabilidade considera ESSENCIAL em seu art •. :775, que diz: 

"A estipulação dos contractos administrativos com
prchendc clausulas essenciaes e clausulas accessorias :. 

§ i." São clausulas essenciaes, e como taes não po
dem -ser suppressas em contracto algum: 

~ · ·· ~):· ~ · q;~· ct·c~~- ·ra~~~~ · ~~·~Çfr~ -~~p~~~;~ ·ci~ · dis·P~s·i:: 
·o da lei que autoriza a celebração do contraoto, bem 

como da verba orçamentaria ou credito addicional por 
onde deve correr a despesa e a declaraçfro de haver sido 

\esta empenh:i.da â conta dos referidos creditas .. " 

Aliás, não ó novo o conceito: já esta,va expresso na legis
lação brasileira lla mais de 50 annos decorridos, de modo claro 
e positivo, nos § 1" do art .. 118 da lei n •. 2. 348, de 23 !i e 
agosto de 1873, assim redigi!do: · 

«A despesa autorizada em lei do orçamento e que 
não se realizar até ao fim do respectivo cxercicio, as
sim como a que foi votada em lei especial e não se 
ci'J'ectuar no exercicio corrente ou no immediato, não 
poderá ser paga sem nova autorização, dada ern lei de 
orçarnento, ainda quanldo o Governo possa fazer o pa
mento llOr meio de operações de cr.edito .. 

EXCEPTUAM-SE AS QUE ESTIVEREM SUJEITAS A CON• 
'fnACTOS, EJ11 VJR'J'UDE DE AUl'ORIZAÇÃO PRIMITIVA, " 

O dispositi-vo transcriplo foi a fonte de onde emanou con
ceito analogo, registra;do no Regulamento Geral de. Contabi-
lidade.. . 

Vl!-so, portanto, que as desposas sujeitas a contractos fir~ 
mados pelo Pode~ Publico em virtude de autorização legisla
tiva - certa ou erradamente conf·erilda em leis ÇJrcamenta
rias, não indaguemos - não estão subordinadas a restriccões 

, c terão de ser pagas durante a vigencia do contracto, com os 
··recursos nelle consignados. 

Poderia;mos cilur innumeros casos de contractos celebra
dos, cujos creditas vigoraram ató se esgotarem completamen
te, mas é trabalho inutil, porque a esse respeito júmais mu
dou a jurisprudencia do Tribunal d-e Contas. 

Isto posto, ó de concluir: 1) que são inevitavois. as des
posas a fazer, no exorcieio de 1925, por conta dos sa-ldos dos . 
cr-editas abertos cm virtude do auL01;ização legislati·va, ainda 
quo esta esteja consignada ·cm lei do orçamento, desde que 
haja contractos em !(ll!:~Q f!Q gxp~~l_Qã.o,_ dg gpjas glgusul(IS. 

i.!.\i i $,:- :Y.:RI:.) ~g ;:; ::,· .. ~' , H 
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conste a obrigacilo ele pagamento de contas ou ele pr.eslaçõe!, 
pelo 'l'hesouro Nacional, .durante o referido exercício de. Hl25; 
2) que só não tem Lmnsporte automatico, determinado por lei, 
nos primeiros dias do mez de janeiro do cada anuo, pura o 
oxercicio immediulo, a parte dos dilas saldos que não esti
ver empenhada ú execucão de contractos. · 

Quanto ao primeiro caso, a sua. exclusão da lei do orça
mento, si não impede a despesa, que é inevitavel por força 
da prbpria lei, impor.ta apenas em inutil disfarce, que muito 
depõe contra a lealdade dos que apresentam um areamento 
ao exame da Nação. 

Quanto ao segundo, a não inclusão, na lei orçamentaria. 
da parto dos saldos não empenhados ao cumprimento de clau
sulas contractuaes, importaria em graves prejuízos, como de
jhonstraremos em seguida. E tanto não convem supprimir as 
despesas a fazer cm 1925, por conta da referida par;te dos 
saldos menciqn~~Çl~ •. ll!l.e. !J.. P!l!l}~l,'!! .3:PQna~ .Qs. dps!QGQL).do pro- · 
jeclõ · dé Te i" dó orçamento para uma outra lei especial, que a 
propria Camara declara só poder vigorar, durante o anuo de 
1925! 

Para melhor exposição da mataria, cuidemos em separado 
deste segundo caso, apresentando um só exemplo, que bastará, 
por certo, á demonstração da necessidade da medida que 
lldeante suggerimos. 

O Go.verno contraclou c obrigiu-se a pagar o material pre
ciso a determinada obra, rescorrendo para isso, - isto é, para 
pagar as contas do 'respectivo fornecimento, - á parle, apenas, 
do credito autorizado na lei de orçamento para 1924, a qual foi, 
em consequencia, empenhada a esse fim especial no respectivo 
Qontracto de fornecimento. A' outra parte do credito total au
torizado, isto é, á parte que não foi empenhaida a contracto al
gum, deve o Governo recorrer, para acudir a despesas inilludi
veis de caracter administrativo, não ligadas a contracto, e, por
tanto, não empenhadas. 

E' uma hypothose a!dmissivel em innumeros casos, cujo 
padrão pódc ser o seguinte, relativo a um caso real. 

O Congresso, havendo reconhecido em o anuo proximo 
findo, a imprescindibilidade e a urgencia de obras a favor no 
abastecimento d'agua do Rio de Janeiro, autorizou o Governo, 
om lei ele orçamento, á execução de ditas obras, que elle pro
prio, o Congresso, denominou de emeraencia, para mostrar o 
caracter urgente de que se revestiam. Assim autorizado, o Go
verno contractou o fornecimento de tubos ou cano~, empe
nhando no contracto parte do credito total autorizado, porque 
a outra parte carecia o proprio Governo, para executar admi
nistrativamente varias serviços (descarga, transporte e assen
tamento dos tubos), não ligados a contracto algum, mas só 
exequíveis após a chegada do material ao porto do Rio de Ja-
oo~. . . 

Dito material, porém, s·ó poderá'' ser entregue· pelos for
necedores nos primeiros mezes do anno de 1925, confol'me reza 
o contracto de fornecimento, approvrudo e re·gistmdo em -tempo 
habil pelo Tribunal de Contas, aliás, de accôrdo com a lei e 
segundo a sua pacifica e uniforme urisprudencia. 

Ora, se o saldo do credito não fôr revigorado, para que 
se o possa utiliza·!' na execução dos servicos de o:dministra
_ção ac!ma apontados (descarga, trap,s:(lorte e assentamentQ 

I •· 
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do tubos) - na outra parte, empenhada ao cont!'llcto de !or
neciulllnlo, a revigoraçüo é aulomaticu, como vimos, - sorá 
illudido o obje<llivo final que o Congresso Leve em vista ao 
autorizar o credito e, o que é poior, sorú desperdicada a im
portaucia desperudida na acquisic-ão do material. 

·::lerá este, por ventura, o programma que o Goverr10 
.e o Congresso querem agora adoptar'/ 

Nilo acreditamos, sinceramente. 
O Bra~il, nos u!Limos annos, .iá tom despordivado tantas 

possibilidades, que nada aconselha, agora mais este novo 
desperdiço. . . : . 

O que o Congresso deseja, - e nisto faz bem, muito bem 
mesmo, - ó outra cousa muito diversa. 

E' fazer cessar a praxe, de ha muito adoptada enLre nós, 
de introduzir, em cauda de orr;amcnlo, disposicões estranhas 
a esle, sob fúrma vaga de autorizações ao Poder Executivo, 
não raro com a abdicação expontanea, em caso de a-lto inte
resse nacional das suas proprias prerogativas, das quaes não 
pódc abdicar, porque lhe não pel'lencem e sim aos seus man
dantes, ou disposicões que autorizam a abertura de credit:>s 
illimilados. -

Ahi, estamos todos de accõrdo. 
Mas isto não importa, nem em suppnmtr do areamento 

despesas inevitaveis, autorizllldas por leis que estão em vigor, 
e que, por isso, não podem ser eliminadas, ex-üi da propria 
lei, muito embora tenham tido origem cm autorizacões erra
damente incluidas em orçamentos anterio•res; nem, tampouco, 
cm retirar da lei do areamento '!disposições de ordem geral, 
pertinentes ~o modo da sua execucão ou de sua applieação. 

E' quasi o caso de dizer que o gaHo cantóu, mas que 
ninguem sabe, ainda, em que pule iro elle se encontra ... 

Já agora, - não ha duv~da, - as despesas autorizadas 
por lei, qualquer que seja a natureza desta, não podem deixar· 
de ser despesas orçamentarias. 

Serú falsa, em consequencia, a lei de orçamento de des
pesa que não as considera. 

Ora, o Congresso não quer falsificar, estamos convenci
dos. 

Nem o Congresso, nem o Poder Executivo, podemos ac
crescentar, sinceramente. 

O que cumpre é não repetir os passiveis erros pratica
dos em a elaboração de leis de orçamento anteriores; mas as 
consequencias de taes erros, assim podem elles ser denomi
nados, estas, ninguem as poderá evitar. 

. Por que, então, disfarcal-as? 
O Congresso fará obra meritoria, sem duvida, evitando a 

reproducção do mal, assim como fará obra não "l'erdadeira, 
falsa - digamos francamente - se vier a supprimir, do fu
turo ot·r;amento do desposas, despesas inevitaveis, a fazer 
inevitavelmente no correr do exercício proximo. 

Ninguem vac ao alto de uma escada de um salto; é Pre
ciso, queira ou não, galgar os degráos um a um. Nem ellcs 
i' oram feitos pa·ra outrq !destino. O salto, este, S!)rve apenas 
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parâ xrtblcstab-~ ot_céirDP: âO. ~alta_çlPJ.j - :çjtip )lã~ .lõg~;irâ itlcaii
çat~ O SCU O JeC IVO., 

A obrá orçamentaria deste anno já será infinitamen;e su
rperior ás anteriores, se forem suppressas da lei em elallora
oão as vagas autorizações costurr:eiras; mas será obra não di
gna de um Congresso que não quer mentir ú Na&ão, se yie~ a: 
omittir despczas !ataes, insophismaveis, impostas por: Jei, a 
fazer durante o exercício de 1925. A' vis.ta do exposto, pro
põe a Commissão que sejam supprimidos dn. proposioilo nu
Hiero 11 !J, de -que ol'a ·se trata, todn..> as dispo&Jções reln.tivas 
:1 revigorações de credito e 'l:ue seja introduzido, na •lei. ~e 
oroamento :cm: for-mação, o seguinte artigo·:: 
· Art. .Os creditas e os saldos dos creditas autorizados 
ou revig·orados para <Jste minititerw ll!i. lei n. 4 .. 793, de '1, 
de janeiro de 1924, destinados ú cxccuoão de obras ou a: for
necimento de material em virtuc!c de con~actos já ce-lebra
dos com o Poder Executivo, vigorarão por todo o ~empo do 
m:.otracto respectivo, e a sua cscripturaoão se subordinará 
-ao regímen ·estabelecido no art., 41 do: Regulamento Geral de 
Uontabilidade. 

§ 1.• 1Consideram-:;e incut·sos ncdc adig·o os ercrlflo·s 
e os saldos de crecliLos auíorilr.r!ns para serv:oos e obras a 
executar pelo Governo sob a i'órma administrativa. c qu•, 
por isso, não tenham del.erminarlo o empenho de despezas a 
obrigacões contractuaes para com terceiros. 

§ 2.• Consideram-se igualmente incursos nas disposições 
deste artigo, e cornu taes cm pleno vigor, os creditos abertos 
;pelo decreto n. 1G.:!2S, c~ 28 de novembro de 1923, revigo
rado :pelo art. 13 ela lei n. 4. 793, du 7 de janeiro de .:1924', 
em virtude do qual foi peln Governo a.;signado contracto, 
ainda não completado pelo respectivo regist~o no Tribun~l 
de Contas. . . 

§ s.• Não oo considcr.1m comprehendidos neste artigc) 
·os saldos de credi.tos, ainda que autorizados em lei anterior, 
concedidos para execução de serviços e obras, contractados 
ou não, para os quaes tenh~t sido concedida dotaçiío e~.peciwl 
na Dresente ·lei., '· , -,.- ~., :1•' .• ,;;~ 1r11-~U.,~1.;!jJ.~I~t~ 

Isto posto, t~rôpõe a COm!m~ssão. as iSe8iUin:tes aJlteracoe~ 
na .proposição n., 119, conservando-se o direito de fa:zJer ou
tras, ainda, no 3" turno da discussão: 

I 

1.0-Suppril~n-S'e o n. II do art .. 7•, por desnecessario., 
2.•-Supprima-se o n ., III do ai't., 7", por desnecessai'io., 
3."-Supprima-se o n. VI, do art .. 7", por des!l!ecessario., 
'4.•-Supprima-se o n. VII do art .. 7", JlOr desnccessario., 
5."-Supprima-se o n., X do art., 7", por â-esnecessario., 
6.•-Supprima-e-e o n ., XI do :trt... 7•. por dcsnecessario., 
7."-Sup;prima-se o n. XIII do art. 7", ;por desnecessario. 
8."-~upprima-se o n .. XIV do art>7• .• , ' 
9."---'Supprima-se o art ... H, por desnecessario.. -., 
'iO----No :trt •. 2•, supprim:un:-se as ~alavras - «"ii mercã• 

adrias:P, . ..· - ' 
:H-Supprim·a-se o :irt. 3• ., 
:12_,Supprimn.~se o n •. I dO art •. 7•,, 
i3-Suppr!ma-se o art., '4•, por desneêés'sarid. 
14'----SupprJmn-so o art., 5•. p·or desneccssario.: 
1if!-'Supprh:na-se !i l:irt_.. -~·. rpo~ desnece~!mriQo: .. , .. 

.. .. 



10-Supprimam-se os arts. g• e 10 e seu pnragrapho 
unico. :! 

Im:l!::'1JlA8 DO PLENA!UO 

N. :1. 

Continúa cm vigo~ o urt. 1.1 da lei n. 4. 703, d1J 'J de ja• 
neiro de HJ2-l. 

PARECER 

O artigo da lei cituda é este:· 
"Art. 11. Todos os sargentos da Policia Militar do Dis

triclo J.i',~d(·ra! servirão r-or tempo indeterminado, não ficando, 
portanto, su.iuil.os a engajamento ou reengajnmento desde que 
tenham mais t.lo dez annos de serviço na cort;orucão e sejam 
de bom comportamento segundo o conselho de disciplina." 

A Comr!llsslin nao aec~.:nu 3. emenua, que .l'ev1c;um di>PO
siçilo já votada pelo Congresso, dando-lhe, assim, o ctu•actet• 
permanente CJUC não tinha até hoje, 

N.2 

Fica revogado o art. iG da lel n. 4.793, éle 7 de ianeirC> 
de 1924. 

· :>.\!lF:CEn 

O r:r·líg-o eilatlo é o seguinte: 
"Art. ~li. Ficam rcvigoraclas a.r. d;3i)CJsiçõc:; contirla~ no 

art. 18 do decreto n. 4 .555, de 10 de a,~osLil de HJ22, m; 
quaes serão upplicadas aos funccionarios em igualdade do 
condiçües e que tr·nham ;;ido anteriormente designados p'ara 
exercerem commissõc:; nos Estados." 

Deve haver eugano de publicacão. 
A Commissfio nilo pede a retirada da emenda pelo seu jJ •• 

lustre autor, afim de ser !'i)JWOduzíàa em :J" discussão. 

N. 3 

Conlinúa cm vigor C• ::trl.. 2l. da lei n: 4. 793, ele '7 dl3 j:t
;nciro de 192<1. 

PARECllR 

O ar L 21 tem esta rcdacciío: 
"Art,· 21. 1!1' facultado aos alumnos elas escolas superiorcil 

!;la Republica, dependentes de tlma só materia, e que tiverem 
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swo OüYin'rB r.lo nnno ir>J.mcrlinlo, fazerem, em 2" época, o 
exame que lhes falta e, si npprovac!os, os do anno ;eguintc, 
pagas as taxas respectivas." 

A Commissüo ncceita u emeuda, já approvacla pelo Con
gresso anteriormente. 

N. 4 

Fica revogado o art. 26 da lei n. 4. '193, de 7 de janeiro 
de 1924, c seu paragrapho unico. 

PARECER 

O art. 26 é o seguinte·: 
"Art. 26. Fica revigorada a autorização constante do pa

ragrapho unlco do art. f• do decreto legislativo n. 4.381 A, 
de 6 de dezembro ele 1921, para o fim de poder o Governo 
abrir o crodito que for necessario, em moeda corrente ou me
diante operação de crerlit.o. destinado ao custeio das despezas 
com as obras rio construccão, adaptac,\ão e installacões, no Pa
vilhão Monroe, parn funccionamento do Senado da R.epublica. 

Paragrap 11 o unico. Todas as obras e installações serão 
feitas por inl ermcdio do Minist.crio da Justiça e Negocios In
teriores, ouvida :1 Hr~r! elo Senado, podendo sm· realizada~ 
pela fórma que for .iulg·ada .mais conveniente. Indcpendent(l
mente de cnncurrccia publica ou administrativa e a .iuizo do 
mesmo minislerio." · 

A Commissão nlio póde acceitar a emenda, que revoga 
disposição de !ci ainda necessaria. por não Astarem concluídas 
até hoje as obras do adaptação do Pavilhão Monroe. 

·N. 5 

. . 'C<intinúà ·em vigor o art. 27 da lei n. 4. 795, 'de 7 dé ja
neiro de 1924. . 

l?AnECJm 

A lei citada, acima, t.e:11 IJAta redacção: 
Art. 27. Fica revigorado n Aaldo do credito decorrc"l! e da 

autorização do n. lT rlo o.rt. a• dn lei n. 3.991, rln 5 rl~ .ianeirn 
de 1920. nodendo o 11nvP.rno r•'rtli7.rJT' nrwraçõm: •ie rre,1if,n afli 
2. 400 :000$ para a conclusão, decorações, insta Ilações e rnobi
liarin do C(Jificn rJn Ji'ontm. r: a ,in~t.i~n. loco,! rln DiRt,J•i:lf o FC·· 
dera1• dcRtinando .. se Mpocinlmcnf.n noq serviços de .im·os o 
nmnrtiznoi'ío o pr0clncln d:t 1.9.Xn ,illrlir.inria, auc para esRf.' fim 
foi creada. · · 

A CommissfiC> a·~·,eita a emenda. 

iN. 6 

'Fiem rrwi,I)'Mndn n rtlf.oriznoão con,qf.nnto eh. r., !. do nrtir:N 
98 da lel n. 4. 793, de 7 ele janeiro de 1924. 
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PARECER 

iE' o seguinte o artigo citado: 
Art. 38. E' o Pre9ident.e da nopuhlica autorizado:· ·: 

. I. A reorganizar, r.om os recursos existentes nnJ t•espew 
otl':'as verbas dos orçamentos dos Ministerios das Hr.-lar,é:es Exw 

.ter10res e Agricultura, Industria e Uommercic, sem augmenLQ 
de pessoal, os servioos de Propaganrla e Expan3ão Economiea 
do paiz no exterior. 

A Commissão acccitn a emenda paru ser incluic.!o. uo ar-
tigo 7• da proposição. . .... J 

Continúa em Yigm.· o arL. 39 da lei t' 4. 793, ri e 7 de 
janeiro de 1924. 

PAJ\ECER 

Assim dispõe o artigo citado: 
Art. 39. Fica revigorada a autorização contidn no n. i~ 

do art .. 26 da lei n. 4. 632, de ô de janeiro de 1!123, para a: 
reorganização do Serviço do Expansão Economica. snbordi
nada, porém, ao Ministerio do Extnrior. dentro dos Jirr.ites da 
verba propria, e nas bases estabelecidas pelo n. 7, do art. 99, 
da lei que fixou a despeza para o exercício de :1.922. . 

Prejudicada pelo parecer dado á emencla anterior. 

N. 8 

Fica revigorado o art. 41 rln. lei n. 1. 7!'13, ele 7 de· janeiro 
de t924. 

PARECER 

!E' o que se segue o art. 41: 
Art. U. A contar da .data deola lei. ficam divididas em: 

duas partes as verbas destinadas nesl.e orcamerl.!o ·á represen
tação elos embaixadores o dos miniRfros plenipot.rm~iurios e 
residentes. Uma part,e, r.omprehenrl0rHlfl o tcrco do qunntita
t.ivo fixado para nada um, r,er;l att.J·ibl!idn no decoro pessoal' 
da funccão que os mesmos d~~empnnham e c~s~ t~"r.r.• inrlepen
rlm•á de prestaciio de• contas: a nnlra pal'l.<:l a:.rr.nr:n :;s dous 
tercos restantes e se considerar:\ como de;;peza d·J -:>roprio 
paiz cleferidn aos sens agente.: diplnmal.irn~ JHI.ra '1'11' o repre
sentem condignamenl.c onde cslivr,·r.rn arlwlit.arlns. f(;;'a ul
t.ima parte poderá ser snccncln por trimestres r:rlennll.rlo~ mas 
do qualquer fórma os ombaixorlores. ~ssim como O:J minis
tro~ plcnipof.enciarin~ n resir<r.ntr;.;, r:rn.1:1 nlr ir!nrloo rt prestar 
contas (t Delegacia ::.1 The,·r:nr·n •.•1n Lonrlru:. c· :1' S0r:rnf.:11'ill 
de Esl.arJo, do que hrmv.;l't'lil d•~':•r:·l<i!rlt• nl) lrinw.<l.i't'! anlCt1ior, 
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com reccpoões, ou gentilezas de outra ordem. Os snlrlós v·lh'í~ 
ficadc3 em cada trirnC$Lre dos dons tcrt)O.~ rclcl'idos poderão 
ser levados ao trimestre s~guinle, mas ncniJL!m::t d~s du,l;IS 
partes da verba anuual respectiva poderá set· exqed1da, f!• 
cando prohibido conceder-se, por outras rupricas extraorçh
narias qualquer recurso para a representaçao, salvo em ctr
cumstàncias excepcionaes c por auLorizacão expressa dq Pre
sidente da Republica •. 
· A Commissão não póde acceiLar a emenda, porque entende 
que ella deve ser destacada para constituir projecto em sepa~ 
rado, por depender de estudos que não podem ser feitos agora. 

lN. 9 . ' . 

CGntinúa em vigor •O art. 42 da lei n. 4. 7·93, de 7 de ja. 
neiro elo 192,1 •. 

PA!lllCER 

O artigo citado está assim redigido: . 
Art. 42, Continúa em vigor o art. 27, da lei n. 4.555, 

~e .10 d•e agosto de 1922. 
A Comm:ssão acceita a emenda, 

N. i O 

Continúa em vigor o a:o:L. 44 da lei n ~. 793, de 7 elo 
janeiro de 1!J2.f. 

Diz assi:n o art. 44: 

:1-rt. H. E' o Governo :mf.orizndo a diJSpend<'r até cem 
mil contos de róis, por meio de operações de credito podendo · 
rser pgrte em ouro, até a base de mil e quinhentos contos 
curo, para: ; · 

a)' acquisicão, quando julgar mais opportunn, da~. unida·· 
i:Jes nav~es qt!e consider~r indispcmavcis ao scrvico da es
quadr~, mclus!Ve um nav10-escola. um para o servicQo hydro~ 
graph1oo e on1ro para o de pharóes, além elas unlclades. me-
~ores para os serviços ílôs portos; · 

b)! continnacão das obras no dique e officinas da ilha 'das 
·cobras e s·eu consequente equipamento industrial bem assim 
as construcçõe& para Escola Navo:l, no Corpo de' Marinheiros 
Nacionaes, no .Batalhão Naval, Hospit.al ele Marinha e nas obraa 
novas do ecli.fic.io para o Ministm·io dn Marinha; 

'' é)' despo~:ms com a rcorgmizacão da Marinha. inclusive 
rrwll:or~rnentõJs indispon:mvois e pessoal !lont:r:aclarlo pnra as 
respcetivas ohras; · . , 

:
1 d)' organização dcfini/.iva r.lo ~eJ'Viço de• avincão naval na 
ilha do G_overn::~dor e outrn,, pontrs conw·nicnfes ~c 1cmgo do 
littoral, a juizo da ndmin i.sh·n0ú0; 
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e) acquiSÍC.ÜO, C0!1SlrUC!JÜO e ri'COO,qtrucr)ÜO Cci pha-
ró~~ e das ~ua~• cr:pc;Jtlc·r:da~ e nH,J:t.a;;.m: dJ :d:rcl:ti)B par.1 
ccrraçi\o. 

A Oommissão acceitn\ a emenda a~i·IU ~e incluil-.0: nf! 
art. 1•, d!l preposição.. · 

N. U 

l!'ica revigorada iL autorização constanl1:1 do at·t. •15 da: 
leJ n. 4.793, de 7 ele janeiro de 192·í, ns. !, IV e VU. 

PARECER 

A autorização revigorada é a seguinte: 
:Az:t,, -i5. E' o Gc.verno autorizado: 
I. A realizar contractos além do exercicio, por tempo nüo 

·excedente de tres (3) annos, quando versarem sobre constru
ccões, acquisicão e reparos do material de guerra, combusti
:veis, forca e luz, alugueis de casa e locaçüc. de serviços. 
. . II. A reV'er, sem augmenlo de. despeza, os <'egultnr.cnt•lil 
das diversas repartições e estabelecimento~ do Minislerlo da 
Marinha., 

III •. A realizar: per·muta ou venda, em hasta publica, no 
todo ou em parto, relativamente aos terrenos ou propr!~d:tdn: 

nacionaes na Armação, ou outros que forem julgados dcsne. 
cessarios aos serviços da Marinha de Guerra. · 

IV. A contractar technicos compcl.c.utes para rninistl'ar 
aos pescadores o ensino do preparo e conscrvaçfi.o de peixe~, 
pri'noipalmente aquel!es que mais se prestem a substituir ew 
nos~ os mercados o bp.calháo. 

V. A fazer entrega da importancia de 25:000$, em 'apo~ 
!ices, ao capitão de mar e guerra Alvaro Nunes de Carvalho, 
como premio do seu trabalho dos inventos entregues e 
adoptados na Marinha de Guerra, de accúrdo com o parecer do 
· Almiranindo, n. 136, de 1923, c aviso n. 1.546, de 2 de 'lbril 
do 1923. 

VI. A mandar reW)l'f,er, em favor do D. Ar!elaidr; A1Jg;usta 
rh Paula Tlrandão e D. Esther Oanrtida Silvinno Branflão, eles~ 
ao a morto de seu irmüo, o :Vice-Almirante Francisco :Au~ 
\;us1.o d!·, l'aiva .J:Iueno J:srandão, o meio sotdo de.xaw:i !l•W 
esse official reformado da Marinha <i'o Guor·ra. o qual h!lp. 
rrn sem <1Aixar herdeim~ nrcr.ssaríos, L~ o.JJrirJrln-sP o r~rcrl!l!' 
[lrociso para ICXecuçãq desta lei., 
. VII. A mandar construir um ossuario oommum pnra m1 

qualorzl} marilimos brasileiros morto~; no serviço dos .\Jiin
dos,· podendo, para esse fim, abrir o credito necessnrio. 
. VIÍI. A cffcctuar o pagamento da different;.a do venci-

mentos quo deixaram de receber no exercício de Hl23, por de
~icioncin do verba, os professores da Escola Naval transferi-
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dos para o Quadro Exlraor·:Jinario àa .:\~mncl.l, ;;a, l'i:·lc:!;~ <los 
l!rts. 17 da lei n. h .620, do 3 do ,janeiro de 1!l23 e .a ela l;Ji 
H. L 632, desse rnez e an . .r1o, eom o saldo que fô.:' verificnc!o 
na yerba 2• - Officiaos e aub .. offieiace ··- de or~urncntu ~.:a. 
l!arinha para o anuo de 1923. 

IX. A empregar 11a \'ÍS'<lllCia desta lei, as verllns votar.las 
r as diversas t.abcllas r<ara o pessoal subalterno do servico O•) 
machinas (machinistas-auxiliares mecanicos, serralheiros, 

c~alclcireiros de cobre c ferro, auxiliares especialistas c i'oguJs
tas), pelos effectivos que forem oslabelócidos de accordo com 
as novas d·enominaoões a que se re.fere o decreto n. 16.213, 
rJc 28 de novembro de 1923 ou por aquellas que melhor atten

derem ás necessidades do servico, não podendo, porém, em 
qualquer caso, exceder o total consignado para o referido 
pessoal. 

X. A desapropriar, por utilidade publica, uma área de 
terreno de 50m x 20m, neeessaria á · construccão de uma Es
cola Profissional da Pesca e séde social para a Colonia de Pes~ 
cadores Z-8 de S. Christovão, nesta Capital,. correndo a con~ 
st.ruccão do edifício por conta da referida Colonla, que se obri
gar:í tambem a manter alli um mercado de venda directa dos 
rroductos das suas pescarias á populaoão da cidade. 

XI. A installar no ex:tremo rol dn oraia rir C"opn~:t,.ll'!.na, 
rlo porto dn Igrejinha, na r.nrvt'. da ~o~ta . .innlo ao fort.e. si a 
isto não ~e oppmerem a~ conveniencias militare~. nm 01qla de 
Ror.r.orro Naval. o qual ~ervirá simultaneamente fle abrif'~ ::·~ 
rmharcaç.ões e aos pescadores da ColoTiia «Aimbire:• 7.-1 t d~s~ 
ta Capital, despe.ndenrlo af.é sessent.a Mnf()S com n eoml.r11e~i\n 
r1 esse posto. 

XU. 'A transferir pa1•a os Servleoq da Pesca tlo Minis!.(lrio 
rln Marinha os empregados da extincta Inspectoria de Pescn. 
do Ministerio da Agricultura c.C\m os mesmos venr.imrntn~ oU: 
"'ratificações que percebem neste ultimo Mi'llisterio. 

XIII. A abrir os creditas que julga~· necP.s3arios ar.t ~um~ 
rrimenfo do disnosto no a.rt. 73, da 1ei n. 4.632, de f. rie ja~ 
n ~ir·o de 1923, seja qua<nto ao exerci cio Cf! 192!1, Al:'ja quanto 
::,.1 rlr. i923, submettenlio ao (Jonf?."l'e~~c Nacional a~ iab ,lhs que 
nr;.:n nizar, nos tllrmoR daquelle :lrt. 7::!. 

1. nommis~iio ncceit:1. :~ cmendn. 

N. 12 

Fica revigorada a aut.oriracii•) ,-1-.nstnnte -I•J H"t. 158, 
1;,, V, X, XT r XUT. da l~;i n. ".70::1, r'r 7 np. ,inMi~n ~~, ·;()24.; 

PARECEn 

Tem a. seguinte redncr,üo n. n.utorir.a•Jflo citadu.: 
Art. 158. E' o Prcsidcnle da Hero~J~Iica n.uf.orizndo: 
T. A abrir o orodil.o necnHsario pn:·n Pll.lfnr o~ Vl\:1~imen~ 

lc~ eh' 3" escr·ivfío da G" Cire1m1seripçiin .Tn<1iciaria Milil.ilr, em 
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Q:erôioio aesde ! de setembro de 1922, correspondente ao 
'exercicio desde 2 de setembro de HJ2~. cot·respondunte ao 
mentaria. 

II. A relevar a prescrlpção em que incorreram as praças 
reformadas do Exercito, 1' sargento .r cronymo l!,erna.ndes de 
Carvalho, musico de 2' classe Francisno llodriguos de Carvalho 
e o cabo de esquadra Manoel Pedro do Nascimento, para re
clamarem o premio de um conl.o de r·éi3 (1 :000$000) a que 
teem direito êx-vi da lei n., 2.556, de 26 de setembro de 1874. 
abrindo para isso o necessnric cred!i.D· n:l ;mportarwia lota! de 
3:000$000. 

III. A reorganizar o quadro medioo do Corpo de Saudc 
do Exercito, sem augmcnto de dc,n:-et.a. podtmrio Rupprimir 
os cargos de segundos tenontcH meclico; EJ ~levar a!.<! dous o 
numero de officiaes generaes. · ·· 

IV. A adquirir a casa pcrt.oncent.e á Archidioco~a do Ma
ranhão, situada n praça Gonçnlyos Dias. om S. Lui?., pa!'a nella 
ser inst.allada n Enfermaria Mililn:· rla ::;-uarniçãn federal da
quclle Estado, fazendo para esse fim operações de credito ató 
a quantia do 100:000$, inclusive rlespe~as do adaptação. 

V. A proseguir na construccão das estradas de rodagem 
do Miranda a Bclla Vista, Aqu idauana a BeBa Vista e Campo 
Grande a I>onta Porli, no Eslado do Matto Grosso, podendo, 
para isso, despender até 500 contos de réis. 

VI. A abrir os credito!; cru e julgar necessarios ao oum-
1)!'imento do disposto. no art.. 73 da lo i n. .\ . 532, de 6 de ja
neiro de 1!123, seja quanf.o ao exercício de 1924, seja quanto 
ao ele 192:i, submett.ondo no Con~resso Nacional a.s tabellae 
que or:::nni~ur nos termos d~<Juel1e art. 73. 

VIII. A abrir os c:·cdil.o;; mw fort)In nct,eR~aT·ins para dar 
execuclio ao disposto no arf.. 29 do Rcgulnmenl.o da Escola do 

·Estndn-Mrtior do Excr~ito. · · 
VIII. A despender em alimentação e dieta dos doentes re

(IO!hidos ao5 diversos hospil.ae~ t• cn l':~rmnri~.s do Exerci: c, até 
3$ (tres mil ré is). ·por dia r JVll' r~rrnt.o. pnrl0nrln par~ isso; 
abril' os nc~ossn.rios creditas. 

Pnrnv,rnphn unirr. Dn rlnln rJ,,,r,, lri nm rleante: ~ em 
ohedicncia ás djsposioões do Codigo de Contabilidade, deverão 
ser recolhidas ao Thesouro Nacional: a) a importancia das 
rcnd:~s recebidas pelos hospit.acs c cnl'ermarin~ rio E,;:ercito 
proycnientos de descontos feitos, na fóPmn das leis o regula
mentos cm vigor, nas folhas de soldos, etapas e gratificaolies 
dos officiaes e pracas que baixarem a ditos hospítaes e en
fermarias; b) as 'importancins que provierem de quaesquer 
outros recebimentos feitos, em consr.quencia de tratamento de 
doentes recolhidos aos mesmos hospit.nos e enfermarias. 

IX. A ~espender até 200:000$ (1luztmt.os contos de réis), 
no apparelhamento e eonstrucção das officinas de explosivos, 
a montar na Fnl:Yrica de Polvora sem Fumaca do Piquote, po
dendo, pam isso, abrir os necessarios creditas. 

X. A d~spend.e: nos serviços da Cart.a Geral da Republica 
e Geogranhtco Mtlttar. além das dotacões consignadas nesta 
lei, até 400:000$ (quatrocentos contos de réis), mais, ::fim de 
dar a ditos serviços o desenvolvimento que exigem, podendo, 
para ieso, abrir os credit.os neccssarios. 

· XI. A despender nt.ó 3. 000:000$ (tros mil contos de réis), 
podendo. pura isso, abrir os noccssarios crodit.os, na compra do 
mntorinl pnra a Escola de Avincão Militar (aviões e peças do 
substituicüo) c na ncquisição, preparo e construcoiío dos cnm-
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pos dé põusô da: linha de navegacãd iteréa do' Rio n Pôrtô 
Alegre, cuja construccão foi determinada por lei; sendo desti
nada a metade daquella importancia para cada um dos dous 
serviços de que trata este dispositivo. 

xn. A auxiliar com a quantia do 2:000$, abrindo, para 
isso, o credito respectivo, a publicacão dos Mmaes do Hos
pital Central do Exercito. 

XIII. A mandar matricular na Escola Militar elo Realengo, 
·os ex-alumnos que tenham sido desligados, ou excluídos da 
mesma escola, em i922, devendo~lhos ser extensivfls todas as 
concessões feitas aos actuaes alumnos, e, bem assim, eancel
ladas, para todos os effeitos, as notas de desligamento ou ex
clusão que àcasô tenham:., : 
· XIV. A despender a quantia necessaria até 200:000$, para 
n installacão dos serviços de agua, luz electrica, esgoto e mais 
trabalhos accessorios no quartel reconstruido na capital da 
Parahyba e des.tinado â força federal., · 

'A Commissão acceita a emenda. 

N., :1.3 

Contin~â em: yigor o art. :!60 da lei n. ·4. 793, de 7 de 
jáneiro de 192i ., · · · .. · 

pAfujaEJ.'i 

O art. citado é este: 
iArt. 160. Os alum:nos dos oollegios militares que dese.ia

!reni continuar seus estudos na: Escola: Militar serão tránsfe
ridos para esta, desde que tenham todos os exames que, para 
a matricula são exigidos alli dos {!andidatos reservistas e 
·atumnos do curso annexos á mesma ilscola •. 
· A Commissão acceita a ·emenda, já approvada anterior-
rneruto pelo Coilo"Tesso .. 

N., ·n 
Fica revigorat.lo o ar L 162 da lei n, 4. 793, de 7 de janei-

ro de 1924. · 

PARECER 

O art. .. da lei acima. referida é o que se segue:· 
Art.. 1u2., Aos alumnos que concluírem o c:ursô das Es

colas Milit.ares, de Intendencia e de Vetcrinaria, como praças 
de pret e que forem declarados aspirantes a officiae!:1. será 
concedido o abono de 1 :500$, .para oR sen;~ uniformes milita
res, que lhes será desconta,do, como é de lei. 
. A Commissão acceita a emenda já app.rovacla. pelo Con-
gresso., 

.. l'j. 'f5 

Continüia em vigor o art. lU3 da lei n. 4. 793, de 7 do 
Janeiro de HJ21. 
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PARECER 

Es lú assim redigido o ar L acima: 
Art. 163. São extensivas aos officiacs do Exercito e Ar

mo.da, . reformados compulsoria,menle de 1 do janeiro ató 3i 
de maw de 1922, as vantagens consl.antcs da lei n . .J..555, d() 
10 de agosto <le 1922. 

A Commissão acceHa u emenda .i:i apJH'ovada anlcrior
mentQ pelo Congresso, 

N. 16 

ConLinúa cm vigor o art. 169 da lei n . .J.. 7U3, do 7 de 
janeiro de 1024. 

PARECER 

E' o seguinte o art. da lei citada: 
Art. 169. Os of.ficiacs reformados do Exercito, Armacra, 

Policia Militar do Di~tricto Fcdel'a! e Corpo de Bombeiros 
terão prcferencia para as commissões da delegados do alis
tamento militar c sorteio. 

A Commissão acceita a emenda porque ella já foi ap. 
provada pelo Congresso. 

. Fica revigorada a autorizaoão ·constante do n. I do ar< 
tigo 175 da lei n. 4. 703, de 7 de janeiro de 1924. 

PAREC!m 

O arct .: citado ~6 este·: 
«Art .. 175, E' ·a Governo autorizado: 
I. A despender até a im.portancia de 1{), 000 contos de 

réis para ocoorrer ás do!ij)ezas do transportes de familias da 
immigrantes agricultores europeus, de qualquer paiz da Eu
ropa a qualquer pprto brasileiro, onde estiverem organizado.; 
os serviç~os de recebimento, deserril:larque, hospedagem c sus~ 
tento de immigranliis, concorrendo os E~1tados que os rece
bam, àesdo que os mesmos se destinem :i lavoura particular, 
com a metade das· respectivas dcspczas pngas pelo lvlinislerio 
da Agricultura, de accOrdo com os respcctivon governos esta
·duaes, e podendo para esse fim fazer as ncccssarias opera
ções de credito,) 

Deve ser approvntla. afim de ser inclui ela no art. 7' da 
:proposição,. 

N. 18 

Continúa em vigor o urt. 175, n. ·III, da. lei n. li. 793, do 
7 d · c· d iO"t. ·, I r •• ·r· .... ,__.:.~~.:!.!·"' . 6JUn IrO e ~1, ...... >:;. 1 ::~./ 
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PARECEI\ 

Da· lei mencionada ó este o artigo: . 
IIl. A conceder, pelo prazo de cineo annos, á~ tres pri

lllúll'US t~mprezas idoneas organizada~ no pa1z, com capllai 
Illw inl'ct·ior· a mil ,, quinlwnlu~ oonto.,; de rérs para cada uma, 
e que se obriguem: a) a i ncrcmentar a scriculLura, propa
gaudo o:; metllodos aperl'ct~oados e adequados ao seu desen
volvimento; b) a estudar os !'aclares da produccão sericigene 
e as cpizootias que alaquc1u a producção, mantendo estabele
cimentos c inslalla~õo8 U]Jropriaclas e modernas para a repro
ducc.üo, selecção c ]Wcparo e disLI'il:mll;fio de um miniJ~1o de 
dez mil oncas de sementes JJOI' anno; c) a preparar, cultivar e 
dislribuir mudas das cspccies de amoreiras mais vantajosas á 
criacão; d) a miuisLrar a msLrucção pratica gratuita da 
criaçao do bicho ele seda, mantendo, em zonas [JJ.•eferiveis, es
colas pralicas ou criações modelo>, em um mínimo de >eis; 
e) a garanLrr a coru[li'U de iodos os casulos produzidos com as 
sementes que disLr.ibuir, mantendo t1m ou mais estabelecimen
tos de fiação e Lor:;üo de fio, com capac.idacle sufl'iciente para 
utilizai-os, os seguintes favores, podendo o Governo, para isto 
fazer as ncccs:mrias opcrar;õcs UQ crcdilo aló á importancia de 
200:000$000; 

1•, isenção de dircilos de imporLa~ão e mais taxas alfan
degaria~ para todas ns macllinas, machinismos, apparelhos, 
laboraLorios c accessorios e sobresalentes para os mesmos, 
destinados ás inslaliações da empreza; 

2•, um auxilio cl~ de~ mil. r1íis (10~). por onça de se
mentes :;elect:wnaclat: que ceder aos cl'iado1·es alé o maximo de 
dez mil annuaes, importancia que será applicada em beneficio 
do criador com a reduccão correspondente ao custo das se
mentes, que serão cedidas ao preço maximo de quinze mil 
ré is (15$), a onça; 

3", auxilio de cem mil ré is ( 1 00$), por milheiro de mudas 
de amoreiras que distribuir aos criadores c effectivamente 
plantadas, até o maximo de duzentas mil mudas por anno, im
portancia que será applicacla em beneficio do criador. com a 
reducoão correspondente ao custo das mudas, que serão ce
didas a cincoenta réis ($050), cada uma; 

4°, premio de tres mil réis (3$) por kilo de fio de seda 
produzida com casulos nacionaes, até o maximo de vinte e 
cinco mil kilos por anno. · 

Approvada, para ser incluída no art. 7.' da proposição. 

N. :19 

Conlinúa em vigor o ar!.. 175, n. VI, da lei n. 4. 793 de 
7 de janeiro de :192-t. 

PARgCJlJR 

U n. V!. :1 n ~eg-uinl.e: 
VI. A fa~er as neccssurias opcrac;ões de credito. até a 

importancia de 4. 000:000$, pa:·n al.lcncler r.os pagamentos que, 
por falta de recursos orcamcntarios, deixaram de ser .feitos 
aos plantadores de eucalyptus e outras essencias, e ás munioi-
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palidadcs, emprczas ou particulares que construíram estradas 
de rodagem até 31 de dezembro de 1921, desde que uns e ou
tros tenham preenchido as condições legues de que dependiam 
as conceª~·õ-ªs de premias ou auxilias concernentt!S a taes cu;
turas ou construcções. 

Approvada pela Commissão para ser incluida no art. 7.' 
da proposição. 

N, 20 

Continúa em vib"'r o ar1t. 175, n. IX da lei n. 4.793, df 
7 de janeiro de 1924. 

O artigo referido é o seguiDJte: 
IX. A conceder os favores dos decretos ns. 12. 9,43 e 

12.944, de 30 de março de 19118, e do decreto n. 15.211. de 2i 
de dezemlH'O éliJ Hl·~l. ás cmp1·~zus qui) Hi~ ocgurw.:u•eJH para 
c:xplomr a industria do cimenlo, de;,rir. que c:clebrem r:ontra
ctos com o noverno Fec!Bral, devendo c si e cxpecli!' o neces-· 
sario regularr.ento. 

Approvada pela IJomrnissiLO para ser incluida no art.. i'" 

N. 21 

Ficu :nviJ;Ul\tdu a i.lli LOi'izaí;f~G co:;.,Luntc dú n. X do ar
t.igo 175, ria I c i n. .\ . 7D3, rlc i de .i a neiro de 1 02.1, acercscer • 
tancto-sn tlcpe:~ de: ~!.'ai~::. I'~. <:novo regulamcnl.o). 

PARECER 

A nulori%~HJ~o co:L)tanle do n. ::. elo :.u·:.r:;n cilrt·-~~~ 1j esta: 
X- A baixar nova:; insl,l'lWÇõe; par·a a Commi~süo Cen

tral dos Criadores du Cavullo Pul'O i:ian:o;uc, mndil'icaudo as 
que t'oraru app'!·ovad:t:; p!~~n poJ·I.nt·;o. f.:e t) de nHtr~~o ele HHS, 
1'azcnrlo us sr~trujnfc-s Ii::jdd'lt·::t.i01~.;. i:l"l!.~·c· uut:·a:=,, 11t:t. a ~xpe
riencia haja n•JQnselhur:n: i:Snpprimidas as dua~ provas 
«l~lJlular;ão:P c cle1·ncLJ :1 c'I:Z 11 J:tllner·o do JII'OYa•: d:l'iar.:ão 
Nacional»; J'Cd11Zido a 20 :OOO:B o grande premio <:'far;a rlos 
PrQductos» e elevado a 20:000$ o. grand!;l prornio d'rcsident-rJ 
da Republica:&. que será rtestinado a animacs de trcs ::mnos e 
mais, ·ficando, assim, rnorliJ'icados os prerr hB insliLuidos pela 
lei n. 3.45<1, ele G de janeiro de HH-8. · 

Nos Estados cm que não houver crine~o do ~:tvalio puro 
sangue, sorti permitticlo l: socierlacle hippica que se organizar 
admi!.l ir. no: n'rimrirns r:ineo ~n1:r~. ;, r]iq;,q:~ 1'1~'' prr:nios 
officiaes, os a.gimaes nacionaes de puro S!Lngue, filhos de ou
tros E;;taclos, que lenharr.·, pelo meu os, um unuu rJc pE rma
nPnr:in alli, na época da inscripcão. 

A Commissão- npp!'OVt' .. ~ r~T!~L'n:!n i)[\~·:~ 1~;:-~l:;!i:~::.· rnrtc do 
art. 7" d~ proposicão. · 
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N. 22 

:Pica revigorada a aulorizuefro · con~l.anle rln n. XIV, do 
nrt. 175, da lei n. 4.793, do 7 de jant~iru de 1024. 

PARECER 

Está assim redigido o n. XIV ela lei cilada: 
XlV - A organizar, mediante accôl'do com u, governos 

dos Estados, o scrvi()o geral de EsLatislica cm lodo o terri-
llorio da Republica. · 

A commissão ucccHa a cn:cnda para incluil-:t n0 art. 7.• 
.da proposição. 

N., ·23 

Continua em vigor o n. XV do arL- .1.7•5 da lei n. ,i. 793, 
~e 7 do janeiro de 1•1)24. 

PARECER 

O numero áCima referido é este: 
XV - A crear o registro das casas commerciaes que ne

gociam em sementes, e a expedir o respectivo regulamento. 
A Commissão acceita a emenda par.n !ncluil-a no art. 7• 

da proposicão. . i · 
N. 2-i 

Continua em vigor o n. XV do art. 175 d:~ lei n, ·4.793, 
.de 7 de janeiro de 1.924. 

P:Í.P.ECER 

A emenda é reproducçãn rla anterior. 
Est(t prcjuclic:~da, porlunl.o. 

N. 25 

Conlinuu cm vigor· o urt. 185 cl,a lei n. 4. 7flé', de 7 de 
janeiro rle 1 02L ·. 

PARECETt 

E' este o ar L c i lado: 
.Art. 185. Continua em vigor n qt1otn de !}IJ :000$ do titulo 

IJI. <Desenvolvimento da inrlustria pastoril, etc.:>, verba 14., 
«Servic.o de Industria Pastoril), urt. 79, ela lei n. 4. 632, de 6 
do janeiro do 1923, pnra uma fazenda modelo de criaciio e!ll 
Campo Grande, i'!Iatlo Grosso. · : 
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A Commissão não póde aceitar a emenda que altera do~ 
tacões do orcamenLo do Ministerio da Agricultura ainda em 
estudo no Senado. 

N. ~6 · 

Continúa em vigor o art. 188 da l'ei n. 4. 793, de 7 de 
janeiro de 19:.!4 

PAI\Et:ER 

O art. :188 da 1e1 aciina réferida lem a seguinte reda
cção: 
, . Art.. 188. Das subvenções e au:xilios destinados ás esco

las de ensino technico-profissional, agronomico, veterinario, 
commercial e demais estabelecimentos de ensino, subvencio
nados pelo Ministerio da Agricultur,a, estipulados pelo n. IV 
.(auxilias diverws) da verb!\ 22• com excepcão das decorrentes 
da lei especial, será deduzida a quota de 10 •1• para auxi
ljar as despezas com a inspecção e fiscali?.ação dos mesmos 
estabelecimentos, de accõrdo com as instrucções. expedidas 
pelo ministro. . . . · · 

.. A, Commissão. aceita .a emenda. 

N. 27 

· Continúa NtJ.,.vigor o art. ,189 do lei n. ~. 793, de 7 de 
janeiro de Hl24. · ' ' '· 

PARECER 

O artigo a que se refere a emenda é este:· 

:Art. :189. A Escola Normal' dr.: Artes e Officios Wences
lau Braz e as Escolas de Aprendizes AJ•tificcs poderão admit. 
Lir operarias para o preparo . ric r:lCommendas, percebendo 
estes o salario que for convencionado, a ser pago por conta 
dos 70 .% . da renda: applicaveis por parte de cada escola na 
compra de materia prima para as suas officinas, não ·sendo 
concedidas outras vantagens aos alludidos operarias tarefei~ 
roa. Os preços dos artefactos serão fixados de modo a. não per~ 
turbar o, necessario desenvolvimento licito da industria par-

. ticular.. . · 

. . .·A. Commissão acceita a .emenda. 

N. 28 

Con tinúa em vigor o ar L. 195 da lei n. 4. 793, de 7 de 
'jancirci de 1924. 

S.-Vol. XII 12 
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PARI~Cill\ 

E' este o ar Ligo citado: 
Art. 195. Fica approvado r regulamento expedido pelo 

decreto. n~ ill. 009, de. 1;1. cto. nbril-.d!l ~Q2.3, que crcou o Con
~;c!ho Superior do Commerc!o 1: Industria. · . . 

A emenda é desnecessaria como se vê do seu proprio 
texto. ·· 

N. 29 

· Continua· em· vigor o art. 104 da lei n. 4 ~ 79a, de 7 de 
j tine iro de 1924. . , 

· ~..\iil!ê~n. 
. ' '' " . . ~ ' . . ' " 

O artigo a .·qúe se .refere a emenda .é este:. . .. 
Art. 194. · Os estabelecimentos e .instituições contempla

das com auxilias na verba 22' desta lei e que não requereram 
até agora o pagamento de auxil:o porventura· consignado em 
exercício anterior, perderão o dirt'itd a todos esses auxmos 
si não requererem os pagamento~ dos mesmos e satisfizerem 
as exigencias !egaes para os obter, dentro do primeiro semes-
tre de 192''· , 

A Comrr.issão não póde acc~ita;· a emenda que regula. 
sobre materia que carece meditado estudo, senão para eon.sti- • 
tuif i;i~oj~ctu em separado, depc.is de iipprovada: . 

N. 30 

Cont.inúa em. vigor. o. art,, i,OR,da.,lei n. 4.793,_ de, 7 de 
janeiro de 1924, e seu paragrapho unicti. 

'.;·: . -., .. 

!·;i.~:' .. ~. ,!,· .• , 4:', •. : .. • 1.:• • 11i .. 1•l·'· -l.pr·~,. '• •. 1 • 

.... ,,. Tem a seguinte redacção o artlgo citado:. . •... 
· ' Art: i98. · :A:s cônsi~acõe!l de ma teria:!; fix·adll's ·~no prll
.. iient~ orl,)'amentb. \lnr!i as' Esti'ãd:ts l:ln Forl'ó Íl nut.Nl!! sêrvl~tls 
HííiustriàP.s d<1. Unil!.ô; ser§.o · i!istrjbúidas inte~ralmértt'e :;ãs 
respectivas thesourarias da mesma estrada, em presta~iles 
t.rimestraes. Por conta dessas oo:'.Signações, ·poderá o Minist.P-~ 
r10 da Viação e Obras Pubticas aut.ôrizar Qtiae'sqil."e'r ad'eanta.. 
ment.os, que, a seu ,iuizo, ;;~ tornarem nec.essarios para maior 
regularidade dos servico~ da rofc\'ida estrada. observando-se. 
quanto 6. sua eomprováção, o disnosto no Codigo de Contabi• 

'Hdííne· e no seu regul'amento. As despezas. que não for.em rear 
lizadns em virtude de adeantamentos eontinuarão subordin~ 
das ·ao regimen da concurroncia publica ou administrativa. · 



.. 

.. 

SESSÃO EM 28 DE DI!ZoEMBRO DE 1924 179 

Paragrapho unico. Para o el'feitb do § 1• do ad. HS do 
Rogi.Jlamento do Coritabilidade, as administrações das estra
das de ferro ficam autorizadas a &.dquirir, mediante concur
rencia admihistz:ativa, si . conveniúnle; á margem de suas li
rihas1 eis corribustiveis o -os materiaes de que precisam, e bem 
ássHn ciffeétuar b pagamento das contas de gat.; luz electrica, 
t.iiJépbonC~, traiisportes, recl!i.TrlRÇ.ÕOS por . exceSSO de fret(l.. 
alugüêis e despesa urgente. de pessoal e material, utilizando
se de sua ·\irciprla renda, lité 10 % d:l. receita do ahno ante
rior, poder1do re!l.Iizrtr. tis pagátrtehtbs nas prbprias estações, 
onde. se tive!,' red,Iizádo (j forneeitneritó ou os serviços. 

A emenda é salutar. 
A Commissão a acceita, portanto . 

. N. 31 

Fie& revigorada a au~.or:znção r.onst.ante do i:i. jji do 
art. 201 da lei n. 4. 793, do 7 de .janeiro de 1924. 

PARECER 

'.A alltbri?.uçii.'o const1nrlte ·do n. m · ó ílsLa: 
. "III - A despender ató aquintia de 1.200 :oóO$ p:ira 

montar ou adaptar apparelhos 'destirtatlos do beneficiamento 
e á,quoima do {\Ombustiyel nacional; ,para verificar a. possi
bilidade da sul:ist,ituiçãó do carvão estrang~iro, toLa! ôu par
cialmente. na, i'abriêlléão d.o gaz de jllumimição, do accl.lrdo' 
~oni a. clausula XIII do contracto fi.i'ir.'ado .com a SoCiéti.l Ano
nyme ali Gaz; e. ainda a re,alizar,. de collabóraÇão Com os de
P.~r!a~~nto~ t,'é,chjií?,as. ~o .Ministerio da :\gricul.t!Jril. ,exper,i
ene,Jas ce caracter mdustr1a!, tendo em v1sta o melhcr apro-
\;eitaiiientO ao cárvão br:i~ileiro.~. . . . , 

A Coriiniissãó iuiceHà à ómc•.l'la, r)ab lncluil~a no art. '7o 
.:!a proposição. · 

Continúa em vigor a aiitorli:ação n. XVII, § fo e 2• do 
art. 20·1 da lei n. 4.79S, de 7 de janeiro de 1924. 

PARECER 

·o numero anima citado e os respectivos paragraphos cs-
. tão assim· redigidos:. , . . 

. XVII ......, A;. nas rriosinas, condições e termôs determina
dos nest,e dispositivo; contractnr com a Prelazia do Rio .Bran
co; mediante .prévio estudo c orr,ament,o, ,a const.ruccão do 
uma. estradá de rodagem, margeando o Rio Branco (Estado do 
Amazonas), na zona encncbooirada, desdfl Bl.la Vista até um 

. ponto bbnveniento a juzante da Caracarahy, na extensão ap-
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proximada de cento e trinta ldlometros. dentro nos .limites 
-de 1:0 :000$ (dez contos de róis) em média por kilometro con-
strmdo. . . . . . . .. .. .. . . .. .. . · . , 
• § 1." ·F..mcarregando·-se dessa construcção até final .essa 
•Prelazia, si for preciso, a ,jui~o do Governo Federal, dará em 
garantia do seu compromisso. todos. os. bens do Mosteiro de 
S. Bento, na Capital Federa!,. sem direito. a. qu11esquer. pemeri,. 
tagcns. ou vantagens sobr·c o custeio., do serviço cffectuado e 
sujeitando-se á fiscalização que .. lhe .Jor .prescripta .. , ·. 

. ., §. 2.• A. despeza total .con:, . essa constr.ucçãa . po:derá, a 
juizo do Governo, .ser repartida .por .tres .exercícios. · 

A Commissão acceita a emenda, para incluil-a .. no arl. 7" 
da proposição. · · · . · · 

'.'I •• ' 

N. 33 

Fica revigGrada a autorizução n. XXI do arl. 207 da lei 
n. 4. 793, de 7 de janeiro de 1924. 

' 1 ' ' ' • ! ' ' ; ' ~ . ' ' ' 

'· ·' ···. ' .. '·'' 
PARECER 

O ar!,. 207, da lei referida, é o seguinte: 
«Art. 207. Ficam revigorados os ns. XXXV e LVI do 

art. 97 e os arts. 98, 117 e 125, da lei, n .. 4.632, .de 6 de janeiro 
de 1923.~ . 

. . Não tem mais dispositivo .. 
Naturalmente .'o· illustre autor da emenda fez menção do 

ir; XXI, do art .. 201;· que dispõe o seguinte: · · · · ·. · ·· 
·~<\, revllr o 'contracto de. 4 de abril de 1921, celebrado 

em vutude do" decreto' n .. 14; 589, de 30' de· dezembro ·do 
1920, para as obras··de saneamento e dragagerrrdos rios que 
desa!l'llam na bahia do Rio de ;Taneirb, para· o fim de reduzir 

·as· •mesmris obras· e· a desp·eza respect,iva, podendo modificar 
ou . substituir o regímen de· concessão· adoptado pelo mesmo 
contracto. -· · ''' · · · " · · ·· · · · · · · ·' 

A Commissão acceita a emenda como parte 'ititr:úrrante' do 
art. 7' da propo·sição. ~ 

N. 34 

Fica revigorada' a' autorização n: XXIII do' art. 201, da 
lei n. 4.793, de 7 de janeiro de 1924. 

·, '· . 

PAF\EOER 
•• , ;;111! 

A aulorizacão a que se refere a emenda,- 6 esta: · · 
· · XXIII - A tomar ou: promover· as· medidas que julgar 

necessarias ·a baixar· o ·custo do transporte do carvão· nacional 
dos centros ·de produccão aos mercados ·consumidores, inclu
sive auxiliando a construccão do .porto de; Imbituba e o appa·· 
relhamento do .. porto. do Rio de .Janeiro, de modo a nermittir 
carga . c descarga pelo menos 3. 000 toneladas em 24 horas, 
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podendo fazct; operações de credito c abrir os ncccssarios cre
ditas . 

A Commissão acceita a emenda para incluil-a no art. 7• da 
prpposioão · · · - · -

' ' 
· N. 35 

Continúa em vigor o n. XXXII do art. 201 da lei n. 4.703, 
lle 7 .da janeiro da 1924. 

PARECER 

Tem a seguinte redacção o n. XXXLI da lei cil.ada : 
XXXII - A conceder aos cegos ela ·Liga de Auxílios M u

tuos dos Cegos no Brasil, com pessôa jurídica e séde nesta 
Capital, passe livre de 1" classe, para qualquer ponto do paiz, 
nas vias ferroas e marítimas, administradas pelo Governo ]'e·
deral. ou a elle subordinadas, quando eis· referidos· cegos andem 
em propaganda da-instrucção e productos .manufacturados na~ 
officinas da .precitada.Liga,·. . · . · . . · · . . · . 
· . · Paragrapho unico: O favor de que trata· este dispositivo 

será exclusivo· :!Os cegos' dos Estados e arrabaldes desta Ca
pital, que deséjat·em mstruir~se ou apren·cter' qualquer officio 
nas escalai e officinas da'· referida Liga. · · . · · · · · 
· A Coin~issãô acc.cita -~ emenda para inciuil~a no art. 7• da 
proposição . · 

N. 36 

Continúa em vigor a autorização n. XXXIV· do art, 201 
da lei n. 4. 703. de 7 de. janeiro de 1921. · 

PARECEI> 

· ·· 'A autorizacao constante, do n .. XXXIV da lei i referida 
é esf,á: · · · · ... · 

... · . XXXLV - A realizar ne~te exercício, operacoos ele credito 
até 3. 000 contos de ré is, para a construccüo do prolongamento 
de Piràporil •a Belém d'o Par li, da Estrada do· Fer·ro Central 
do Bras i I. · · · · · · • · · · · · · · . - ·. 

· ··A Commissüo .considera a emenda pre,iudicada por ouf.r:\ 
apresentada no orçamento da Via~·ÜO. . . · . 

N. 37 

• I · ' I • ' ., 

Continún em vigor o n .. XXXV do ar L. 201 da Jéi numero 
·:1. 703, de 7 de janeiro de 1924 . 
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: PARilCEil 

O numero citado ó assim concebido: 
XXXV - A construir o prolongamento do ramal do Matli

douro, da Estrada de JTerro {.;entra! do Brasil até l::!epetiba, ef
fectuando para esse fim, as àp€mióões de credito necessaria~. 

A Commissão acce!La a emenda como parte do art. 7•, da 
oroposioão 

. . ' ~' ... 
N. 38 

Fica revigorada a autorizacão do n. XXXVI do art. 201 
da lei n. 4. 793, do 7 d~ janeiro de 1924 •. 

PAI\IlCEll. 

A, aqtorizae~o P.i~aqa ~ ~ seg4iqt~ ~ 
XXXVI - A fazer as necessarias operações de credito para 

desapropriar, por utilidade publica, incorporando-os á ·E!!:. 
trada de .l!lmo G~ntr.:al do Brasil, os prim~iros qui~ze (15) 
kHgiiJ~.Lf'Os· t!P !!llHJ~Pefl'~o, H.!W ~ l,h~. f\i9 P.e J~~~j~:~· ~,['f~~~ 
'Ya:t .)'.;Igh~ and !Jowtlr c!!ostrwu, a par~!!-' q~ ~~t;~O~!J dJ J•l}r.í~~. 
mn d1recçao ao Jogar denomlll!lfiO .l~out~s. ' 

. A CommisHão aeceita··a .. emeúda para 'incluil-a no art. 7• da 
propo;;icii·o ·· ' · .. ·· · · ... · · · · · · ·· · 

N. 39 

Continua em vigor o art. 201 n. XXXVII e seu.- paragt•a
Pilf!s d~ lei.n. ~.7931 ,~e 7 C!!! j~JWir-o ~e,J9g~~· 

"' I, •' 

PARECER 

Estão assim redigidos o numero e os paragraphos da lei 
citada:, , , " ..... 

4XXXVII - A abrir os creditas e a t:nzer as oper;lç(jes de 
credito até quinze mil contos de réis, para a execução das obras 
!l~'lli:Ilt{.~d P~t1·a a :aJ:~el4~ria. qp ~ba~~~GiffiSfltq 4e_ agu,B! .. ~~ Ca-
PIIal +;·e llra • . . , .• • . . , .· 
· · § :1.• O Governo 'poderá pontrnctar o forneqimcnto dos 
tullos e seus accessorios necessarios a es~e servic;Q, directa:
monto com as fabricas ou seus representantes legues e fazer 
as· combinações 'ne'cessa~ias par:t r.aalizan os · .. pngamonloF. p~la 
fórma que se convencionar.' .... ' · '•:. . , ' ·. 

§ 2.• Poderá tambem o Governo cont.ract,ar os serviço3 
da c:onstrucção das obras com firr,Hl ou emprezn iclonea, com 
quem realize dir,,cta ou indirectamente n respectiva opera
ção da credito.:. 

A Commissiio considera a emenda pr~judicada por ()ntra 
oonst;intà dó 'orçnment(l da Vi!l~~o:· ·· . · · ·, · ·· · .. 

. ' ' ' 
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ti. 40 

Continúa em vigor o n. XL VI do ar L. 201 da. lei numero 4. lll3, dO 1· de JUUCÜ·o i.le 1bi:".li., 

I?AlU!:Ct:f, 

· O que a emenda r~~pqa revil5í!~'iF é o 5eguinl~: 
~XL VI. A mandar proceder aos estudo~ de urn ramal da 

n:slmda de Ferro Central do Brasil, -le Guarat.inguctá i Gunha
1 no ERtado de S. Paulo, podPndo' abrw o ct·edito neccssa,·io aLt) 

c~lll contos de ré is.,. 
A Commissão acccila a emenda para iilcluil-a como·par~e 

do ~\'~: '1". dp, IJI'O{~OS!ÇáO ,, .. • . . . , , . · · 

·,' . 

N. U 

Continua· em vigor o q. X~ VII do art. 201, da lei nu
mero 4. 793, de 7 de janeiro de 1924. 

PAilllC:F.R 

Está ass1m redigido o dispositivo da lei citada: 
c~~ VIL . A ~anda;.- prqc~çler, , f10S . ~s~qdos . defini~iyos de 

uma variante entre Belém e Itaguahy da Estrada ·dP. Ferrn 
Central do Brasil, especiaJmente destináda:·ao'trãft~go dos tr~no 
.de· gado para o Matadouro, correndo a dr~speza. pela :verba' or-
dinaria., . · · · · · · · · ' · ' . 

C CimO . . . 
•: ' 

:. 1: ,, ' :i 

N • .\2 

Continua p,m vi~ror t1 n. XLVIII do o.rt. 201, da lr.i nu
mero 4.793, de 7 de janeiro de·192k·'· :··. ·.':··~ .•. '' 

"' 

·RAilECRR 

O nui!Jero de Qtro a emenda ·faz menção; é o sc:;uirite: 
cXLVIII. A subvencionar com 80 contos annuae~ a em

prezà que se propu1.er a exjllor:ir a mivegn(;ão ·em de~tizariorr-s 
(hydro;gJisseur~) de Porto 'Esperança a t.nynbá; no Est.ndo de 

Mntto . Grosso, desde que ·"a· mesma se obrigue· a fazer uma 
viagem redonda 'por semana, conduzindo 'ns malas· do· Córrfiiil. 
em combinação com os trerp! mais rnptilos 'd!l' l<ls wilqa de ,Ferro . . . . ' . ' ' ' ' . . 
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Noroésto do Brasil, sem exceder de 30 horas o percurso cm 
uma via·gem. 

A Commissão acceita a emenda no art. 7" da proposição. 

N. 48 

Continua em vigor o n. XLIX do 
mero 4. 793, de 7 de ,janeiro de i924. 

arf. 201, I da lei nu~ 
' , ''I :', 

' '' 

PARECER . 

. Está assim. redigido o numero referi1lo na· emenda acima: 
'crXLIX. IA abrir ao trafego de passageiros o ramal da 

Penha, da E~trada de Ferro Rio d'Ouro, abrindo para l'sse 
fim o ncces~ario credito,, I 

A .Commissão acceita a· emenda para inclui l-a no ar~. 7" 
da 11Jroposição ,, 

-' ·, ,-, ' 

,• .', 

Continúa em vigor o n, L do at•L. 20:1, da lt>i 11. !i. 793, 
de 7 de jaaeiro de :1924., 

. •' ' ' . ''· ,.,, ' 

- , ..... 
. ·· .... O n~ L do' art. 21H, .da lei eHruda; diz o seguinte: 

A entrar . em. aocõrdo com a Municipalidade do Rio de 
Janeiro· para a execuc;ão das obras necessarias á· reotificacão 
e ca.lr;amenlo da laleira do Peixoto e imme!liacõflS, no Sylves
tr.e e Aguas Ferroas, podendo fazer, .as. necessarin.s operar;ões 
de credito', . ' . . . . . . . . ' . . . 

j r. ' •' I, : ~ ' • ' : ' ' I t • f ' } • ' ! ' • ' ' I ' 

A Commissão acoeita a emenda para incluil-a no ar-
tigo 7•, da .proposição. , . . , : , _ · · · ·· ··· · · ·· · 

'j i I . 
.. ' 

l ' ,,, '• ·.- .. ,. 

, . Con!Jinúa em vtgOl' O art. 206; da lei n. 4.793,. de ·7 dl.l 
j•a.tleiro de :1924., 

PARECER 

O a1•L, e!Lado-é o.segulnte: : • ·· ,, .-:, ·· 
· :Art; 206. Estenderá o· Governo ao··pessoal· titulado da 

Rilpru•ticão de A[nlas e Obras Publicas, em exerl}icio nos :to c 2• 
dist~lotos, o abo'no de dinrias para des.p•ezns de ·viagem,: de ac~ 
cOrdo com o a·rt. 83, da lei n. 3..454, de ü de janeiro: de 1918, 
adopt~do a equivalencia de o!llrgos do regulaml.ll1to cm vigor 
e destaeando a lmportancia necessaria ao· abono' do n. 76 -
Consignacão - cPc•ssoal~ - II, da verba 2:1•. 
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· A emenda é justa. 
A Commiss!ío a ncceita, portanto. 

·· ·. Coil.tinúa em vigor o nrt~ 208, da lei n. ~. 793, de 7 de 
janeiro do 192~. · 

' ' . ' 

PAREiJBFt 

'l'cm a se3'uinte reclaccão o artigo Mima trnn~criptd: 
:Art .. 208. Para cumprimento do artigo unico do decreto 

n. :1.5. :1.79, de 6 de setembro de 19:1.8, fica o Governo autori-. 
zad1o a abrir o credito necessario para a. conslruccão. dO' .pro
J.ongamento ciO :.'amai de Urussanga, na extensão rnaxima de 
oito kilometros. partindo do po!tlo conveniente do vallc do r.io 
Caethé, até á;; minas de earvão do rio Amarica, cabcc.c.iras do 
rio Urussanga, e oontra.ctar a construccão deste trecho t•om a 
Co'mpanhia Carbonifera ·de Urussanga, já ccmlraclMLe da 
construccão do ramal· de · Urussnnga, em virtude do decreto 
n. 13.627,. de ,28 de maio de. :1.9:1.9 •. 

A Cornmissão uccelta a emenda para incluil-a no art. 7" 
da pro.posicão •• . · 

N •• 47 

C:ontinúa em vigor o a.rt. 2:18, da lei n. 4, 793, Ide 7 ile 
janeiro de :1.92i .. 

. .. , ',' 

O art. 218 ~ o gegli!rite: · 
·-' ~.i .. : : ' . 

· · Art. 2:1.8. A fiscalização dás errJpreúis radlo-telcg~aphicas · 
e das de cabos submarinos será exercida por empregados. em 
commissão, cu,ias attribuicões. serão definidas cm instrucções 
expedidas pelo Ministerio da Vincão c cu,ia remuneraçãO' será 
paga pelas quotns com que conlrihuirem, IJn-ra esse fim, as 
mesmas emp.rezas. · · ·· ·· ·· · : 

A Commissão aeceita a emenda que dá earaoler p~rrna
nente e medida já adoptada pelo Congresso. . 

N. ~8 

Continua em vigor ·o art. 223 da lei n. 4. 7!l3,. ()e 7 de 
janeiro de :1.9!l·L · 

' ' 

PARI!CEn 

E' o se!'Uinte d art. acima citado •.. 
AI"t. 223. 'Nn vigcncin dPs'ln lni, flcn o Gn"~rno nutM,i

l'Ado o. subvencionar cóm n qu11n'lia de cem contos de ré1s, 
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oonu!lles, mediante concurrencia publica. e repa.rtidamente, o 
serVIiço elo na.vegacão regular nac.ional pa.ril passageiros e ca.r
ga;s que se estabclccc.r no' alto c baixo Par'an:í o 'seus· afflnen
tca, sendo naqu~1le Lrecho, entre os pol'tns 'fyhiri<:á e Guaya
ra, e neste, entro Parlo Mendes ·, a J;'nz do IguaR~l'I, no ER
W.do do Parn.ná o Pos:lldas, na :Rr.pnblica Argentina, sendo 
ojnco.e!lta pontqs. para oaqa ,trecho, e deyen~o a Qffiilf~~ll, .sub
venciOnada Dealtzu.t· Juas VI<~gettS nJet.::oae,; enf:ce ~~:; ppu~ pri: 
rneiros portos e qnatro lambem mrm•acs elltre os 'dous ul
times. · · · · : · ' 

A Commissão aoceila a emend•t rara incluil-·a no ar!. 7" 
ela proposição. 

' 
N. 49 · 

. ~~ndtinuia9'>4em yjg~f' o a,·t~ 22!1 d[l lej n· 4. 79~, ~e 7 ~~ 
Jan~!ro e . ':' , . · · 

PARECEJl 
",,,,. ' 

O art. acima transcripw é o segqiote: 
Art.. 229. ~· p(lrrnittijlo ap·s ftm_rpjqnilr.ins e r:Jiarisf.as da 

iElst.r'3iâa ·de Ferro Noroeste ·do Rrastl que fir.crQrn· 'parle da 
Sociedado Cooperativa dos Emf)regarlns da 'Estr'àd'\ de Ft>ri•o 
Noroeste do Brasil c<>nsignar Tr)OnRnlrnr.nte a esta até dou~ 
terços dos seus ordena.dos ·ou dinrh:;:, paJ•a .pagamento dos 
fornecimentos que tiverem recebido. r.a fórma dos respecti-
""'S "e~tatutos .. · ' · · · .·. · · · · · · · · · · · · · · · ;7v ) ~ , .• · . . · • , · ·. r 

Paragrapho unico. Os .empregarl"~ da Sociédade Coope:. 
rrutiva dos Empregados da Estrada rl·e Ferrn Noroeste dn Rra. 
si! terão direjw ás mesmas vanf.agens que gosnm os funceiona-
rios das estradas, com relação ás p,~~ap~ll~~ , , . . . 

4 Conunis~ãp aoo~it~ i!- ll!f!f.lild~:· 

N. 60. 
,., ,·, 

Continua em vigor o art. 232 da lei n. ·L:793, de 7 de 
janeiro de· i 924. · . : · . : · · · ·' · 

''' 

PARECER 

O art. 232 é o seguinte: 
!'': . Ar.t.. .232. Para· o · exacw cumprimento do <que dispõe o 
ar:t. 89, da lei n. 4. 555, de tO de a1:1osfo de :1922; a& ai!Socia:. 
ções de clásse de funecionarios da E .. F. Central do Bras!!; 
que já vinham prestando fianoas em favor do seu.:! ~tssociados 
1D10rante aquella Estrada poderão continuar a fallP.Il' desc.on. 
tos relativos ás obrigapR~~· .~qntr~pidp.~. ll?~ . ~!l!H p.~~o~iados. 
em folhas de pagnmef!tos. · · · · · ·· ·.. · · · ' 

.A Commi•ss~o não ncc~H:a a emr.nda~ ' ' ' ' ·' . ., . ~ 



li 

SESSÃO EM 28 DE DEZEMBRO DE i!l2"4 1S7 

N. 51 

Continua em vigor c r+rt. 234 tia lei n. 4. 793, de 7 do 
janeiro do 19211, 

PAREC!lll 

E1 o seguinte o art. acima redigido: 
.Art. 234. O cargo dle porteiro da .1!:. .F •· ·C. do .Bra~i I, 

s•eorá ·de accesso prura us contínuos e O:i Jogat'0S <lo continuo•• 
serão P!'eenchidos pelos serventes niais antigos d<J cada lll
visiio e que tenham aptidão para o desempenho do cargo •. 

.A Commi'Ssão não acceita a emenda. 

l'f ., 52 

Continua em vigor o ~rt. !!35 da lei n. ~. 973, de 7 de 
jnl]eiro de"i924. 

.PAIIECER 

Diz ~ segu inle o arL ref crido: 
Art. 235. Os actuaes despachnnLc-d geraes da .EBtrada de 

Ferro Central do Bl'!llSil, nesta capital, pod.erão por si ou S.llUS 
'PI'CfJOStos devidamente autorizados, exercer as t'uncções de
correntes de seus cargos, concomtttautemente nas estações 
Marttmm, o. Diogo e Alfredo Maia. 
· Nenhum individuo que ilíio :~eja dc~pnchante ofl'icial po
derá representar mais de uma firma comm~r.!1iJlL 1:1 is.~u. mes
rf1o provada a· sua qua1idnd.e perante os agentes das · é.'!tacões 
onde 'hajarit de 'e:mrcer ·essiLs funccõe~. ·· · .. -'' 

..\. Commi·ssão acceita a emenda. 

'N. 53 

r Contin\~a1 'er.t vigor o are. 236 da lei n. 4. 793, de 7 de 
janeiro de 1924. · · · .,. ', . . 

PÃRECER 

E' o scgt, 1nté o artigo citado·:· ' 
«Art. 236. Em obscrvn.ncia ao decreto n. 15.674, de 7 de 

Relembro de :1.922, que crt'la'· a· Oaixa de Jll.'<nsões do Pessoal 
.• Torna! e iro da Est.rada rlfl Forn Cent.ral do· Bra.qi!, ficam ex~ 
· tenRiva~· n'o~ fuilccioriario~ da me-sma quf.l não contribuem para 
o montepio' oi! 'fR,iorP~ ria allúdirla inRtitui'çíio, mertiant.e ro

. quoriment.o dllAf.eR, até qur. SA,ia approvada a nova lei do mon
t.epio, s(mdo nesf.Cl r.aRn tranfiferir!M pará O DOVO iilstit.uto 
torlos os emprc,::ado.~ titulados o suatR respectiva~ quotas.. · · 
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Aos mesmbs serão cobrad·::>s as ,ioia~. cll'mnis cmolumr•nf.os 
e rcspecLivas contr•ibuicões mcnsaes., 

' ' .. . 
'A Commissão acceif.a a emenda. 

N. 5-i 

Con1 imb c::1 vigor o art. 239 da lei n~ 4 .. 793, de 7 de 
janeiro de 1924. 

I>ÃRECER 

Di~ n que se segnc o artigo cil.nclo na emenrla: 

«Art. 239 .. Nas estradas de ferro e outros serviços indus
triaes da Uniãu poderão ser admittidos, nos limites das ver
bas respectivas, funccionarios extranumer>.~rios . nu extraordi
na:rios para o provirnenLo dos· novos .trechos ~. daõ linhas. pos
taes ou telegraphicas que forem cr:e_adas ou entregues ao tra
fego, bem como os operarias e trabalhadores que forem ne
cessarios aos servi~os das ·mesmas repartições, sem que as 
rcspcclivas rliari:l's excedam de 15$ para os operarias C8pe
cialistas; podendo, oulrosim, ser pagas, conforme as exigen
<:ias dos serviços, as diarias ~stabelecir!as nas leis ott regula
mentos; indepcndentcrnenlc das restricçõcs desta lei.> 

A Commissüo não acc~ila a: emenda. 

N. 55 
Onde convier: · ''ri 

,I 

Continúa cm vigor o n. XI do art. 201. da 'lei 'n.' .4.793, 
de '7 de janeiro de 1924; 

O n, XL é i este: 

·. cXL. A entrar em acco~rdo. com ·a Companhia. Estrada 
de Ferro Goya:~. afim de concluir a liquidação de suas .contas, 
podendo fa-zer as op~ro:ções do credito o abrir os crcditod ne
cessari·os .:. 

A Commissão não acceita a emenda, para incluil-a no 
art. 7• da proposir;ão, 

N. 56 

Conti ntla cm vigor o n. 69 do art. 97 da lei n. ~. 555, do 
10 de agosto de ·lo922 (estrada de rodagem do Acre), 

Sala da•s ~cssües, 2I de dezembro de 1924. - Jc1·onumo 
~fonteiro. 

• "'' ,._ 
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Justificação, 

'!'raUl-se de pagamento, cm virllluc uc scnLunca judi
ciaria e-· mediante accôrdo, da estrada de roàagcm uo Acro, 
medida esta· sempre approva:da pelo ·Congresso, como acto da 
mais ~!ementar justiça. _ · · 

' PA.RJlCJll\ 

A Commi~são não acceita a emenda. 

N. 57 

Fica revigurado o saldo clu credito aberto · pelo decreto 
n. 16.292, de 29 de de1.embro de 1923, para construcçào do 
ramal que, partindo da estação de Laura l\1üller, na E;trada 
do Ferro 'fhereza Christina, siga em continuação dessa via 
i'crrea até a localidade denominada llocinha, para dar escoa
mento á produccão carbonifera das jazidas alli existente~. ele 
fll'Opricdade da Companhia Nacional de Combustíveis. 

· Saia das sessões, 12 de. dezembro de 1924. -- José Mur-
tinho. . , · 

Justificação 

Este dispositivo _ se justifica, ilnmediatamento. - E' cYi
den~e o grande prejuízo que adviria. para· a União si os tra-

. balqos da constru~ção do ramal ficassem paralyzados. Re-· 
vigorado o c-redito já aberto, e, portanto, approveitado o rr.~ 
spectivo saldo, os trabalhos já iniciados parn a constrúcr;ãr. 
do ramal não ficam perdidos. Além disso, o credito, em si, .iii 
aberto, de conformidade com a. autorização legislativa, não 
importa em {.!espeza de naturrza improrlncl;iva e, sendo rela
tivamente pequena, creará para o Governo uma rmmediata e 

. considerava! fonte. do receita. Na. verdade, o gasto cor:·cspcn
rlcn1.1 é insir.nificante, com relacão á renda lo!(o deli e_ rifli'(ll'-. 
rente. Sendo aquella despesa fixa e determinavel, desde já,. a 
J'I!Ceita· a que dú origem deve crescer indefinidamente, co
brindo aquella dentro de pouco tempo, com Incro para c• <lo
verno Federal; lucro este que passará a pezar, cada vet. mais. 
no calculo dos ~ecursos geraes do Estado, · · · 

· · ' A emenda e~tú prejudicada· por outra de ()aracter mais 
geral constante do or<;amento da Viacão. 

N. 58 

· Fica revigorado o art .. 207, da lei n. 4. 703,. do 7. Cio ja .. 
neiro de 192-i, na parte qufl se refere ao art. i25, n" lei 
n . .Ul32, de 6 de janeirp ele 1923. 

· Sàla das sessões, .12 de dezembro de :1921.: -José Mw·-
tinho, · 
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Justificaçlfo 

Trata-se apenas de fornecer ao Governo .. os .. elementos 
neç.es~arios par•a, com .uma peijuena. de~peza., a wui~; Ltl!'liiluur 
um trabalho já iniciado e qu~ por suâ nal:(lfeza proctili:tiva 
deve transformar-se, dentro em :breve; erii uma importante 
fonte de renda para o paiz. A NCUsa, pois, da solução apre
sentaria importa em prejui:zci certo para a União. 

PARECER 

A emenda r-~t{ \Jl'f•indic•nda po~· di~rrqirf•e• r•.rnticla~ na lei 
de orçamento da Yiação, ora em preparo no Congresso. 

N. 59 

IDestaJque-se. da sutvenção ao Üoyci Brasiloiro a quan~ 
tia de 1.uuu:OOQ.~ouo ;para.a~ linhas de Itnveg·L•;:w e•ttre ,i11on .. 
tevidéo e Ciirunibá, PortO Esperança e tJorbnlljó.; à. deété pqrto 
a Cuyabá, que serão contract.adas com quem mats vantagerii 
offerecer. sendo 800:0011$000 par·a a primeira. 80:000$000 
para a segunda e 120:000$000 par'll. a terceira. OH contrael,>s 
deverão s~r para cada linha sepárridamente e pelo prazn d•l 
cinco annos,. cbr.ü:rancjo-~e o contp!,ctante .!i tw~.er. P.elo 111eno~ 
duas ;,•iage!IS mensaes. D~~ l:ll'iiiierrá .. e. ~erqeh:à .Jin,lias , ~ di!~\S 
~ernanacs na segunda, e estas em corresponi:len~m com os treu~ 
da Jl)~traiia de Ferri:i Norbe~fé do Bràsll~. ::...:. ~4.. Azet-edo., ~ 
José Murtinho. - Lüi:t Adolpho. 

lwti(icQfJI.ti 

A na"eg11r;ão do Paraná e do Paraguay, que desde o antl.;u 
regi•men se vinha fazendo com vapores nacii:maes e ininter
ruptá e regularmente desde quA pelos flSforços ria nossa di
plomacia foram fr.anqueadas .. a')uellas. vias .. flu;via.e~;, ost4 .. t111.ie 
póde-se affirmal-o, .quasi abandonadll. pelos vapores trazen1i.i 
o pr·rilbiir br.n~ileiro. . . . . . . · .. . , . 

.O Lloyd .Brasileiro, que vinha fazendo a navegação com 
grande !l'l'egularidade,, ,, qesd.\1 qúti, .... comOJtJ.OU. à .. ~uuccjo,~ar "' 
"F.~frArh ri~ Ferrn :Nnrnr~te l)al'R Pnrtn msn·~on~!\ (II''U'11T'r.,1 

completamente do serviço a que estava obrigado, deixando 
deteriorar-se o materili. fluctuante e ctesorgar11zar-.~fl o ser• .. 
vico de transportes de tal modo que o JoJstado de Matto Gros~o 
estaria· segregado da communh!io nacional si não fosse o ser-
vico ferro-viario. . . ·. . . . 

A linha de commiiniéávíio fluvial que é, por rrllidioida,1~ 
do frete e pela vantngem qn~ C!fr8recem as· praças de As. 
sumpção, Buenos Aires e Montevidéo. estar•ia inteiramente 
abandonada, si a companhia dtl navegavão !l~gent.ina Miran•1 .. 
vich não envHtssr. mensalmente alguns vapores da sua frota 
mercante até Corumbá. 

E' manifesto o prejuizo crue ao movimento do oommeroio 
e da indu~tria .do .Est.adn .acarreta eo,;n rnl.t<~ rir comm~tnica
ções, sabendo-se quo éxistcm furiccionnritl'o iiaqtiellâ regiao 



•om 

I 

SESSÃO JI:Ii1: 28 DE DEZEMBRO DE 1924 191 

nada menos de 161 saladeros. c.ujo~ productos oxip;em tran,, .. 
rporte prompto o barato, que se faz igualmente indispensavcl 
para u transporte do ~ai e Ol:lLros u.rugo::~ necessarws. 
· Demais, acharido-se Corumba distante du porto de l5an
ios cerca de 1.800 kilorhc.trbs; ha muitos productos que llhe
gtlriam ali excessivamente onerados por um tão lon;;o per
curso ferro-viario, o que. tOrna lndispensavel . a navegacão 
:fluvial para a importavão da farinha. de trigo, arame farpadJ 
e exportacão do xarque, couros e sub-produ~tos da industria 
pecuari~>. . . 

E, quando tlStas consideravoes não baJt&.ssem pat·a justi • 
ficar a uecessidado de ser restabelecida uma liuha do nave
g~ç!io de 9ue o Est~dp sempre se utilizqu Ue~de âutigol! tem
pos, ha a111da a cousJdel'ar-se. a neces~1dade ae protnove1·-~~ 
0 intercambw l:onnnerotal aotn 01:1 tuuzes llrmtropbes, CUJa 
paralyzacão deu em resultado a •Ltrophia do moNJmento da. 

. praça. do Uorumbá; cu;ia alfardega pouo:o ou nE-a2. arrecada 
l,e!a d.iminui~ão da importaolio,., . . .; . 

i. I I :L~:~;. I ' ' 

A Commissuo acce:ta a emenda. 
' . ' 

N. 60 
Jlccrescente~se: 

Art. Para effectuar o pagamento não liquidado dos 
snrviços ,iá realizados nas linhas do .Rio'do Peixe e Pardnapa

.. Prlõ{la· .~jc,a,.,q,J~PV,\!J:D~, &.\lc~~~.i.~a,dg .~ fa~er lloS;OJJ,Ilraçõe.~ qe cr~
dl~() neces.sarJas,.nl.é a !mporta~CJa de 3.000:00tl$, na espec1e 
determinada no contracto em VIgor., i 

Sala das sessões, 25 de dezembro de 1924; ;.;.. Cai· los Ca
'valcanti; 

'." ·' ·,.' '·'·' Justifirat;ilo 
I ;"I 

. , .. A. lipliil do. RiO. do, P,~i.xe estã. sÇq.ao,, éii>nst~urcia 1 l1e ~~côrdll 
cnm o contracto autol'!Za11o pelo decreto n; 12.~"t; de 31 de· 
mai()de ~~:1,7 ........... ·,, :, .. . ,., .. ~c,., , ..... ·, · 

A allurlida cllnstruccão foi iliieiaaa t\ár:i. facilitar a ... explo
r~(lão .~99 ~~r.renos carbonife~os ~xisten~~~ 11 DR,lj:~tadq ):jo Pá
raná; achando'7sa entregue ao traf'ego regular um h'echo de 
~"k'l I · ""' J Qme:~'OR .• ~,.·. ·~··:· ....... ,~: .... ,,,, ...... , ... ·.. .-'i· 

. F.~t~ .'l0Tlrh11dn rf)m l,rillil'q asf<E>ntàflos triai~ um outro tre-
cho .de 26, kiló!lletros de ,linha, qu~, de'\'erá ser entregue eo 
trafe~o, em ma1s_ tres m~zes ~e. prQ.Zq • ., . .. ",. i, . , , • . .. , 
.. ,.A, construccao desse ramal acba;-Se m.uit,Q apiantada .até 
o k:ilometro 100, faltando pouco serviÇo para sua Jiompleta 

. conclusão. · · 11 · ···' 1 

Sala das sessões, 25 de dezembro 'cie 1924. -:· Va:;ios êa
valcanti. 

l'ARllCEI\ 

,. ·,A conuni~são· acceita a emenda para inclui-a nn art.· 7• 
da proposicrlo. . 



192 ;,, AN.NAES DO SEN;\DO .. ·.' 

Onde convier: 
..... Fica' o Governo. autJrizado a manter os 1'i5cacs do. Inspe- •• 
CLül'ia Geral dos Bimcós, exislimtes no exercício de' 19·24, na 
proport-ão da renda da mesma inspectoria, docoJ-rcate. das con-
ll'ibuiQõos de quotas de fiscaliza~ão. · 

'· .. 
lusli[icaçúo 

.. · 'A presente emenda, que não onera os · cuü·cs .Jlr,bllcos, 
visto como as quotas. são pagas pelos banco.> e c a:? as b::moa
r!as, tem por objecto evitar a ~i~pensa de fiscaes, desde que o 
pruducto das quotas seja . sufflciente :r ara manLet,-os, com a 
arrecadação actual e a proveniente de bancos que venham a 
ser creados. ,.,.. Cài'los Cavalcanti. ,....,_ Venanci.Q Ne.iva,. · 

L'AIUlCER 

:A commissãci ACCOita a' emenda para inclUÍ··lL no árt.: .7,0 

da proposil;;ão. 

~. 62 

:Accrescente-se onde convier.: 
Art. iNlos inventarias ·e extincções de usofructo ou fi-

deicommissr, adjudil•ações. sobre partilhas. partilhas amigaveis 
e nas arrematações ou l'(:fll is~iiP-&. :t~: l,:·aç& Dn .lepois dest!: 
sobre o valor do~ llens arrematados, ad,iudicados ou remidos e 
sobre o montP parf.ivel. o~ H~criviiiN ~m VP~ rlp, t~nstas. pelos 
actos que J)raticarem nc correr do !Processo terão uma percen
tagem, calculada da seguinte forma: 

a) .sendo o valor da causa até 50 :000$000, ti % • 
b) sobre o excedente de 50:000$000 . até . 500 :000$000, 1i2 %. ' . . . . . . . . . . . . . . 
e) .~obre o excedente de 500:000$000 attl L000:000$000 "il·i ·%; . ·.· . . . . . . . .. .. . .. . . . .. · ... 

.. · ' · Paragrapho unico. Néis inventarias negativos, nada·. per-
ceberlln. ·. · · · .. · · · · · · · · · · · · : · · · · 

Art.. Quantos aos actos praticadt.)S nod autos depois da 
acntença ou homologação assim como quantu aos· alvarás, cer
tidões; precatarias e demais insll'UmPntos. transcriptos do pro
cesso ou expe·didos, qul.'r nntes quer liJ?IÍ:: o ,iulgament~ .. Peroe
lJerão as custas do regulamento em v1gor qu.lndo offtciaNm .. 

Art. As percentagens devidas tlbS mocessos .iá- enume-
rados, 8erão pagas por occasião do prt p&rú dos au.tos •para 
julgamento, - Ferreira Chapes •. 

Jlltii(icaçã1• 

· A medida consubstanciada na nr~sw:.te emenda tei:rr sida 
mais de uma vez lembrada por &llÍCir:~.a.dos e respeitaveis 'or-
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~iiu.l, .u~o só da alla adminislrtu;úo da ju.~L1ça, como Lambem 
do l\JJn.!slcr:o Publico. 

•• O Dr. Noemio da Silvciro.. em ~ua r..as<agem t'ulr,mt·anr~ 
pele. Cl;lra_loria de Orphíios deste Districto tev.e occasião de 
suggor!l-a em um de seus relaLOrios ao Ministl'o cta .Juscil;a, 
apontando-a como a mais razoavel l:l convcnienlc solur:iio pat·a. 
o problema. • · , 

o_ dezembarg·ant~J' .Mor;teneg'J'O, TH'CSiclenlo d:L Côrte de Ap
pcllaçao, no relalnr os trabalhos da correição geral no biennio 
de HJ15-JUJü r.!Tc~l.uada pelo Conselho Supremo rlesso 'l'ribu
n~l, enaltece a vanlngem de ser arJoplarla a ta!Jella de quo co
gita a e.mcncla, sob o I'Lmdnmento de ef.J'O!'JJI e! ou ar n m~smn, re. 
muncra~fio ma i.> equilnl.iva no .scr·venluaJ.•io, interessando-o na 
co:JCiusão elo feito e uanclo Jogar a que ~~c.::s<,m rJuvid'ls e re
clamações sobro a percepQfio elos snlarios concernentes aos 
netos ou cliligcncias que se fizct·cm '!C'~L'ssacias pare o se'' 
termo legal.» , 

Entre gt·ancle numero tle arlvCII:l'ados de reconllceido prcs
tig·io no Prcl.orio, ,i;\ de ha muito é vencedora a opinião de que 
as cusLas de lermos e nuLos do processo, aLLribuidas ao escri
vão, devem ser suhsliLuirlns Jlüi' um UJ'fJenUdo uu uma per
centagem que lhe permill.n acudir, al1\m da sua subsistencin 
pessoal, ás elnspczas incvil.avcis a que é forçado, com salariog 
que paga pot· sua· conl.a a cscrevenl.cs o empregados inrJispcn
savcis no sol'\'i~r. a seu eango c bem assim com o nvultarlo ex
pediente do cm:lorio, conslanlr! rio papel, l.inta, impr<mso~ e 
sobrcLudo livro.'i clcsl.inndos a fins clit'l'cJ•enle~. Hendo quo a 
maioria, emllot·a seja nbsolnlamcnl.c gTalnila :t r•f).~peel.ivn cs
crii[J't.maçfio, ,1 ainrln sellnr.ln a sna tJIRia exelusiva, corno por 
axe.mplo: o liVJ'O toml1o, o rio rcg-i;;tro r!,J laxa;; .imli,dal·ias. 
os de prolocollo de nurliencias c tl1~ enl.rcgn de aul.os conclusos 
ao ,iuiz • 

A propria-imprcnsn frrn l.irlo nccasmo de sn n'wnireslar 
rcconhcecnrlo u cmwcnieneia de nma rnorlifiear:fío no sentiào 
de abolir-se o regimento r!c eusl.as vigcnlc pÔr :1r1liqundo e 
inaclaplnvcl ás cxi:gencias ela nct.uulicladc. 

A tnhclla propost.n é, porlnnio elo toda ,insti(!U n sua equi
dade rcsull.a da simples comp:ll'ação rio que csl.alwlrcc, com o 
que prescnl.cmcntc ,i{t f.êm ouLros l'unceionnrios auxiliares da 
.iu.sl.iça e eom que recebem ele commissão leiloeiros o correto
res nas opcraçõcs'de que são incumbidos nos processos. 

Ora, não é justo que pot· actos que qunsi nenhum trabalho 
exig·cm tenham esses auxiliares muito melhor remuncraailo 
cio que' os cscorivães, cuja ucçfio em cada feito é it~i!JLerrupta 
J cu,ias rcsponsabilidarles são permanentes c VJStvclmcnLc 
maiores e mais complexas. 

A emenda .iusLifica-sc ainda eom u mesma razão ele equi
dade que i'nz. clcpcnclct· as .C.t~stns ela impor;tnn~in d.i!s _c~us~s, 
l.cnclo os rcg-uncnlos d~ r.lrllerentes orgamzacocs ,JlleltcJarJas 

. c~Labeleciclo a metade elos emolumentos nos invcnLnrios que 
não alling·am a certa q unntia. 

Ha ainda a accrcsccntm· a circumsLnncía ]Jonclc·ravcl IC!c' 
que a mcclirla ]ll'opostn cotltt•ihue p:mt J'nciliLnr a J'iscaliznr.~ãn 
do ~I inislorin Publico, lot•nundo-a pot• as lo lado officienlo, o 
qt1o n:in se r!(t com o exume dcmm·atlo da seria ele hypQLllcscs 
J'igut·n·rJas nos vnrios numcl'os das tubcllas elo regimento, .obri
S'tUHio-o a perder lempo o n clislruir suu aLlcncão ele ouLros 
, .. .S •. - :Vai.. XII 13 
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casos ventilru:los nos quaos a sua vigilancia se faz necessaria. 
- Ferreira Chaves. · 

PARECER 

A Commissão acceita a emenda para constituir projecto 
'á parte, ouvida a commissão technica sobre a mataria. 

N. 63 
Onde convier: 
Art. A reintegração do agente fiscal da Capital Fe-

deral, Alfredo Pires Bittencourt, mandada fazer pelo ,decreto 
n. 4.362, de 8 de novembro da 1921, será contada da :data em 
que foi nomeado para identico lagar no Estado da Bahia, e 
não no Estado do Amazonas, como consta do referido decreto. 

Rio, 23 de dezembro de 1924. -·José Murtinho. 

Justi(icat;ão 

A data da reintegraeão deve ser contada da data que 
foi nomeado para a Bahia, e não Estado do Amazonas, con
forme se vê no referido decreto. 

PAl\ECER 

A emenda póde ser approvada para constituir projecto a 
pat·te, ouvidos previamente o Governo sobre a mater1a e o 
Relator do o~~rnento da Fazenda. 

O art. 73 da .1e1 n. 3.089, de 8 de Janeiro de i9itl. !'ica 
assim . redigido: 

Art. A Commissão de Promo'ções se compo'rá do chefe 
do Estado Maior, como Presidente. do chefe do Departamento 
da Guerra. do commnndante da 1' Região Militar e elo dire
ctor de Saude da Guerra, como membros permanerd.cs e 
mais quat.ró gcneraos, todos com as mesmas prcr·o:;ativa;;, e:;
colhidos para servirem por llm anno, clen Lre os que cxcrlle
rem commissüo nn Capital F9dcr·a1. 

Sala das sessões, 24 dcJ dezembro de 1!i2'i. Mendes. 
.7'avares. 

Justi{icaçf1o 

Esla cm<'lida l'or 1 :<n11Jem ::pi'Cseulada ao Ol'çamcnto da 
GUCl'J'rt, e, pnr· n~~~ ~;,·1· ri.~lll'ff·~anH.'II!I~ oi'I:H!!tt.!JJinJ·ia, a rcpro
du~u ue,le projecto. . .. ~ 
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,;o projecto do uJ'(ja.IlH!Hto da Guerra pam l v 10, 
:;uutada U!JJa emcncla estu.belecelldo a OJ'gaaizaQ:iú 
wis:;ão etc P·romoGões do Exc.rcHo, cuja cmeuüa 
Jtojc o art. 73 da lei n. :1.08!), de i; de ,janeiro Ju 
lia uuspêza par·a JUlli), que d1z: 
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!ui ap:·u .. 
cta CCit·:.
uou:;tt ~uu 
l!Jlt; (!L•l 

«Arl. 1·:;. A t;ouuni~siio t.k P l'Uillú<;üeo "" ~c•l:i]'<OI':í i.! o 
cl:Jefe do Estado 111aior, como presidente, do chefe do Depul'
tJ.Jneu:u i..: a ~.1U.JJT~t 1 u( ~a.:lnJ·.uanu:.uJLL· Ltü 1 ~ Hegütu c 1uab 
qll'-<t''ú SU!WI'U~> Ui>UUillii.too J:•Ulh ô<:l'YH'Cl!l IJUL' U!U U!JCW, CJ•)ll• 
ll'U o.,; e01!1l<UlCQLes que CXt.•J'l!('ll: CUIJlllliSSÜO . tltoLU C:Upiltl. 
Quando se tratar do pre~nchimento de vaga no Corpo d~ 
::::audu, lomurit parle rw. L.DlllJl!lôc<<\o o generat ll•:ilJeelut· ua
t.lue'1·3 :;ervlvO.» 

J~ssa commJssão tem pc•r fim apura1· o r;rúo do rncre!Ji .. 
uF•nl.u doo o1r;c!u~s de 1 o das a.; u: wa:; e quudrc,s elo lex:lt'·· 
cito, para a re~pellttva r•romoçáo por llJerccimcuto, stlndo 
ncceobario que o ol'flcial obt.enlla nmioria de votos púra :ma 
mclusiio nr. competcrJLr, ltsta. 

Existo, entretanto, nesse :<.rt. n, uma excop~ão verda
ueimruent.e ouwss e q:w a!JsoluLamente não enlJontra jusLil'l
ca(jãu plau.;,veJ .ou :;a1.ão de :;er, !Jiil'ecendo lll".·.:mlú coustltuu~ 
uma JJUlural Jac11 na il" '.;gitiludor uu de reeiact,;ão. · 

Essu t·estrieo:io é relativa au gl)ncral dircci.Jr Jc, !~auue 
da Uucl'L'a, pois, pelo disposto no alludiao arl. i::J, c:;~a alta 
autor1dade do .&xcrcito só ê chamada pam Junccionar na:; 
reuniões da dita commissão quando tiver de ser· apurado u 
J ulg·ado o merecimento dos of!iciaes do Corpo de Saudc. Por 
que isso~ Qual o fim dessa seleccão ? · 

'!'ratando-se de vagas nos quadros du Corpo de 8aucte, 
não é essa. -mesma commissão que tem competencia e po
deres para julgar do merecimento profissional, intcllectual e 
militar do medico. do pharmaceutico e do veter·inurio'! O o;e
neral dil•ector de Saude da Guerra, urtica ULllOrJdado tcclmwa· 
.:;ompetcnte no a.ssumplo não tem que se submeller, de .>ll 
wnformar com a decisão da maioria da comnm~ii.o c não é 
muitas vezes vencido? 

Por que então privar-se o general di,reotor de Saude da 
Guerra de concorrer com o seu voto para a organização da 
lista para a promoção dos officiacs da tropa? 

E' claro, cbrissimo, que si o oJ'i'icial general que vciu da 
arma de infantaria, cava!laria ou urlilharia, póde avaliar do 
merecimento prol'issional e elas commissõcs milila!les dos 
mcclicos c pharmaceuticos, Lambem o general director Ide 
Saneie da Guerra pódc ju!g·ar c apreciar o mcrecimcnlo elos 
ofl'iciaos das diversas armas, isto é, concor•rcr com o seu valo 
cm tal julgamento. 

Não é justo, aLsolutamcntc, quo o gllnerul cliroclor de 
i:laudo da Guerra não seja membro, mesmo porque tal rcstri
Ul'ão importa na diminui~~i'io elo prestigio c da impol'lancia 
do sou a !lo c imporlantissimo cargo. 

'Naluralment.c La! iL·rcgnlariduclo não !JOiilde ser clarnrncn
lu apt•ociuda na occasião ela aprcsenl.u~ão ela. omcndu qno con
:;Lituc hojo o ulludido arL. 73 da. !!)i du dcspost\ para i!HG., 
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P.IRJ!:CER 

A Com missão acceila a emenda. 

N. ü5 

Onde couvicr: 
Arl. Os inspecloi'Cs de 1." e 2" elas:;o dos collo-

g·ios c escolas Jllililat•c,; lambem concort•ci'Üo com os demais 
J'L!llccionarios cnLt!llerados no ar L. 20~ da lei 11. 3 .lt51J, de ü 
de janeiro de 1018, ús vagas de ·pot·tciros que se vel'ificarmn 
naquclle:; eslabclecimenlos elo ensino rnililar. - Eusell'io de 
Anli'l'ade. 

.fuslif'icaçüu . 

O tlt'l. 202 ela lei n. 3 . .\5!t, de ü de janeiro ele 1018, 
est.abuleccu: 

"As vagas ele pul'loit·os, ajudantes elo pol'Loiros, conLinuos 
c cul'l'eios que ele ul'U cm clianle se verificarem nos quadros 
dos Liifl'crcnlc:; minislcrios, ,;et•ão prccnc!Ji'Cias, Lendo-se cm 
visla a IJiet•at·cllia desses empregados c observando-se para as 
!H'UlltOt)õe:; u seguinte crilerio: uma por antig·uiclaclo o ouLr·u 
pu r mot·ccimcnlo. Quanlo as vagas ela ui Lima categoria as 
]H'Oillot;tics sct•ão i'cil.as dcnli'U os servcnlcs que Livercm às 
precisas habililaeões c obedecendo o mesmo cl'ilcrio". 

Ora, não é ,íuslo que 05 in;;pec[Ol'CS elos collcgios c escolas 
mil i lares, J'unccional'ios ele calegol'ia c vcncimcnlos immcelia
lalllenlc inl'cl'iores ao:; ele pol'lcil'D. conlinue111 privados de um 

acccsso que, cvidenlcmcnlc, por omissão nu referida lei lhe;, 
J'oi neg-ai:! o. 

A cmcncla, pois, ue-v c set· a.ccc i la, porque corrige a lcg-is-
Iução cm vig-or. · 

PAnEC!llt 

A ConHnissão acccila a emenda para constilttir projecto 
clll se parado . 

N. üü 

Accrcscen le-se ao ar L. 7": 
N. a colll.t·aelm· ]Je!o Jll'liZO alt~ dez annos, o ser-

viço de mtl·u:.;·a~ilu do rio Pttl'lmliy!Ja, lnl'riiHIIlc :;uhven1;Go 
annual alt\ 300 cunlu:; de 1'1\i:;, datH.IO pl.'el'el'UIWia ao Gol'el'llO 
elo E:;larlo dn Pian!Jv e alwindu n:; nP.cl•:;,;al·ins el·t~dil.u;;, J'iea11do 
rcvigonttlu o di:;pusl.u 11u at·l. fl7, 11. LJH, da h~ i 11 .. \. üa2, dr. 
li de .iancit•u de I \12:3. 

f_~ala das se~:;'üt~s, ;2::1 tlt~ de~em1J1·u de' 1 D2:í. - EnJ'iJu.!rles 
,luniar. - PiJ·cs /li!l1ellfl. - Autuni'llu Preirc. - Cnnha Mu
c./wdu. - Costa 11ocll'iUILes. 



l 
·• 

. 
"' . ·' • 

• .. 
• 

.. 

C ' 'SESSÃO EIII 28 DE D!lZEMDl\Q DE. i924' ' 197 

JusU{icaçao 

A emenda visa a conservação do unico serviço regular de 
f.ransporles no Esluclo do Piunhy, que 1l a navegar;ão a vapor 
do rio Pornnhyba. 

Subvencionada de longa data pelo Govemo Federal, 
aquella navegação mante-se prospera c prestando reaes ser
viços ao commercio e ás industrias do Piauhy. A interrupção 
ela subvenção perturbará profundamente o referido serviço, 
com incalculaveis prejuizos para o progresso c desenvolvi
mento daquclln Estado . 

PARECER 

A Commissão acceita a emenda . 

N. 67 

Substitua-se o n. 1, do art. 7' pelo seguinte: 
Fica o Governo autorizado a rever os contractos ele con-· 

cessão, construcçfto, exploração ou arrenclamcnlo de cstrarJas 
de ferro, portos ü outros servif.:os. podendo morlificat· ou subs
tituir as clausulas e as linhas e obras conf.ract.aclas, prorogar, 
rescindir ou encampar os contracto;; que .iulgar convenientes, 
e fazer, para a execncfio elo di;;posto nesta alinea, as opera
ções de credito e abrir os credilos necessarios .. 

Sala das sessões, 2!, do dezembro cln 1921,. - Antonhw 
Pteh·c. - Ph•es Rebello. - BntiJlN/e.~ Aawim·. - Petre'ira 
C!Urt'CS. 

.1 ustificaçúo 

A emenda substilutiva rosl.abelccc dispositivo de lei in
serido, succcssivnmenle. nas lois oroamenl.nrias da Republica 
c utilizado, sempre, com proveito c economia, para a adminis
l.ração publica. 

Redigido, assim, melhor satisfaz ás necessidades dessa 
administração, deixando ao Poder Executivo a liberdade de 
ac(~iio i ncl ispcnsavel para realizar as medidas consignadas na 
autorização. 

PARECEI\ 

A Commissão ncceita a emenda. 

N. 68 

l.lontinua em vigor o art. 222, da lei n. 4. 793, de 7 de 
janeiro de 1924, cm vir·Ludo do qual foi revigorada a autori· 
zacilo conferida ao Governo Federal para entrar em accllrdô 
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com os succcssot•cs do concessionaria da estrada de ferro de 
Bom .Tardim a Serl.li.ozinho, Estado de Pernambuco, ou com t< 
1:om nan hin á qual trn hnm r.sl.cs transferido os seus direit.os, 
no F•'nl.irlo de ser ::nnclnirla a consl.rucoão ela meRmn linha, 
rlc11!rn rk• rc~ime'11 r.;eral dll constru.~ção de e~l.rarlas de ferro 
r i11cln~ivr n cnnRI.rueC)fio do proln11~amenf.,, rl1'1 Barreiros a 
'ro.mnnrlnré. na l1Xlcnsão approximada. de Hí kilometros. -
Ncnrlonça Uortins. 

Justificação 

A R'frnrb rle !!'erro de Bom Jardim a. Ser.f.ãozinho, em 
Pr.rnnmlmco, foi ~.onrerlida prlo Minisl.erio da Agricultura, 
no linver11·1 do Dr. NiJr, Pcçnnha, ao capil.an~ta Antonio Mon
rlr.~ Fr~nnnrlro Ribci;oo. 

Tniciarla a con8trnccii.o, cst.iío l.erminadon r. cm trafego 
prnvi~nrin eerca ele 25 kilnmef.ros, !Jil:ola d~ mdro e trilhos 
nnvnR. hnm mntcri;··J ;·orlanf.c c nhrao. de arf,,) de:. alvenaria c . . ... 
rcali?.nrlos os ncccssar.ioR accôrdos ·- - ~. - --·-· · ·-.. - ·------
g-innr;:; mr.rlinnf P- f'f'IJ!·ip!.uras pp' 

Nenhuma rrnan: :a rla sub, 
rlirriln rcr.r.hr.u nf.P. ·.~om o co 
·trm l'~'r.n 1 ldrli1 nn 'I''1r~oum. :a 
ohrigou cm import.nncia superi• 

D~ Bom Jarrlirr. n Barreiro: 
r.nln cln r.nn~rss1ín r~!nclunl :· qur: 
nrlnuirir r n··Jqnirin. nnifm1T11i7. 
trilhos, com o ob,icctivo de leva 
lí r.irlnrlr rir narrcirn:; rn1" ~··a 
TTna c r.slnrfío trrminnl rlo.':rar 
(ln Orrnt 'Vc~t.nrn. ·,,. 

E' ~>r.•nncin 1 nn rJoonnvnl.vir 
nnmhncfl r nnrfc rl•~ ,., lag-1\af'\ a 
r ,Jahi n nn!OJ'iznrfln ''ir:tcnfi?'a• 
fal Rl'~lirln o ITllr! nil1rh níin 
rll' :Jln .• rr·inl n 'mporl8r rlo o'~!r 

. Propí'ir-R•' nm· isí·o a r11110 
nrrrr~r.rnlnrln dr CA'llnl mJ~i.lril 
n~ snr.of'R~Ort;s rln cnnrnssinnaJ 
Prrnnmbnrn prnmnvn n Gav 
nrn lonll'n mcm ln rln Rar•·r.irns' 1 
mn:• frnllrn n ahri:mrlfi pfJr.·,., 
mrrr•nrl0rin~ l.ransnorlarlas pela. 
Rarrrirns :r~iio poclcrn rlnr vaRün , 
rlo ri0 Tln~. impo~~il,il iln.ndn nuas, 

NESTE VOLUME ~: 

DEFEITO DE FOC 

MIDAS) • 

rla rsf,iln~rm n nua'. rorrr.~nn11rle no rla colhrita das safras c, 
ainrln. n0ln qnnsi inn.~.ce;,~ihilicl~rlc rlr sua hn,,·a. 

Accrr.sct> n r.i~cumotnncin rlc nn~suir o üo\'erno Federal 
rm Tnmnnrl:nrl 0; ei!ifieinR rlo nnl.ip;o la~nr··:lo nnd•; foram 
rlnmrnr!irlM mniR r1~ r:inco mil cnnl.o~. nt<"ora rlarividcntemcnte 
aprovcif.ndoR pelo Minislcrio rla Agricultura pnar a localizaçüo 
rlr nm nnfrnm I r• :~<r~ir·'lln. r.. ntl~ ~nas vi~in b.1n1;as. uma nro
nrirrln:lf' n;rn1 nn,-1~ '"·ifin i·ilu:ulog os mannncinn~ qne ahas
trrrm n ln7.nrrl o. õl ','Jr~ r. ~;; I Cl'l'n~ 1nnrxas 'i nnf.iga fortaleza 
rlnf!nrl!r nnmn. 

Tnns Aiin nR ·flnln•·Pn.R 1'<1111 fltlf' foi jq~l.•fi~ll.rln a emcndn 
.lJUO pnssou n conslituir o urt,' 222 cln aclu~! loi n. 4.793, 
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·o qual agora se prHt.ende revigorar. Ao quinto alli se disse 
sô resl.n aeerescenl.a:· f]ll!> 08 successot·es rlc concessionario 
Jalle~ido ~~ónl.i'al'.l.nl'an~ com a Com[lanliiu Pcrnambucana do 
Jnd usl.l' ir,~ t: JTisl.rnlla,_; de ll'urro a lran;fcrcncill de sens direi
tu~. u·an~reroneia esta ,i11. aul.ori~.ada pelo Minislerio da Vi&eão 
l.eansacr;fio que nüo e~Lá ainda l.Jll.imada. 

P.AIÚIOIR 

A Commias!Lo ncceit.a n emenda. 

N ... 8!1 

Fica rnstahclccirla a classe dos offiolaes de descarga :naà 
:Aifnnrlegn~ rln P.0;111hlica em que se tornem neeessnrin~. n8 flUas 
ftmccões. ' · · · ·· · 

------ ·-· -----""~ara~nr:ee_I]Q]J.i!)lQ!)f.c dos togares crendns com a present~ 
Iluda alfandega os respectivos offi

. os conf~rent~s de d~>.~carga de 1• 
•em au,gment.0 de dcspeza. 

•li.o subordinadoR á t• ser,cão 
ril)[n dns sr.rvir,o~ que lhe~ 

A T E N Ç Ã O 

XISTE VÁRIAS PÁGINAS COH 

J - (TRANSPARENTE E TRE-

. ! ._..I 
car{rlJ. sArit rle BO para a Al
·a n de Santos: 25 para a da 
r~ ~~ r1o Pac~ .. r ;::ar~t aP de-
~ ines rlr. rle3M.r:;:a r;t1e n. nà-. , 

npe f.r.rn 1.r.r1o:1 os servir,0~ de · 
r.s meRrrins .distrahirlos cles

m1trns qnacsquP.r que ás 

·estri c to a fi se a! i:lQão fi UO·· 
os,, et:c. · 
embro de 1924. - Mendes 

• -- I .,';:' -' :..~~;::,~·:~~) 

! ) ~i 

~t!ó.: 
'•'I 

lf!\ndegns do Rio de Janelrn 
,. r..onf11rentes da rlescarga, ex-

• arinanrirn. qpnrfo que. quanto 
,<pni~o n~ rlr·fr.rmin~riir.~ rln nrt. fl•, 

·'do dl'rrnf,- 11 11'>,:.''!'' "'' ;>(1 ,,,, rlr7nmrro iln 1Cl\l~. 
'Verificam-se, por isto, constantemente, lrregularldad~!!. 

aB qnnr" r . .', nnrlr•l'[:r, r!eRarr·r;;_·,.·rt· ei•Trl n re'lfnbrlror.iment.n da. 
{l)a~sr. <1M offil:i1P.H de rJMc:irgn, enc~rrP~n~ns mrclusivnmente 
de~se snrvirn r rrnr t.nrão o t.empn nrcr'lsr.rin par·~ n cnnfMol'ío 
dM rc~nectivns fnlhn~, cnjo demora 6 deviria. em· p:rnnrle p:ute. 
~s mnltip!I'S nffnercR nffrr.tof. aos linnrdn~ .. da_ nn.\i!1,i.~.-!.l~l1.1,~;. 
ncira.· · · · · ·' i' · '' 1 

Trntn-se de mediria. !jnr. ndoptarla, tmr:í ~rnndeR vanta· 
grns p:U'n 1.fln imnorlnntc ~ervi!;0. porqnnntn os SBrvenf'larros 
indicarl1'S continunrüo a rcerber. o~ vencim,mfos actuam>. 



200 • * . ! 
l ' ANNAES DO SENADO 

P.\llllGE!l 

:A Cnmmissiío acceit,a a emenda p;,ra C•.l:m:l.u;~· p:·~:,l-}::to 
em S2J.IH!'Ud•.J, ouvic;o o Gowrno prevta:r.e~te, 

N. 70 
Accrescr:ntc-sa: 
Art. E' o Podet• .Ex~culivo autorizado :1 r.:orguniza:· os 

sr.rvir;os e repartir}Õü~ tJO ll1inislerio da Viar;iio e Obt·as l•u
biic!IH, podendu, para essa reorganizaeão, :tlll'ir o;: •.:redil.o~ ne
I!eccsõarins, e, transferir de umas pat·a oulrn~, vc•rb:.ts elo re
.specl.ivo Ol'çamento, ou consignaGôes da mesma vrrba, sem 
augment.1 da de~peza total do on:amento 110 cll inisterio da 
:Vi:lção. 

Sala àa:J se.,~Õ88, !~4 de dezembrc .,]e 192/j. - Mendes 
2.,ti..'!.~G1't?S. 

· · · Justi[i_cação · · · · ' ' 

A prcsenf.c: emrnrla visa faci!itat• no Governo uma melhot' 
org:mizaofiu do.~ serviço~ a cargo do Ministerio da Viação, 
dRmlo mais el'ficiencia ús diversas repart.ições do mesmo mi-
nisterjo, · 

. ', 
1 PARECER 

A Commissho acccitn. a emenda. 

N. 71 

:Accrescente-se ao art., 7•.:· 
N. a conlractar a conclu;;ão dll E&t,rmla do Forro Pe-• 

!.rolina · ã 'l'herezina. com o governo do lJ~sf.ado rlo Piauhy, 
obrigando-se esle a pagar com os seus recursog proprios, a 
titulo de adeantamento. um tr.rr;ll do valor das obras executa ... 
das cm cnda nnnn c!n. dur11çfi.o do cont.racto, de maneira que 
o pagamento final da construccão da mencionada ;cstrad!l, 
pelO Governe· .l!'eocrai ao Estacto cto !liauhy terrnme em um 
prazo igual n urna vez a meia o numero de annbs err:.prega
dos na alludida construcção. - Euripirles Arl1tiar. - :Pil'e!l 
Rebello. - Antonino Preire •. 

Justificação 

O Governo do Estado do Piauhy, a· cu,iu frente achava
se, então, o illustro eng~nhoiro João Luiz Ferreira, enviou 
em 26 do março do anno cot'rouLo uma propo~ta ao Governo 
Federal para a consfrucção da :rr.:sLt•adn de FPrro Pctrolina 
á. Therczina, que é uma granel o e insnbstitu ivcl arf.oria da 
viação ferroa do pai?., Rem a qual é imnn~sivel n dosenvolv!
menf,o de uma das rr.g-iiícs mai~ ricas, fcrf.cis .e po:;m!osas do 
no·rte brasileiro. · 

A proposf n. r!n rr:·vn~nn pinqllyens0 inir.in nmn. nova phaso 
na conslrucçiío clM c~f.rarlas do fm·ro fodcraos, pela coopera-
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cao que offerecc, na medida dos recursos financeiros de que 
dispoe o .Pmully, partt .1 •:vnclusõo daqllf.'lhl l!niHt f1~1Tea, re
f.nmrlo os •meut·so:; c;n Cnifiu. 

A AsserobJ(·a Lr.•:.;i>ial iva do Piauliy, ~cr;undundo a. accfío 
ôr; (,c,vcr;Hl (],-, .Eü'-:it:n, volon a. lei D. 1.101, de 23 do jmÍho 
<instr lilii'O, im·es'inr!n-n de lod;)'l os podet•r:,· para realir.ar 
as operações de creditas necessnrias áuelle emprehendimento. 

A prospera ~iluaçflo i'inane~irr•. rio Piau!ly, a ascencão 
:wrmD.l. '·' •·nnl inut;du da3 ·.uas renda~. u vJlO!'Iza:;fi.fl. dos seus 
pt•incipru!~ p:·od~H:l''' de •:•:qwrLaçflo. dr-o :J.JH eoi'J·r:s est.acluaaR 
fülga i;aslnnl.e p:ll·~ a:;SIHnirnm. ~e:n rec:Pi>•. n,; c·or11promissos 
do [~rnnd.inso pr'dÍt'dn. 

Enviando :J11a Pl'"Pfl~l.n an Clovr.rnn Feclerul, o c!o Piauhy 
·nr..ompanlilllHl cl~ <r~uinlc r.xposir,:fi(l, quo ,\ 'l melhor ,iusti
J'ir:ar;ão da pt·c;:enle cn~.cnda: 

A 1 ig~r,íio por vi::t ferrea dos rlous I;T:tnd,~s v alies do Sã!l 
Frrmr.hco e dn Pnrnahybr.. foi Remprr ~ en'. tocln;; os tempGs 
considerada como fundamental na organizacão de um plano 
traçado pelos engenheiros Castro Barbosa, 'l'eive e Argollo, 
Pedro Luiz, Paulo de Frontin, José Luiz Baptista, e muitos 
outros luminar•~s ele engenharia nacional que pronunciaram-se 
aberta e enthusiasticamenLe sobre a alta convenicncia claquella 
ligação. . . 

ü rio S. Ftm:ei~c·r•, diz o r,ompetcnt.e engenheiro C\oc!•)·· 
n1h0 P~rrh~n --· ~tf. nl'nr: u-rn11dn lYt!-if' ·rln vin.c:.fio ·hra~ile.ira, qun 

deve sempre estar presente a quem pretenda traçar um plano 
(lf! v'I~H~·no l):n·a rJ TJUii<~. 

O PariJahybr .. p·~r Beu J::1do; ofr<:rece nnlrn. IJ:tse de n!t.(l 
Vf'.~.1 · para as emrmnmic~()üe-, r!G n"r·le ;J nordeste br:tsílr.ir·o:;·, 

Dnhi a import:mri:i r.·xe~n~ional d:1 Ji:;n~flo das wtllc;; rl;-:~ 
dous ma,iestosoo rios, 

André n~boucas c pri1m·l:•o a fc.oaliz:tr o problema, no ,c .. : 
Ji-v·rn sobcc p:aranl.ia d!) ,iurnf .. ind.ir.cn n liJ;ar,fío Jo:1r.cim- !'~~ 
trol;nn-Palllisl.n-Amnrnni.r. c:or'rn a mnis r.ol'tvcnirntc. 

F_oi por esse caminho, effectivamente, como lcmbrà 
auclle insigne mestre da engenharia brasileira·, que penetrou 

.1 civilizar::\o nn set•Júo pinu!Jyen»e LJ'ilZtCirt p::w p:tlli!stas c IJa .. 
hhr:1.r1~;. E..:;!rn.-l:"t lt'~'~ '-r•z('~ .~·~f~ulrn\ hi~I~P·ir.a vm,Nln. pnr o:1d1: 
nvan()avum os l'nrlcs ~nrl.:miill'.ns na~ sunf. cxl!nrsões para o i;, .. 
t.e:·lor, na pltrn~r. ele Euclyrlcs da· Cunha, o caminho da Bahif. 
:w Joar.eiro sobre o S. Francisco prolongou-se até o Pinuhy, 
nns ll':·D rgens do Pnrnnhyba. . 

A c:viliznc:iío .iá collocon os trilhos rle uma via ferrQa na 
pr·i:r>cirn. nnT'f.o do historico ~aminho. 

:A: segund::i :esper::i por elles ·ainda agora., E já lá se vlili 
perto fJEI trescntos annos 'que as pegadas do bandeirante tri.: 
lharnm-no. revclundr.1 ao mundo as soberbas riquezas do sól:i 
pi::111hyensn. ":', ~!~ 

Sertanisi.ns ousados tinham segura i.rtnienn da cxcellen· 
cia dos frnballws. O que seguiram no caminho do S. Fran
cisco ao l)arnahyba, é o mesmo quo os lr.cllnicos ho,ia acon
selham como o mais conveniente para receberem as fitas rt"' 
ar,o da linha ferrea. · 
· Ouem <1t1er que ex~mino um mappa do Bl'nsil verificn,.il 

~cm trnbnlho que a linha FJ .Salvadm·-Pct!'olin[I-Thcrczinl-
S. Luiz, corrcRponde {t corda do arco littoraneo entre S. Sn!
:vado:r, e S. Luiz. 
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A eomnnrnr;fio rlns di,l.anoin~ :·cvrln o. supe;oio!'ir'lnd,; ·l·) 
1JH.irno ll'açado. 

Via terrestre - S. Salvador-S. Luiz, i. 784 hms .. 
' '!1. vial(em, por mm·, entre S. Salv:~dor H S. Luiz, nel.\!''.r-

mcn te, ó feita cm o ii o dias. Con.~f.rn i !ln n estrada e attr:
huindo-se nos trenR velocidade mMia eomrnerr,inl do 30 kiJo .. 
metros por hora, a viagen•. poderá ser feita cm !.rP.s clins • 

.S. Luiz que esfJi hoje a onze, firnrá a 6 dia.~ rlo Rio. Tk:
rezina que lhe eat.á a doze, no mínimo, ficará a 5 dias. 

~:-Fi~)";~'", ""\"•'" :~-':O"f'~J~·•\I"'I':'(i 1 :,_''•, :.o,,~·, .. '·•'' I it ., • :, ' 

r-i·T· .. · ···· •;r ,., .. , 
· '.'\ Cnmmi~são acMita a emendá. 

1\' rnrirl1~:( rln~ rommnninnr.õ~~ rmt.rf' o <~1'! r, •·1~·1 r íll" nn:,:. 
:inntrrr-Rr.-hn n ~11n srrmrnnr.a r;t>~nlnln mn ·~aRo rl•l rrn~rr~ r:· 
t.rnng-rirn .. A F.?t.rnrln rlr Ji'rrrn Pntrnlin~-Thr.rnr.inn ~ 1"1'·:! ·; .. 
nhn vr.rrlnr'lrirnrnnnlr r~t.rnf.rf!'i~n. rrnn rnnrlmir:'t. grn1 ,·.r·rit;,õ, 
:\~ frnntr.iraR hrnsilr.ir~~ nfin 8n o snlrlilf'ln enmn n~ mnr.rirnr"~ . 
f.ns o recursos de toda sorte que os Estados do norte. e nor
rMsf,n offerecem . 

. E' ainda uma linha rle colonir.ncão, a cuja margem ~e 
funrlnrãn nucloos ele populnçiío est.rnngeira, nU.rnhirln pe1n 
nb~rrlncle elo solo. honigniclnclc do clima n cxcellcntes con
rlif)iínR de salubridade. 

Complntn.cln sna const.rnccão, ·será denf.rt~ ns linhns de pro
pricdar!c rla Unifin, umn rins ele mnior receita. 

No trecho pinuhycnso, nnf.rn ns mnnlcipios de Therc?:inn 
r. Pnnlisla, conr!emn-·se umn. pormlnr,ii.o lnborio~n act.iva e in
tclligr.ntr. rmr. s6 nspnrn vias dn transport.M pn.rn. trnn8fnr
mnr n região cm nmn dM mais ric:rs r. ]lrosperas rlo :Rrn~il. 

Seg1mrlo n~ dnrlns oensit.nrins dr. 1920, essn. ]lopnln~.fio eln
vn-sP. a 231. ô03 hnhit.nnt.nR, Msim r!istrihnidos: 

'r.herezinn (cidade) ...•... , ............... , ... . 
S. Pedro (villa) ............................... . 
Regennrnr.11o (cidade) ......................•... 
Amn.rnntn' (cidade) ................... , ....... . 
VnlenQn (idem) ... , .... , ............... , ...... . 
Oeiras (idem), ............. , . , . , ............. . 
Simplicin Mendes (villn) . , .................... . 
Pi rios (e!dnr.le). . ................ ; ....... , , .. , .. 
.Tnicó·s (!r.leml ....... , ...... , ........... , ..... . 
Paulista (villa) .. , ...... , .................. , .. 

57, nOO 
U..ORl! 
Hí.8H 
f5.RH 
3o\,7!,2 
24.56:1 
!URR 

27.27B 
22.579 
9.878 

231.603' 

A r!qucr.n per.11:tria l'i importnnt.r. e suilcoptivel dA lmmen
sn rle~envnlvimentn. e~t.imcln cncrnvnrloR nP~gcg munlcinio~ n~ 
mnlhnrr.~ nn.mpo~ rle criMfin rlo 'Pinuhy . .i~ comrnrnr'log ]lOr 
Mnrlh1~ nos rle Chnrolnis. nn Franca. 

A pnnnlnnl'in pcnnnrin. n 1 dr. '?r.tnmhrn rlr. 1!120, nos rc
forirlo~ municipios era n seguinte: 
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Espr.ciD hovina ............................... . 
Rrp1inn ....................................... . 
AR11ina c mum· ................................ . 
Ovin~: ....................................... . 
CaPJ•mn. . . . ... ; .............................. . 
Suina. . .................................... . 
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Anima.es 

2R2.522 
31.129 
18.!l92 
M.21tf 
93 .1Gi 
52.810 

542.83t 

O valor official rln exportação nos mesmos municípios no 
hnnn proximo·finrln, clr.vnu-Rr. a ~. 000 contos em nu meros re
dnnr!M. srnrln prorludos nrinnipnes exportados o gado vaccnm· 
scmcntr.s nlcnginosns, algodão, clira elo cnrm.úlm, couros ~ 
pcllcs. 

O mmmc dos rlnrlos ncimn apresentados rlomnnstrn ns van
l.ap;r.ns, mesmo soh o aspr.cto financeiro, rJa rapida construcçiio 
rln E. F. T'r.l.rolinn-Thr.rczina. . 

Enl.rr.lnntn, n mornsirlarlc com Cflln r.lla se arrasta, rlr.virh 
n mnll.inl~s r.;,nsns, r.ntrn n·.~ qnncs nvnlt.n a rlifficil sit.ll:triio 
finnnccirn rln TTniiio. ost(t cansnnrlo sério~ c irrcmcrlinvcis prr.
.ini,:o~ no T'innhy r. ao rr.sl.o rio nniz. 

Tnirinrln a nnnRI.1'1Jr.0:Í.o soh o p;ovrrno elo inr,sqnr.civcl Prr
sirlrnl.r. rln nrnnhlir.~ Dr.lnhim Moreira. cm 191R. nnrr.sr.nta 
ho.ir. sr.is nnnoR depois. ~nnnns. 90 kilometros cm t.rnfnr,o. 
PoP rssr. nnrlnr l.r.rflmos rlr rspnrnr ri7 annos pn.rn assiRf.irmM 
n lir.n0iio·r!oR trilhos rln 'R. F. Prl.l'nlinn-Thr.rczinn, com os cln 
E. F. Siio Lniz-Thr.rczina I 

tionvr.ncirlo rln imnrr.sr.indivr.J' TII)Crssirlnrlr rlc t.r.rminnr l1 
.consl.rnrr:.ii.n rlnr;nr.lln n~lrnrln. rrrto rln ntilirlnrln rnRnllnnln rln 
~11n r.ooprrneii.o nnrn fnl fim. n rrovrrno no F.~fnrln rio Pirmlw 
·rlrr.irlin-sn n snhmniJr.r nn rln Uniii.o Fcrlcrnl n nronn;;fn :11111 
nr.om]lnnhn rp,fr. mrmorinl. nrln. rrnnl cnmnromr.Uc-sr. a rcnli-
7.nl' n nlmrinrln li~nr.iio rloR vnllcs rln ~. FrnMisco c Pnrnnhyl1n. 
no prn7n rlr sri;; nnnos. · 

Prinrinnl intrrr~s~rlo n:i rnpirln 1\ffcct.ivnrão rio f.iio .<ITMI
rlio~n rnmmr.!.timrnln. o T<]st.nrln rio 'Pinnhv nnrt.ilhar:í. com n 
TTni~o. ~·;; rr;;pnnsnhilirlnrlrs rlrllr~ rlr.corrrmt.es. 

Proniir. nor isRn. rrr.r.hrr do Governo frrlernl, nnmml
mrn I r. rlom l.rpr.o~ nncnns. rlns conRI1'11C0Õos feitas. rln nnrlc 
l'rsnHm•n nnrn r.str n nvnlt.nrln cr.onomin dr corcn dr róis 
iJ.200 :0008. rm .inl'M rlr nnnliccs. 

A r;;fn Incro immr.rlinto rlrvr ser nccrrscr.nt.nrlo n rn·;;nl
l.nnf.r rlo hnfrr,-n rln rstJ•nrlr. rrnr ;;r.r~ tamhem vnlio;;n onm
prnsnrlnr. 

r.lrnnrln;; srriio ns vnntnr.rn;; inrlirM.t.ns nnrn o Govnrno 
.frrlrrnl. ]lf\ln nrnl'r~rirnn rln;; R11n;; J'nnrln';; r rittm•Mn fi;;ncli7.n
riío rTllr. rnliío. norlrPiio cxrl'rnr OR Rmls n,:;entcR. 

O E;;l.nrln rln PinnllY niio viRn. nhRnlnt.nmrntc. lnr.rn;; mn
f.rl'inr." nn nmnrrifnrln n fllln ;;r nroniir .. 1\n cnnfrnrio. nc~Aitnrn· 
r.nm Rnlisfnr'io, ns Rnrl'irir.ioR rmr n mnsmn lhn f.rnr:1. r.rrto rlr 
nnr snpii'n rllr~ Jn,.rrnmrnlr romnnn"nrloo nrlo rnnirlo r. RPA'Ilr•> 
rlnsrm·nlvimrnln rlr forlns n.R fonl.nR rlr nrorlncr.iio r rlr. ri

. rrnrzn, rir nma rlns mais imporluntcs zonns do seu torrHol'io. 
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Esta segurança dtl-lhc forças pm•a solicilar do Governo fe· 
dera! a acceiLa~ão de sua proposta, -que é o complementõ do 
presente memorial. 

Sala das. Commis~ões, em 28 de dezembro de 1924. -
B u'!no de Pawa, Pre~Idente. - Sampaio Co1'1'êa, Relator, -
.Touo L]Jm. - Eusebw de Andrade. - Ped1·o Lago. - Bueno 
Branduo. - La!tro Muller. - A imprimir. 

N. 417- 1924 

PARECER SOBRE ÉMENDAS A' PROPOSIÇÃO DA GAMARA N. 105, DE 
1924 (ORÇAMENTO DO MINISTERIO DA VIAÇ.:to PARA 1925) 

A Commissão de Finanças, :mi. os ele .em il.l.ir parecer so· 
bre as emenda:, npri~51li1Larlas r.n1 ::' di.,r.u~são ao orçamento 
da dospeza elo ~íiuislnl·io da Vinefíu, :;~:ln~wl.tc an est.udo de 
Hcnaclo as sr.gninl e:; rnn;;ill"i'::u;õe,; süJ,:·u .1 Vi!I'i'a :18, relativa 
:! Tnspectorin Ferlernl cl'' l)·WI.os ltinF. :! C:nnae,;, ele que :1ão 
tratou em segundo Jurno, pelo.l motivo:: •'ill.flo expostos. 

As modiJ'icar;.üt'S inl.rnrluzid:Jfl pela· Carnara nas diversas 
.!:Uh-cnn:d!Plrttües COnli-'OJ!(:nl.c.-:; ~~a ,;ed.J:l. rornm: 

1'1 • ~ulJ-r~f:JEh;n::.f:f!n i1. ~, .. Pc!.~ .. ;~Ja! '' ·-- Ex!.ra-quadro da 
Aclminislrac:iio r.enl.;·al: 

llol.açiio do orc;all!t1Til o il1l 1924 ..•• , ..• , .•••• 
]'l'oposl.a rio Govci·no para 1 D25 .•...•.....• 
Proposiçüo da Camura ..................... . 

.49:920$000 
49:920$000 
24:-180$000 

A Gamara rcduziil quatro scrv,!llltls, dous dactylographos, 
·e diminuiu o vencimanto dos outro;; c!ous reslanl.es. Esl.a re
<lnct;ão nüo pócle ser ac.r.r.ila cm vis! n de I.PnLar-sc de pea
soni e:>fl'icl.nmcnln Jll?ce;;sat•io ao s,;l'vien c com mais do 10 
annos de sm'Vi(;o pniJ/i('[>. conronr.r i'•'i inf'nrmaclo o Relator. 
Agsim a Go:nmis.;ITo :.:::;:pNn a c.Jn,;rJ";:l!::io d:t lli'OposLa do Go-
vcr·no, · 

2'. Suh-consignn';~o n. :J, "P,•:;soal" - Differenca de 
_ vcncimen los r. g t'n' i I' i cn';r'"~ l'>:;:lll ~ :r:rnl.n r r:: baseadas em lei 

ou regulamcn!os: 

Dotação do orçamenlo ele 1024 ...... , ....... 
ProposLa do Governo para 1925 .•..••.. , .••• 
Proposicão da Cmnn r-n ..................... . 

25:000$000 
25:000$000 
10 :000$0001 

Como cm todos os outros ca:;os nna!ogos, anLeri'ormeute 
üxaminados, não t\ possiyel evitar ns snbstiLuicõcs, seja por, 
motivo ele moleslin, se.ía por qnnlquc:· nutJ·a razão; o funccio
nario que subslil.uo, lem clircil.o rcconhcciclo por lei, á por
c:cpr;fio elo clitTcrcnça de vcncimcn I o~. N:i" h a. pois, como 
oconomizar, de facto, ncsla clotncüo. 

Ora, o 11c!nf.or foi informado que. no corrente cxereicio, 
i:l foi clcspenriidn n sommn lolnl ele 2fi :000$, faltando ainda 
processar fo!lws nn imporlnnr.in .r!i) 12:200$000. Assim n 
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Commissão suc;gcre o l'Oiila!Jclceimeul.u da pt·oposta do Go
verno relativa ao anno de JD:J3, na iinpol'l.att!Jia de 27:280$0010, 

3". Sub-consignn~üo n. 4, ''Ajudas ele custo da Adminis-
tração Central": · 

Dolacão do ot·çamcnlo de 192lt, ••••.••.••••• 
Proposta do Governo para 1925 .•.•.••••••.• 
Proposicão da Canu1ra ........................ 1 

5:000$000 
5:000$000 

3:000,$00 

A dcspcza proposta pelo Governo é por demais pequena 
podendo a sua l'CdLH:I;i\o cansar prejuizo ao serviço. Assim a 
ComJP,issfto 111io póclc ncca:l a:· a rerJuc<:fto proposta pela Ca
mara. 

4•. Sub-consign:u;fw n. 6, "Pessoal" - Pessoal extra
quadro de .Fiscalização Especial: 

Dotação do orçamento de 19~1! .............. . 
Proposta do Governo para 1925 .......... , .. .. 
Proposição da Camara .................... . 

37 :f}20$000 
37:920$000 
36:720$000 

Na proposição da Camara foi rcclnziclo o vencimento de 
dons daclylograp·hos de /1 :200$ para 3 :600$000. A reducoilo 
dos vencimentos dos dons funccionarios referidos, importanuo 
em miníma differen~a de orçamenl.o c diminuindo vencimen
tos ,ió. estabelecidos, nii.o póclc se!' acceiln pela Commissão. 

5. • Sub-consignaQão n. 8, «Pe.ssoal;. - P~ssoa.l extra
quadro ele fiscalizal]ão de 1• classe: 

Do tacão do orçamento ele 1924.. • • • . • ••. 
Proposta do Governo para 1925. ,, .• • ,, ,, •• , 
Proposição da Camara.. • • ... • ... : .. .. .. •.•• 

95:520$000 
95: 520SOOG. 

$ 

A Camara supprimiu completamente a snb-consignação. 
~rrata-se ele dons dactylographos, seis serventes e 20 fis~a•Js 
ele e.statistica. Não é possível a suppressüo desta suo-consi
;:nacão, tratano'o-se de pessoal que pres!a reaes servícos, ~enda 
que" os se.rventes no asseio das repartições e os fiscaes de cs
tatisticas na conecto. de dados estatistillOs que habilitam o Go
verno a ',julgar das necessidades dos melhoramentos dos !)O!'·· 
.tos a do commercio de importação. Assim a Coru,ni%50 .or.o
!lÜC o :reF.tabelecimento da proposta do Governo. 

G • • Sub.:consignáção n. 1.0, «Pessoab -· :Pessoa 1 cxtr!l-
quno'I'O ele fiscalização de 2• classe: . · 

nnl.nr,fio do orçamento de 1924 •.•.. ,,., •••• ·: • 
P roposla do Governo para 1925.. .. , . ., ... · 
Pt•oposição da Camara . ........... ,·.~·;•!-J •••• 

77 :(I.\080'J() 
77 :04 0~.(1011 
:lU: HO~iOCO 

Ne.sta sub-consigna,;fío a Carr!ttra :'llPPl'i:liiu <: verba .n;\
cnssario. a 16 fiscaes do eslalist1ca. Pclr,s m•)llirw.; mol:vG·; 
expostos sobre a snh-consi;sm1•;li.D 8" n C.ommi!JJfio n:i.!j pó;hl 
:•··eeilar a propos'icão da Camaru e propõe o J.'c~l:dll<i•)elliiC.nt() 
do pedido pelo Govemo. 

'7. • Sub-consig-nacão n. :l J, «Pcssottb .--· l'ésotml opiJl':l· 
rio, dia):ista o jqrnaleiro dp fiscalizações: .... 
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: · 1: <l(;Ü.O do Ort\affiOl!lO dt: UJ2q.. • • . . • ... 
""'"1.:: a'o Governo pnra 1925 •.••••••• 

: ·. :qHJ~ie~io du Can1aro.. . . :•. ;·. : ... : .... 

:05 ::!uu.;uuo 
'105 ::!llD.iOfi& 
·íSO: ouo:.·:oc:o 

O rolai o r· foi i!lformac.Jr: que no ··:OJ'rent.() c•xercicio c. 
\'C!'ba fo1 llf:Le.J<1JII.e. po1s, de,Lina-se nu pt!p:,:;·:lo rlo p;-,,, .. 
soai operario, diarista e jornaleiro de quinze fiscalizações, 
fJC::ltiü~U CSSt.l ü.fiLJg'O ü l1t.:!t~Uti:5.:!l'Jú ai'J:J ::i~.:\.'\',ii~U:; t!L r'l.!·Cr~l.l:t,;,t<;iu·:. 
: ~~~~~crva~·üo e melOONinJontos a <•nt·go <!~~ rut!:1í:i:1:.: n~mu~i:!.J.·· 
•JÕos. A Gommiss~o náo pócle acceil.ar a ]JI'OIJOo•~Üu da U:.t·· 
mara e prupõe o restlthel•3tJimonto du p:)diclo c·e verba d:> 
Governo. 

I:J.." SuJJ-consignacã.o n. 12', 1Possoal:i> -- GraLiiien~ões 
do ·cargo: 

1 •o I ação do areamento de i 924 .. 
·.,., .. posta do Governo para 1925 .• 
:•roposi?ão da Gamara.. . . . • f • • I o o 10 • 

79::í.~G$0tlü 
7!:1: i20$0Ut) 
30 :00Q~[)IJI.f 

A reducção effectuada Püla Gamara é exce::dva. 1~ con
:'.ig·nacão é nece.ssaria ao p;,gumento de fl'tll!!'icaufic,, d·J pe'
soul technico dcslr.t~ac!o cm wna; insalulJNS. A:-l'i!n :1 C,•m .. 
1Jlif-:são pronõe que a suh-r:onsig-na(:.ão sejrJ. ;:-Dà',1·~.11:~: ·~1 -1 !.ll't·
postas do Governo de 29 : :120$, concedendo-se assim ré is 
"U :UU0$UOu. 

9.• ::íub-consi~na~üo JJ. :i.:J, d't:ssoal::v .... l1jcdus 1!,; eu;';) 
'' diarias Dor serviços fóra dQs respectivas séci.es: 

Dotação do areamento ele. 192'í.. . . • . 
!' t•oposta do Governo para 1925.. . • 
P roposicüo da Gamara. . . . • • . • . . 

. •. 
.. ,, 

2tJ:úüU$00fl 
20:000$000 
'15 :000$0'.\t) 

Pelos mesmos motivos já expostos .;;obr& a :;ub-c~nsigna
•Jão 3 a Commissão não póde nceeitar a rec.'ncção ofJectuadl\ 
n• :la Camara e propõe o restabelecimento da proposta do 
Governo... · · 

10. Sub-comig·naçüo n. 14 "Pessoal" - Differença .. de 
~encimenf o~ por suJJstiLuü,;êies regulamentareH de 11su::.llza~.o.ls: 

. . 
Dotaçã,J clt: or~anwn:o de 192.1 .••••.••.••••• 
Pl'oposta_ do Gover-no para 1U2b •••••••••••.• 
Propos1cao da Gamara . ....................... . 

20:000$000 
:~o : t)()ü:~ooo 
:10 :00()~;)(;[1 

Pelos mesmos motivos da sulJ .. consignação ;1. 3 a dimi~ 
nuicão efl'ect.uada pela Camara não póde so:· acce:ta. O llclator 
foi informado que, por dei'l'iciencia de verba do cvrr·cmte exer
oicio de 192-í, cxislcm folhas a processar na imporlancia su
perior u 15:000$000. Assim, a Gomrnissão propõe que a pro
posta do Governo, em vez de ser dimin:.licla, deve ser au
gmenlada do 15 :OOll$000. 

~i. IC:u!J. consig·nur;ão n. 15 ~·p,1ssoa!" ·-- Pessoal de (luadro 
de dJSll'ICLIIo d0 appal'olhagcm: 

Dotação Jo m·çnmcn lo da 192/l, ........... . 
J>.roposla do Governo para 1!l25 ............ . 
.Pl·oposicão 9~ qamaru . .. ~ .......... · ............ . 

92 ;1!00$000 
92:400$000 
92:400$000 
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SESSÃO EM 28 DE DltZEMBRO DE 1924 

A Commissão é de Jl:wuc er IJUC scjú esta dUb-~on:;igna•;ão 
eliminada, mas, ll'al anclo .. sa do paosoal t:ffcctivo, com mais d~. 
10 anuus de scrvioo, se,iu a ~u!J-::onsignacão a:>~im t•edigida: 

Sub-consignaoão n. 15 "Pessoal" - Pessoal de 
quadro gero\ d:-~ inspectoria............. 9~ :1;00~000 

12. Sub-cnn~.i~.t'lUJÜO 11. tü ··p~~:-,:;oal C!XIra-qnn.cn·o de dis ... 
lt•icl.üs ele app:trelhagem: . ; · 

Dotaçiio do orçarollJtt(l de i\)21!, ••••••••••••• 
Proposta do Governo para ·1925 ......... · .••• 
Proposioão ela Gamara ......•••.•......•.•... 

30:000$00() 
30:000$000 s . 

A Connnis:;ào ucceita a pruvosiçf:.o dn Gamara pelo mo .. 
Livo tla ex~ir..ccfto rla sub-c.cn:;'gnaç:ío n. 15 

13. t:ull-consig·na.}iio n. ·!'i' "Pessoal·' - Pessoal Lle offi
cinas, de úonscrvugfto, jon1aleiro~; e. diaristas de districtos de 
apparelhagem: 

Dotaçüo du · orçamento de ~ 924 ••••••.••. .,, ••• 
Proposta de• Governo para 1025 .....•.•• , ••• 
Proposi1;fio ela Gamara ..................... . 

7 41 :600$000 
74.1:600$000 
400:01)0$000 

11. dormmo>ÜO é ao parecer que seja <'lola :mb-·eunsigaacão 
ciimiuada e para conservar o pessoal necessaric• a orficinas e 
conservacão de material naval, qué \lc·, eúí Dassnr a cars-o da> 
fiscalizações, seja a sub-consignaoão n. H "Pessoai operaria 
de fiscalizacõcR", augmcntada de 5/d :600$000. 

14. Sub-consign~v;fio n. 18 "Pessoal" --· Differenca àú 
vencimentos por su!Jslil uiçúes c gral.irica~:õe~ por servicos ex~ 
traordinarios, basc~c!cs flrl: J e i~ ou l'e~:;ulnmentos; 

Dotuc;ão do orcamemu à e 1924 ...•.•••••••••• 
Proposta do Governo para 1925 ............. .. 
Pl'oposicão da Camara . ....................... ~ . 

'J :ú00$000 
9:000$000 
!t :000$000 

A Gommissão é de parecet• que seja supprimida esta sub
llOnsrgnacão em vista da e:xlincção pruDosta m>. suo-consigna-
ção n. i5. · 

15•. Sub-consigqacão n. 19, "Pessoal" -- AJudas de Cl:~
lo e diarias por serviçod fóra das rcspec:i;,.~., :H:d~,; de Dis~ 
trictos ele Apparelhagem: · . ' ' .... ' ' ' . ~ . 

. . . . . . . ~. . . . -,\\ ' 

l)oLação do Ol'()UinCnLa de !\)';~·,;· . : ~, ; :, , •• , ••. 
Proposta do Governo para ~. 025' ·:::. ; :: . ... 
Proposição ria Camurn ................•....... 

1:000$(}(10 
2:000$000 

~ 

:. Commissão concorda r.or.! a ;o;:pr•:'>' .. <siiu l't ' .. : 11ela C.:.•
n:u 1\t pelos motivos j(c c! H o' nn ~11: !1-consi;;·w·•;:t., n. 18. 

i6•. Sub-consignaclio n. 20, "Pessoal" - CpmmissÕel élt. 
! ·. '.\'~C!O.S : -· . I " • • ··-' 
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Du~:ieiín t~c~ cn·1;Hillt 1 ll''·• '•(' l:t.:.'.i ........... . 
l•ro•Jirsl.a rio c:o\'OI'!IIl 'J'IJ"'r J .... ,, . t • .... _, J t ~ -.;...,v ••. o ••••••• 

ProiJOsiaão da Cumara. !•.• ••••••••.•••••• • · .. ·J•. 

; Ji! : Oli.O$tM.· 
J ~.(): 1}00:!\U!)IJ 
jiJ: ooo.~oou 

A Commissão propõe u supproasüo tle.i!,: ,,.,·.::.;ig: .:rüo., 
17• ... Sub-consignacüo ;1, 21, "l'csso;:l"' Curnmissõr~3 

de Obras: 
Do tacão do areamento de 1921: 
Port.o AmarraÇão .. ... :•:• ... . r.""~.•:• 
Porto do Ceará • • .. · •••••..•• 
Port.o de ;11ut.al .............. . 
Por:.o de Cabcdel!o • , .•..•...... 
Porto de Aracajú . • .......... . 
Porto do Snnla Cat.harina ..•••• 
Canal l'rfae. Ca.n: 1·H1B .••••••••••• 
B. Fluminense . • •••..•••• ,., .. 
.Servico de ·dragagem ••..•.•..•. 

30: 00(1.~ 
70:000$ 

·J 00:0:. u~1 . 
l'lO:OOC$ 
15 :00:0$ 

700:000$ 
200:0008 
1.00 :110(}[; 
200 :000$ 1.195 :000$000 

PI'O:JJ-;fn. d0 Govc~eu,J Ll~d'fl. ·1~125 -- Idt~!1· 
'tica a de Hl24 . . ....... , .,.... . .. .. . .. . J.ii g5 :IJ00$030 
P:roposiçfio da Canwra: 

:'orto Amarração . . .......... . 
Porto do Ceartí . . .......... .. 
llorto de Natal .. • ........ .. 
Porto de Cabedc!lo • . .•..•.•• 
Por lo de Araca.iú . . ......•. 
Porto de S'anta CathurinD. ••...• 
Canal de Laguna e Araranguá .. 
Canal Mac. Campos •..•••••... 
:3aixada Fluminense . , ......... . 
Serviço de dragagem .....•.... 

$ 
fiO:OOO$ 

50:000$000 
50:000$ 
75:000$ 

·lO O: 110 IS; 
50: :JéiO.S 

. ~ 

50:000$ 
500 :01)0$ 1. .225:000$000 

A. C o mm issiio 1! ele ru r''li:f•r !JU e n :mll-•;a m: i:,·nr.~•iio i it!ll'? 
assim l'edígit!a: 

Porf,:J de Amarraçiio . . ...... . 
Porto do Ceará ..... , ....... . 
Por lo de Nalal • ,, .••• -:·:· ••••• 
Porto de Cabcdello . • ,. •.•. · •. 
PortJ de Araca,jú . . ....•.... 
Po'l'l.::> ele Sanla Cat.h~~rina n Canal 

nn. 'C Araranguú ............• 
Baixada Fluminense • • • • .•••••• 
·Scrvir;o de drag-agcn1 .......... . 
Scrvico ele EsLudos •••••.•••••.•• 

2.1 :·J%~· 
;)u : u~:t;.r 
50 :OOü·D 
50: .lOOi) 
75: 'JO!IS 

rln '~' .. :1·:!'1 ,_ 

q50:000$ 
s 

300:000$ 
2'50: 000$ 1. 2Hi: OOO~pOOO 

A Commissão concorda astiiJn com us dim inuiciies 'lll'o
:posluti r[Jcla Gamara, dtL verba pum o parlo do Amm·rar.:iio 
que necessita de rt1cssoal pura ,cbnsct•va~:ão elo dumu>; J•cúnr~ 
cm uma sú as Sll'b.-consignur;ücti clu Santa CaLimrina o cnnnl 
de Ararangllll; Slll[llll'ioJnc a verba .para n Baixada PI uniinonso 
que .como u de Mncuh'ú n Cnmpos, jú tilLPJ)L'imidu pela Cnmn-
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dl'agagem e concede verba para estudos não só do canal dei 
.Macahé a C~mpos c .Baixada Fluminense, como outro qual
quer que haJa necessidade de proceder-se rluraut~ o exerck1o. 

18,• Sub-consignacão n. ~.~. "Pessoal" -Ajudas de custo 
de Obras e Commissões: ' 

Do tacáo do orçamento de 1924 ••••• , , , , , , , , 
Pro·pos.ta_ do Governo para 1 !:!25 ••• , , , , , , , • 
.PrOIP'OSlçao da Camara ·, ................. . 

5:000$000 
5:000$000 
2:000$00(1 

A Commissão propõe o restabelecimento da proposta do 
Governo pelus motivos já expostos na sub-l'onsigT.ação 4, 

~9." l:;ub-consignação n. 23, «Pessoal~ - Differenca de 
venc1mentos por substituições e gratificações ou diarias ba-
searias em lei ou regulamentos: · · 

Dotação du urçamento de i 924 •••..•• , ••• , • 
Prc;posta do Governo para 1925 ..•••••• , • , • 
Proposicão da Camara . . , ..........•.... 

15:000$000 
15:000$000 
5:000$001) 

A Commissão IPTopõe o restabelecimento da proposta do 
Gov.erno pelos. m~tivos já: expostos na sub-consignação 4, · 

20.• Sub-cons1gnação n. 24, «Pessoal:!> - Representantes 
da Fàzenda Nacional. · 

Dot.acão do orçamento de f924. ,,, •.••••••• 
Propostá do Governo para 1925. , •• , ••• , ••• 
PrCJposição da flamara . . ............. .. 

9:600$000 
9:600$000 

$ 

A Commissão !Propõe o restabelecimento da 7lroposta do 
Goveruo visto ser nec.e.ssario segundo infoT'rnação nrestada 
ao relator a presença de representante 'da Fazenda Nacional 
junto ao .Poder Judiciario nos processos pertencentes a esta 
inspectoria. . 

21.• Sub-consignação n. i cMateriab - Acquisiçã.o e 
reparação de moveis, machinas, npparelhcs, e instrumentos 
de engenharia, utensilios, livros e revistãs. 

Dotaoão do orvamE-nto de 1924 .••.•..•.•••• 
Propost.a do Governo para 1925 .....••..... 
PrOIJ)osição da · Camara ......... , ........ . 

200:000$000' 
200:000$000 

$ 

A Commissão não pócle acceilar a ~uppressão total f~ita 
pela Camara que redundará em tpre,JUIZO para o serv100,. 
as.sim propõe que a .sub-consignação acima seja redigida: 

Sub-consignação n. 1, «Materiab - Acquisição e repa-· 
ração de moveis, machinas, apparelhos e instrumentos de en
genharia, utensilios, livros e revistas . 

Da Administ.racão Central. . . 30 :000$000 
De fi!lCali?'R!Çôes • . . . . . . . . . 55 :O(l0$000 
De commissões de obras e 

serviço de estudos de 
portos , , , .. .. .. .. .. . 60:000$000 

S.-Vol. XII 

145:000$000 

14 
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22.' Sub-consignação n. 2. "Material". - Acquisicão e 
concer~os de machinas, apparelhos e. ferramentas para offi
Clnas ae Distri.ctos de AppareLhagern~ 

' . 
Dotação do orçamento de 1924 ••.•.••..•••• 
l'.roposta do Governo para 19.25 •••••••••••• 
.PrQposição da Gamara • . ..•.•.....•..... 

200:000$000 
200:000$000 
au:uoo$oou 

A Conunissão acceita a reducção feita pela Camara re
digindo-se porém ·do seguinte modo: tendo em vista a sup
pressão rias consignações para Distdctos de Apparelhagem: 

Redija-se - Sub-c·onsignação n. 2, «Materiab -- Acqui
sição e concertos de machinas, a.pparelhos e ferramentas para 
officinas de fiscalizações, 80:000$000. 

23'. Sub-consignacão 4, cMaterial, - Artigos necessarios 
aos escriptorios tecbnicos e de expediente: 

Dotação do orçamento de 1924 .............. .. 
Proposta do <3ov.erno para 1925 •••••••••••••• · 
P .• d f' ropos1çao a '"'amara . ....••.....•.... , ...... •. 

252:000$000 
252:000$000 
154:000$000 . 

· A reducção p~nn<'st.a pela Gamara tra.rá pre,iuizo ao ser
viço, á vista do encarecimento :v.erificado em: todos os livros e 
papeis destmaaos a desenho e a ~xpediente; assim, de accõrdo 
com as informações que tem o Relator, a CommLqsão propõe 
.que esta sub-consignacão seja assirr~ redigida: 

Da Administracão Central....... 60:000$000 
Das Fiscalizações .. • • • • .. • • .... 72:000$000 
Das Commiasões de Obras e serv. 

de. Estu~os ......... !.' ~ ... ~··~ ,. 70 :~00$000 202 ;000$000 

24'. Sub-consignação 5, cMateriab - .Materiaes para os 
serviços de conservacão de linhas ferreas c apparelhameuto 
electrico dos cáes e para conservacão de proprios naoionaes, 
calcamentos e esgot.os a. cargo das Fiscalizações: 

Dotação do orçamento de 1924 ........... : • .. 
!Proposta do Governo para 1925 ............ .. 
:Proposicão rla Gamara ••.. " ••• , ..•.• , ...... . 

i20 :000$000 
380:000$000 
L80:000$000 

A Commissfio propõe que a proposta da Camara seja ac
•Ceit.a. P.ngmentada, porém, para 200 :000~. tendo em vista o 
encarecimento do material. 

25". Sub-consignacão 6, .:Material., - Materias pri!I.'as o 
artigos diversos para o custeio dA officina~ dos Distriotos de 
Apparelhagem: , · 

Dotação do orcamento de 192L ........... .. 
Proposta do Governo para 1925 ............. . 
Proposta da C amara .................. , .... . 

250:000$000 
250:000$000 
150:000$000 
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A Commissão acceita a proposta, da Camara, tendo, po
rém, em VI~La !J. suppl'llllS!J.O OC lJ!St!'IULO.> Utl ll.!lj)!J.l'Cllll.lgem, 
propõe a seguinle redac.cão: 

«Sub-consignacão o, «Material:. - .Materias primas e ar-
1igos aiversos para o custeio de oi'ficinas das Fiscalizações., 

2tl". Sub-consignacão 8, «Material> - Materiaes de con
struccão e para conservação de edifícios, oaes, material i'lu
ctuame, dll tracção e rodante, ferramentas e outros artigos 
necessarios a Obras por Commis&ões: 

Do tacão do areamento de 1924 •••••••••••••• 
Proposta do Governo para i 925 •••••••••••••• 
Proposicã·o da Can:~ara .....•...•..•.. · •....... 

800:000$000 
800:000$000 
650:000$000 

A Commissão acceita a reducção proposta pela Camara. 
27". Sub-consignação 9, cMateriab - Diversos materiaes 

para Commissões de Estudos: 

Dotação do orçamento de 1924 ••••••.••••••. 
Proposta do Gllverno para i 925 .••••••••••••. 
Proposição da Camara ..•.........•••.... , .. ·-~ 

60:000$000 
60:000$000 
15:000$000 

A a·ommissão acha demasiada a reducção effectuada pela 
Camara, em vista do encarecimento do material necessario e 
propõe que a sub-consignação O seja eliminada, mas augmen
tada de 50 :000$ a sub-consignação 8, augmentando-se na sua 
redaccão as palavras: «e serviços de estudos,. 

-
A Commissão apresenta os seguintes pareceres sobre as 

emeridas apresentadas em plenario e, egualmente, submette ao 
estudo do Senado as emenda:~. qu11· jul15a uecessar1o introduzir 
na propoAicão vinda da C:am'lra: 

EMENDAS DE PLENARIO 

N. 1 
Onde convier: 
Os aotuaes encarregados dos Centros Telephonicos da· 

Central, Largo do Machado, São Christovão, São Francisco 
Xavier, Nitheroy, Petropolis e Therezopolis, da Re.particão Ge
ral dos Tclcgraphos. que contarem mais de 20 annos d_o cffe
ctivo serviço. sem licença, e no minimo 10 annos de encarre
gado do. centro, ficam para todos os effeitos equiparados nos 
inspectores de 3' classe c!a mesma repartição, gozando de todos 
os direitos e vantagens destes. 

Sala das sessões. 26 de dezembro de 1924. - Mendes Ta
vares., 
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1v.stificaçáo 
' . 

Nada mais justo do que o Estado garantir a situação de 
funccionarios que prestam rel!)vantes servü,;os, dando-lhes es .. 
Umulo para o bom desempenho do serviço publico. 

PARECER 

A Commissão não póde acceifar a emenda que traz alte
ração de regulamento e determina equ iparacões. 

N. 2 

A' sub-consignação 27". - Verba «E. F. Central do 
.Brasil,: 

Restabeleca-se a propost.a do Governo. 

Justificação 

A euppressão do logar ·de chefe de secção de desenho al
tera o regulamento, sem vantagem alguma e não constitu111 

. materia orçamentaria, 
Rio, 26 de dezembro de 1924. - Paulo de Fronlin. 

PARECER 

A Commissão acceita a emenda, que corrige um erro. 

;N. s 
Na verba 6" - Estrada de Ferro Central do Brasil: 
Da sub-consignação n. 4, de material vermanente se des

tine a importancia de vinte contos de réis para auxilio ao 
Sr. Fausto Pedreira Machado. inventor de uma turbina de 
vap.or reversivel. .. · · .. · · - .. - · 

JustificaçiJ.o 

A emenda é destinada a permittir ao inventor realizar 
nos Estados Unjdos da America do Norte a experiencia da tur
bina a vapor reversível de seu invento. 

Rio, 26 de dezembro de 1924. - Paulo de Frontin, 

PARECEI\ 

A Commlssão ncceita a id~a conti<da na emenda, mas apre
senta o seguinte substitutivo: 
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Accrescente-se 1!. verba 9• - Melhoramentos das Es
tradas di). União, a seguinte: 
. . . A sub-comllgnacão n. 2 poderà o Governo destacar a. 
importancia necessaria para realizar as experiencias da tur
bina a vapor reversível, de invento do Sr. Fausto Pedreira 
Machado, desde que, feitos os exames e estudos impresaindi
veis, reconheça vantagem naquellas experiencias. 

N. 4 
Onda convier: 

Os actuaes praticantes extranumerarios de conductor de 
tJ:em, de conferente e de telegraphísta da Estrada de Ferro 
Central do Brasil admittidos ao serviço desta estrada, que jâ 
tenham tres annos de exercício, ficam dispensados do concurso 
para todos os effeilos, 

Justificação 

Tendo sido mantidos pela directoria durante o prazo de 
tres anno$, é isto prova de competencia, provada de modo pre
ferencial ao que decorre do concurso, visto a natureza desses 
cargos. 

Rio, 26 de dezembro de i924. - Paulo de Fronlin. 

PARECER 

A Commíssão , porque entende que a medida constante da 
emenda não I! de ordem orçamentaria, propõe que a emenda 
seja destacada para projecto em separndo, afim de ser I!U• · 
jeita a novo estudo em a propria Commisslio. 

N. IJ 

Na verba 6' - Estrada de Ferro Central do Brasil: 
Sub-consignação n. 9, cPessoal~: 

. Onde diz: ci chefe de officina telegra.TJhica, 7 :20ll$, 
diga-se: 9:600$,, augmentada a verba de 2 :400$00(), 

Justificação 

E' da maxima ,justiça o augmento proposto, jâ reconhecido 
pela administracão da Estrada 'de Ferro Central do Brasil; 
mas que por não estar autorizada, não poude effeclual-o. A0 
Congresso cabe, pois, reparar esta injustiça •. 

Rio, 26 de dezembro de 1924. - Paulo de Front'i·n .•. 
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PARl!CER 

A Commissão não p6de acceitar a emenda, em vista do 
principio geral que adoptou, 

N. 6 

Verba 18' - Inspectoria Federal de Portos, Rios e Cn
naes: 

Na consignação "Pessoal'', restabeleça-se a proposta do 
Governo. 

Justificação 

As modificações feitas na consignação "Pessoal", preju
dicam a regularidade do servil:O; motivo pelo qual f\ emenda 
propõe o restabelecimento da proposta do Governo. 

Rio, 26 de dezembro de 1924. - Paulo de Fron tin. 

PARECER 

A emenda está prejudi11ada por outra, de ordem geral, 
apresentada pela Gommissão. 

N. 7 

Verba 6' - Estrada dr J!'erro Central do Brasil: 
"Fica supprimida a classe de praticantes de macilinlstas. 

passando estes a mnchinistas ele -i' classe, augmentada a 
verba de 302:400$000." 

1 usti(icaçiJ.o 

A admissão é feita cm geral na classe de graxeiros, pro
movendo-se a foguistas de 2' e depois ã de f • classe; é, por
tanto, ,justo que depois de um periodo de mais de dez annos 
de servico, a promoção seja directa a machinista e nllo a 
praticante; pois, de facto, como foguistas é que o pessoal 
pratica como machinista. 

Rio, 26 ele dezembro de 1924. - Paulo de /l'rontin. 

PAREOllR 

A Commissão ncceita a emenda, para ser destacada em 
projecto especial, ouvida de novo a Commissüo sobre a ma
teria. 
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N. 8 

A' verba 2• - Correios: 
Sub-consignação n. 1 - Onde se diz "130 contínuos a 

2 :800$", diga-se: "30 continues a 3 :600$", e rectifique-se 
a importancia da consignação. 

Justificação 

A emenda rectifica um engano da tabella explicativa e 
Jguala os vencimentos dos continuos desta repartição aos ds 
dos Telegraphos. 

Rio, 26 de dezembro de 192-í. ·-- Poulo de Frontin, 

PARECER 

A Commissão acceita a emenda com a seguinte 

Sub-emr1nda 

Diga-se: "30 continuos a 2:800$, 8•\ :000$000", 

N. 9 

Secretaria. 
Verba ii" - Estrada de Ferro Central do Bra3il . 

' . . . ' . ' 
I 

Onde se lll: um official, diga-se: um su!J-secretario .. 
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1924. - Paulc• de 

lt'rontin, 

Justi{!cação 

De accordo com o art. 119 do Regulamento da Estrad&. de 
Ferl'o Geulral do Brasil, approvado pelo ctecreto n. 13. 940, de 
25 de dezembro de 1911, o official da Secretaria e o substituto 
do secretario em todas as suas faltas ou impedimentos e o Re
gulamento interno da 1• Divisão da mesma .estrada, approvad1) 
pelo l\lini~terio da Viação, referindo-se ao official da Secre
taria, di~ o seguinte: 

cAo official sl!bstituto l.egal do ~ecretarío, compete au
xiliar a e~te em todos os servic.os que lhe são attribuidos pelo 
re~rulnmenlo da est:rada e r.>ela~ presentes instruccões, espe
cialmente em tudo quanto se relacionar com a fiscalização e· 
l:lCla OJ'Clem do seí-v1co c, a :::le1Jretar1a, mterv wo.o e opmanelo 
sobre quacsquer trabalhos uffectos ou executados na3 se
ccõe·s, prol.ocollo geral e archivo:.. 

E'ão, pois, as :lltribuicõea do officllil da secretaria, Intei
ramente diversao àas dos demais officiaes das Divisões da
quella estrada. 
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F.sLes superintendem os servicos dos e~cr·iptorios cen
tracs a que pertencem, não podendo substiluir os respectivos 
on~Jes tJue sào eng·~Jill~Jrus, e aqueJle auxiiia o secretario na 
exeeucão e fiscaliza.;ão dos servicos a cargo da secretaria 
sub~tituindo-o em suas fa!Las d impedimentos. 

A emenrJa vi.sa apeuas dar mais adequada d•~signacão a 
esse cargo, mi•) trazendo nenhum augmento de despeza. 

PAHECKH 

A Commissão diJ(Jeita a nmenda, em vist.a da convincente 
jusr.it'JCativa oue a acompanha. 

N. 10 

Destaque-se da verba !7•, d<l quadro do pessoal 
da Inspectoria Fed()ral das Estratlas - para 
pagamento de cinro engenheiros destinados :!. 
fiscalização de in;:tallacões hydro-el(){~tricas, 
a 12.:000$000 ••...•.•.•.••••••....•... 60:000$000 

lle.~tabeleça-se a verba :wcessaria para o paga
mento de cinco engenheiros destinados á fls
calizacão de insl.a!ia;:.ões hydro-elc·ctricas, a 
1.2:000$000 • . . .. . . . . . .. . . .. . • . .. .. . .. . 60 :000$00!) 

Da-se a seguinte r·edac~ão no ar L. 1 ", lettra c, do crecroto 
n. 15.157, de ó de dezembro de 1921: c.l<'i~r.alizar as estradas 
ne ferro ar·rendadas ou co-ncedilas pelo Governo .ll'ederal 3 ;.3 
usinas hydro-electricas qce tenllam re!a(;·Ões com as me!!mas 
tiS Lra das:.. · 

Supprimam-se os arts. s• - II - paragrapho unico e o 
1Il, uu nwsrno decratu. 

:Rio 26 de dezembro de 1924. - Paulo de Frontin, 

Justif'icaçáo 

Vem &. nova. organização dada á Inspectoria ll'ederal das 
Estradas, pelo decreto n. 15.157, de 5 de dezembro de i921, 
oa serviços de fiscalização de instal!ncões hydro-electricas pas
saram para a nicada dessa repartição com prejuizo não só dos 
cinco antigos engenheiros fiscaes que foram os unicos fun
ccionarios que tiveram os seus ordenados diminuídos em época 
E.m que: mereceu especial attencão do Governo e melhoria dos 
vencimentos do funccionalismo, como trazendo para aquella 
reparticão, creada para tratar de assumptos referentes á es
tradas, o·s servicos de fiscalizaciio de installacões hydro-ele
ctricas que, nem ao menos, fornecem energia para nenhuma 
estrada. 

Ainoa mais, de &ccordo com a emenda n. 116 que apre
senl.ei em 22 de novembro de 1922, e que foi approvada, em 
parte, voltaram os engenheiros fiscaes de installaçõe3 hydro
.:lectricas a perceber seus ordenados antigos (1 :000$000). 
Como, porém, não existe no's quadros daquella repartiçiio <:a
thegoria de engenheiros com taes ordt~nados, pois silo maiores 
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que oó dos engenheiros de segunda classe e menores tlo que 
os de primeira - será, então, necessario crear-se um quadro 
á parte para os cinco funccionarios attingjdos pela rtlferida 
emenda approvada. 

Todos esses inconvenientes apontados deram á conclusão 
de que o regimem unico compatível com a natureza especial 
dú servico é aquelle a que estiveram sujeitiJ's os fiscaes de in
stallações hydro--electricas anteriormente â publicacão do de
creto n. 15.'157, isto é, recebendo as instruccões directamente 
do Sr. ministro da Viacão e Obras Publicas. 

Tanto mais justificavel quanto não haverá augmento de 
despeza, visto serem suppressos cinco Jogares de engenheiros 
de segunda classe do quadro supplementar, sendo o pagamento 
dos cinco então restabelecidos·feito com as quotas que as com
p&nhias a que pertenrem aa. installacões fiscaiizadas deposi
tam no Thesouro Nacional para esse fim. 

Entretanto, se faz mister a suppres.qão do art. s• - Ll -
paragrapho unico c do 111, e dar redacciio proposta ao art. t•, 
Jettra c, para que os citados engenheiros fiscaes passem a não 
ser os unicos prejudicado~, em vista da redaCI,lão dada áquelle 
mesmos artigos; que não permittiu que até hoje pudessem 
elles aproveitar o começo de justiça que se lhes fez com a 
approvar;ão, em parte da citada emenda !:1.6, 

Decreto n. 15.:1.57, de 5 de dezembro de :1.921- Approva 
o novo regulamento para Inspectoria Federal das Estradas 

Art. i • lettra c: 

cF'iscalizar a~ estradas de ferro arrendadas ou eoncedi
das pelo Governo Federal, assim como os serviços electro
tecbniciJ's e os de usinas hydro-electricas que tenham relacões 
com estradas federaes ou gosem de favores da União,. 

Art. 8". IT, paragrapbo unico: 

«Ficam ineorporados aos districtos de fiscalizacões, con· 
forme o inspector determinar, os serviços electro-technicos 
de usinas hydro-electrica's .sujeitas á fiscalização da União,, 
Haverá na t• divisão 'um especialista em assumptos electro
tecbnicog,. 

Art. 111: 

cOs actuaes engenheiros que teem titulo de uomeacão de 
fiscal de servicos electro-technicos ou de usinas electricas, su
jeitas á fiscalizacão da inspectoria, serão exonerados, po
podendo, porém, ser nomeados engenheiros de 2• classe, em 
commis·são, si assim o entender .o Governo.,, 

PARECER 

São justas as considerações feitas na justificativa oa 
emenda, e, por isso mesmo, acolhidas com sympathia pela 
Commissíio. que não a pode approvar, sinão por constituir pro
jecto em separado, em visLa do criterio geral adoptado . 
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N, 11 

Verba H• - Estrada de .!!'erro 'l'herezopolis: 
Art. Fica restabelecido o cargo de archivista, com os 

veucimentos da tabella respectiva. 
Sala das sessões, 26 de dezembro de 19~4. - l)aulo de 

J.<'onlin. 

PARECEI\ 

A Commissão acceita a emenda que manda restabelecer 
um cargo existente e exercido por funccionario que talvez 
não possa sel' dispensado pelo tempo de serviQo que conta, .. · 

1'1. :12 

Add'iti·vv, onde convier, ao orcam.;ulo do Ministerío da Vla
~r.o e Obras .l:'ul.llicas pat·a o exercic1o dtl 1925. 

Art. As vaga~ que se lorem ver1ficanao uu quadro dos 
quartos escr1pturarios aa Repart1cao Geral do~ '.i'elegrapnos 
serão preenchidas pelos auxiliares das tres i::iub-directorias 
da mesma reparticão, na razão de dous tet•ços por mllrecimento 
e um terço pot• antiguidade • 

./·usli{icaçáo 

Motivos de ordem economlca e financeira tem a admm1s"' 
tracão para extinguir as miciaes nas repartições publicas. Não 
é de hoje que tentativas de toda especie teem sido feitas, alvi
tres te em sido ~uggeriàos. 

o projecto em foco tem. o merito - quer-nos parecer -
de, sem trazer estorvo algum, nem commeLter mju8Liça, ir aos 
[Jouco I'Cmediando a anomalia e reauzmao as despeza~ com um 
pessoal que diríamos extranumE>rario. 

Cargo inicial na carreira burocratica dos •relegraphod é 
o ,.. escripturario. O auxiliar. alli, eonstitue um corpo infor
me, uma classe sel}l escala, sem hierarchin, isolada, á margem •. 
E' uma dessas omnimodas fórmas do desconcerto Jo appare
lho burocratico brasileiro. Cumpre supprimil-a. 

A presente medida, com ser um premio aos membros de 
uma classe at.é aqui sem estimulo, sem direito ao emprego, á 
promoção e ao vencimento fixo, é tres veze~ economica: ex
tingue uma anomalia, promove empregados ,já expe'rient.es no 
trato da funccão publica e realiza uma economia annual que 
se irá avolumando á medida que se operar a extinccão. 

Rio, 21! de dezembro de 1924. - Paulo de Fronli11· 

PARECEI\ 

A Ccrnmissão entende que a emenda, por exigir estudo mt
nudente, não póde ser approvnda, devendo ser destacada para 
constituir projecto a parte. 
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N. i3 

Ficam os contínuos da Directoria Geral dos Correios equi
parados, em "vencimentos fixados", para todos os erfeitos, 
aos funccionarios de igual categoria da Heparticão Geral dos 
'felegraphos, isto é, 3 :600$ annuaes, sem preJuízo das vanta
gens de que .iá gosam referentes á "tabella Lyra", augrnentada 
a respectiva verba de 2'• : OúO$, annuaeri, abrindo-se os credi
tas necessarios. 

Justificação 

A emenda apresentada vem preecher uma lacuna qut: 
ha muito se nota entre os contínuos dos Correios e os dos 
Telegraphos. 

Os contínuos dos Correios, ha seis annos passados per
cebiam os vencimentos de 1 :800$ annuaes, quando fo!'am equi
parados aos seus collegas dos 'l'elegraphos, que percebiam 
ll: 400$, lambem annuaes; ficando mesmo assim em int'€·rio
ridade aos dos Telegraphos, aue naquella época foram au·· 
gmentados para 3:600$ annuaes; com a ullima refonna dos 
Correios passaram a perceber 2 :800$ annuaes, sem referencia 
aos vencimentos dos contínuos de outras reparticões do 
mesmo ministerio e quu ainda estão em superiOridade rln 
condições. 

Os contínuos dos CorretOs, além dos serviço& que lhes 
oftlt al'l'ectos, tee111 responsabilidades, pois conduzem valores 
de uma para outra secciio, substituem os ajudantes de por
teiros nos Sf!Uo Impedimentos e prestam concul'so, bem re
gular. para serem nonwados • 

E', po1~. um acto de inteira just.ica a equiparação des~l~S 
pC1:JUenos funccionarios aos seus collcgas dos Telcgra]1hos. 

Senado Federal, 26 de dezembro de i924, -- Paulu ele 
Jl·l'fmtin • 

PARECEI\ 

A Commissão, sem indagar do merlto da questão, não a 
póde recommendar ao Senado, porque envolve uma equipa
l'atão. 

Onde convier: 
Continua cm vigor o 

janeiro de i 924. 
Legislação cilada: 

N. 14 

art. 115 d:: lei n. 4. 793, do 7 ds 

Art. 115. Terão passagem com abatimento de 75 %, nos 
tres do suburbios e pequeno percurso os porteiros, a.iullan· 
tes do porteiros, continuo~. serventes e operarias ria União. 

Senado l!'ederal, 26 de dezembro dll 1924. Puulo ds 
Frontin. 
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PARECER 

Segundo deliberação anterior da Commisslin, a emenda 
cabe uu or~'amento da Receita. 

N. 15 
Onde convier: 

Fica o Governo autorizado a auxiliar a coustruccão das 
ligações das estradas de rodagem entre Santa Cruz e Ponte 
Coberta, Ponte Coberfla, e Pirahy, Arrozal e Barra Mansa. 
Barra Mansa e Bananal e Paracamby a Mendes, ligando assim 
por essas estradas os Estados de S. ~auJo e Rio de Janeiro á 
Capital Federal. 

Senado Federal, 26 de dezembro de 1924. -- Paulo de 
Frontin. 

Justificação 

Um dos probiemas que mais deve preoccupar o Governo, 
actualmente, é a crise formidavel que estamos atravessando, 
em que o preco dos cereaes attingiu um limite absurdo, dit
ficultando a vida, sobretudo, a das classes menos abastadas. 

Sem duvida- a estrada de rodagem, facilitando o trans
porte dos generos produzidos pela pequena lavoura, muito 
contribue para o seu desenvolvimento, e, havendo abundancia 
do producto nos mercados consumidores, a baixa se faz sen
tir rapidamente. 

O tracado proposto para a ligação R1o-S. Paulo, via San
ta Cruz Ponte Cobert.a-Pirahy-Arrozal-Barra Mansa-Bananal, 
além de ter condicões technicas muito favoraveis, aproveita 
a Estrada Real de Santa Cruz, e a Estrada de Pirahy e Arro
zal, ambas muito bem construidas, ficando o limite do Estado 
de S. Paulo a 150 kilometros da Capital da Republica, e atr3-
vessando uma zona que não é suje i ta ao nefando . impaludis
mo e que só não tem progredido pela falta. quasi absoluta de 
meios de fac i! transporte. 

Além disso não incide ella no gra:ve erro tantas vezes 
commettido de fazer com que as rodovias margeiem Estrada~ 
de Ferro. Em Santa Cruz o traçado da Central é abandonado 
para, passando por varias fazendas, onde a lavoura mecanica 
.iá eRI.á introduzida com ~-Tande successo, procurar os va.lles 
do Rio da Onca e o Vallão de Areia, zonas conhecidas pela 
fertilidade das suas terras e pela produccão de cereaes que 
exportam apezar de todas as difficuldades. Atravessando o 
.Ribeirão das Lages em Ponte Coberta encontramos de novu 
Estrada de Ferro: E' o ramal da Light em trafego mutuo com 
a Central. Dahi sobe elle a serra das Araras em condições te
chnicas muito favoraveis core. uma ramp•a. de 7 % e a~raves
snndo a garganta na quota 476 procura Pirahy, & tradiccional 
cidade fluminense, seguindo até Arrozal pel!l Estrada con
sf,ruída pelo Estado do Rio e dahi a Barra Mansa são 21 ki
lometrc.; de facil traçado atravessandD terra; fertilissimas, 
cnde as lavouras se succedem. 
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O Jogar denominado Ponte Coberta está sendo ligado a 
Paracamb;v. e o pr·oseguimento dessas obras, com a eonstru
ccão da ligacão Paracamby-Mendes-Vassouras-Valenca, faz 
com que as communicacões entre a Capital Federal e toda 
essa zona do Estado do !tio se faca com gl'ande faciliaaoe. 

Magna imporLancia Lambem tem o ponto de vista estra
'.egico. Esse traçado Rio-S. Paulo, passando em Deodoro, Vil
la Mi!ita·r, Realengo e Santa Cruz, pontos de aquartelamerllo 
de tropa, dando uma communicacão facil por essa estrada com 
S. Paulo, pois a distancia pó de ser vencida fac ii mente em 
dous dias de marcha até o limite do Estado, pondo lambem 
pelas outras ligações em garantia a Serra da t.:entral do Bra
sil, ponto de grande importancia para assegurar o trafego 
dessa via ferrea em qualquer eventualidade, 

Fica ainda facil qualquer communicação com Valenca .. 
tambem centro de aquartelamento de tropa. Essa zona e;;ta 
em grande progresso pelo desenvolvimento que Leem tido as 
suas lavouras e industrias e é bem merecedora das at.tencões 
do Governo Federal. ~ 

··PARECER 

A Commissão ·acceita a emenda para constituir P.rojecto 
a parte, depois de ouvida a Commissão de Obras Pnbhcas. 

N. 16 
Onde convier.: 
Art. Ficam isentos 'das exigcncias elo arf. 1U!l e :.euB 

paragraphos, do regulamento approvado pelo decreto numero 
13.990, de 25 de. dezembro de 1919, que reformou· os serviços 
da Estrada ri e Ferro Central do Brasil, tonos o~ 'fnnccionariQ;.; 
que, nomeados ou promovidos, estiverem exercendo, na data 
aa promoção, qualquer comm1ssão do Governo Federal, 

Paragrapho unico. A posse e exercicio será dada a con
tar da data da publicação do acto I no D'ia1•io Official. 

Sala das sessões, 26 de dezembro de 1921. - Paulo de 
Fltontin, 1 

Ju&tificaçfJ.o 

Que se faça a exigencia ·contida no referido art. '109 e 
paragraphos, dos que estiverem afastados dos seus cargos por 
licença, 1 comprehende-se, pois não estando no exercicio effe~ 
ctivo da funcç.ão, torna-se necessaria a apresentação do mes~ 
mo. Outro tanto, porém, não succede com os commissiona~ 
dos, I que mesmo afastados de suas respectivas repartiçõe8 
exercem, effectivamente, as funccões I qup lhes estão affecta~ 
nas commissões que estiverem desempenhando. 

E' facto de todos sabido, que ainda recentemente apresen
taram-se ao Governo para servirem nas forcas legaes, grande 
numero de :i'unccionarios desta estrada que estão I servindo em 
oommissõe.;;, promptos a sacrificarem suas vidas lna defesa 
da ordem e do 1 Governo constituido. Em que condições fica-
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riam ott ficarão esses denodados patriotas, ~i lhE)S couberem no
meações ou promoçõe~, quando no I cumprunento desse sagra
do dever? Ou terão do sacrificar os altos interesses da Pa
tria para se , apresentarem ás suas repartições, justaments 
quando ella mais neces~'itar os seus serviços ou não cumprin
do essa exigencia descabida, sacrificar os seus interesses pe
cuniarios e o futuro de suas familias? 

Ainda recentemente 1 o proprio Congresso Naeional que
rendo retribuir os inestimavei& serviços prestados pelo fun
ccionalismo desta via-ferr~a alvitrou que tivessem preferllil
cia nas promoções ·os que directamente cooperaram com as 
forças do Governo na suffocação do levante em S. Paulo. 

Supponhamos, pois, que entre esses algum exerça commis
são do Governo JJ'ederal e que seja contemplado com uma pro
moção. Pela lettra do art.l109 terá fatalmente de exonerar
s·e da comrnissão que exercer, para poder tomar posse tto 
cargo para o qual for i promovido I E' isto o que tenta corrigir 
a presente emenda. 

Art. :109. O nomeado ou promovido deverá tomar· posse 
e entrar em exercício ! dentro de 30 dias, contados da data da 
publicação do acto no Diario O{fir.ial, prazo que poderá Rer 
prorogado pelo ministro, ou pelo director quando deste hoa
ver emanaao o aeto de nomeação ou promoçilo. 

§ i." Si I o nomeado ou promovido não residir na Capi
tal Federal, o prazo lhe será contado da data em que elle 
tiver communicação official do 'acto, 

§ 2.0 O nomeado ou promovido que não tomar posse 
dentro dos prazos mencionados no :presente artigo considera
se como tendo renunciado á nomeaçao ou promoção, lavrando-
se o competente acto. ' . 

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1924. - Paulo de 
Frontin. 

PARECER 

A Commissão não póde acceitar a emenda, que nll.o en-
volve ma teria orçamentaria. 1 

. N. 17 

Terão passagem gratuita rnos carros de 2• classe da Es. 
trnda de .Ferro Central do Brasil nos trens de suburbios e 
pequeno percurso os mensageiros e 1 carteiros dos Correios e 
Telegraphos, quanr"' em serviço. 

Justi(icaç/io 

E' justa a approvacão desta emenda, pois se lrata oe 
pequenos funccionarios que são ·obrigado~ a pagar passagem 
cm serviço; é conveniencia do serviço publico. · · 

Rio de Janeiro, 26 de dezembro 'de 1924. - Paulo de 
Frontin. 
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i>AklECE!t 

A Commissão é de parece1• 'que a emenda cabe no orça
mento da receita, segundo dcliberacüo anterior. 

N. 18 

Onde convier: 
Sejam titulados os mestres e ajudantes de mestres e en

carregados das officinas da Estrada de Ferro Central do Brasil. 

Justificação 

A presente emenda não traz absolutamente augmt!nto de 
despezas porque estes empregados, cm pequeno numero, já 
gosam de todas as vantagens; apenas visam ser titulados 
para effeitos de aposentadoria, pois entre estes empregados 
muitos contam mais de 35 annos de serviços á repartição. 

Rio" de Janeiro, 26 de dezembro de 1924. - Paulo de 
Frontin. 

PARECER 

A emenda, não tratand·o de materia orçamentaria, não póde 
ser acceit.a pela Commissão. 

N. 19 

Fica revigorado o art. 232, da lei n. 4. 793, de 7 de 
janeiro de 1924. 

"Art. 232 - Lei n. 4. 793, de 7 de janeiro de 1924 -
Para exacto cumprimento do que dispõe o art. 89, da lei 
n. 4.555, de 10 de agosto de 1922, as associações de classe 
de funccionarios da Estrada de Ferro Central do Brasil que 
já vinham prestando fiança em favor de seus associados perante 
aquella estrada poderão continuar a fazer descontos relativos 
ás obrigações contrahidas por seus associados em folhas de 
pagamento. " 

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1924. - Paulo de 
Fro!ltin. 

.Tusti{icação 

E' medida já constante ela legislação vigente para o cor
rente exercício financeiro. 
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PARilCEI\ 

O assumpto de que trata a emenda cabe em lei orçamen
taria, como disposição geral que é. 

A Commissão, portanto, acceita a emenda. 

N. 20 

Em cumprimento ao que dispõe o art. 60 da lei numero 
4.4110, de 31 de dezembro de 1r21, o Governo abrirá o~ ne
cessarios creditas para pagamento dos funccionarios alt.in
gidos pela alludida lei, dos vencimentos que deixaram de 
receber nos exercícios de 1918 e 1919, relativos aos 1.ilas cm 
que foram escalados para o serviço de promptidão. 

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1924. - P.A•üo de 
Frontin. 

Justificação 

Depois de já effectivados em dispositivo legal essds fun
ccionarios foram ainda por algum tempo escalados para o 
serviço de. prompt.idão aguardando ordens e dest'art.e preju
dicados nos seus vencimentos. A emenda visa pois uma 
justa reparação, o que bem comprehenderá a illustrada Com
missão. 

Diz o art. 62 do decreto n. 4.440, de 31 de de1.embro 
de 1921: 

Em observancia ao disposto no art. 58 da lei numero 
4. 230, de 31 de dezembro de 1920, o Governo cobrará os 
emolumentos relativos aos praticantes extranumerarios de 
conferente e de conductor de trein da Estrada de Ferro Cen
tral do Brasil, que já vinham exercendo quando foi promul-

. gada a lei n. 3.454, de 6 de janeiro de 1918, que os consi
derou na t• categoria do pessoal titulado, effecUvado-os para 
todos os effeitos, a contar daquella data, mantidos os direitos 
decorrentes da referida disposicão. · 

PARECER 

A emenda não se refere a despeza do exercício futuro. 
A Commissão não a póde recommendar ao Senado. 

N. 20 A 

Verba 6', sub-consignacão n. 9: 
Substiluam-se: 

8 encarregados de cabine a 3:600$000 .••.•• 
21 cabineiros de 1• classe a 3 :000$000 ........ 
32 cabineiros de 2' classe a 2 :700$000 ...••••• 

I•,' 

28:!!00$000 
63:000$000 
86 :1100$000 

178:200$000 
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Por: 
8 encarregados de cabine a 7 :200$000 ......... . 

21 cabileiros de 1• classe a 6:000$000 ......... · .. , 
19 cabineiros de 2• classe a 4 :800$000 ... ·:·-·.·.·, 
49 cabineiros de s• classe a 3:600$000 ... ,., .... · .·; 
53 praticantes de cabineiro a 2 :520$000 ... L•i•; .. , 

... 
i\' . 
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57:600$000 
126:000$000 
91:200$000 

176:400$000 
133:560$000 

584:760$000 

O augmento na dotação deve ser alJatido na sub-con~igna
ção n. 42, "Pessoal jornaleiro, etc.". 

Justi{icaçiio 

.Ã emenda visa elevar o quadro até as imprescíndivels 
necessidades do serviço, cuja intensificação é consequencia do 
movimento de trens, em numero hoje de mil por di&. Por 
outro lado, procura-se dar á classe dos cabineiros uma orga
nização identica ás demais classes de empregados, como se
jam: telegraphistas, machinistas, agentes, conductores de 
irem, etc., os quaes tiveram organização a partir de 19U., o 
que não foi fe.~to com os cabineiros. Não h.a auamento de 
despeza. 

Rio de Jan~iro, 26 de dezembro de i924, ~aulo de 
Ji'rontin. 

PARECEI\ 

A Commissão acceita a emenda para constituir pro.iect.o ::~ 
parte. 

1'1. 21 

Correio: Aonde se lê "Gratificação pClr servi<:os extraor .• 
dinarios e por substituição baseadas em lei ou regulamento 
inclusive as de nernóite dos empregados dos Correios Ambu
lantes e do Serviço Maritimo, de accOrdo com o art. 483, s· i•, 
do regulamento postal; as de perno1te aos auxiliares 11e ele
ctricidade da directoria geral, de accOrdo com o §· 2" do mesmo 
artigo: e gratificação diaria de 6$ nos dias em que trabalha
rem aos empregados do quadro da directoria geral ou das ad
ministracões que exercerem funccões de chau(feur", leia-se: 
"Gratificação por serviços extraordinarios e por substituições 
baseadas em lei ou regalnmento, inclusive as de pernoite dos 
emprrgados dos correios ambulantes e rlo serviço marit,imo, de 
accôrdo com o art. 483, § i• do regulameut.o postal; as de 
pernoite aos auxiliares de electricidade da directoria !';arai, de 
accOrdo com o § 2" elo mesmo artigo; gratificncão diaria de 
6$ nos dias em que trabalharem aos empregados do quadro 
da directoria geral ou das administrações ~:.~ue exercerem fun
cções de chau(feur e gratificacão diaria de 3$ aos tripulantes 
das lanchas da directoria geral". 

·sala das sessões, 26 de dezembro de f924. - Paulo de 
li'rontin, _ 

s. - Vol. xn 15 
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' ' Justificaçúo 
, I 

a presente emenda tem por fim conceder aos referido!~ 
tripulantes favor identico ao quo gosam os funcoionarios do 
quadro, quandG em exercício no correio ambulante ou no ser
viço marítimo e tambem já concedido aos tripulantes !ias re
partições seguintes: Saude Publica, Alfandega e .Polic1a Ma
rítima, os· quaes exercem serviços da mesma natureza (visita 
d!aria aos navios entrados no porto depois das 18 horas) • H~o 
ainda a considerar que os empregados postaes do serviço ma
rítimo trabalham depois dos ditos navios serem visitados pelaa 
repartições já. alludidas, visto como teem de retirar as malas 
dos mesmos e muitas vezes esse serviço vae além das 24 horas. 

Convém notar que tem sido abonada aos mesmos tripulan
tes, pela direcrtoria geral, a gratificação que se pretende fixar 
pela presente emenda,1 r·.! I 1• 

. M•: ·•· I • . ; .. :. ·-·~.i ...... I . I • ·,' 

PARECER 

/1 Commissão não póde acceitar a cmonda. 

N. 22 
Onde convier: 
Fica aberto pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas o 

credito especial de 47:461$677, para occorrer ao pagamento 
do que é devido ao . engenh~iro de 1.• classe da Repartição de 
Aguas e Obras Publi-cas, Joao Franmsco de Lacerda Coutinho, 
proveniente das d1fferencas soffridas em seus vencimentos 
desde 1 de setclmbro de 1916 até 31 de dezembro de 1924, e 
em consequencia do decreto legislativo n. 4.062, de 16 de ja
neiro de 1920, que lhe deu direito á reintegração com tod'l~ 
as :vantagens na 1:eferida repartição, · 

' . 

O decreto legislativo n. 4. 062, de 16 de .Janeiro de 1920, 
autorizou o pagamento de differenças de vencimento~ e van
tagens ao engenheiro João Francisco de Lacerda Coutinho, 
revogadas as disposições em contrario; por consequt>ncia, de
terminou esse mesmo decreto a reintegração do referido en~ 
genheiro na Reparticão de Aguas e Obras Publicas, como enge~ 
nheiro de 1• classe. 

Essa reintegração se executou :por decreto do Governo 
em 26 de abril de 1922, que o tornou addido :i referida repar
tição até que foi confirmada por acto do mesmo Governo, em 
ao de agosto do anno corrente, que o nomeou para o quadro 
effectivo da mesma repartição. 

Assim sendo, essa reintegracão, segundo a jurisprudencla 
em 'vigor, deve reconhecer todas as vantagens para o referido 
engenheiro e por Isso não ha augmento de dospeza ao cargo 
li e engenheiro de 1• classe. 

Sala !}as sessões, ~6 !}e dezembro !le ~924. - f.qulo d~ 
/[rontin.., , ...• · · 

. ,. ' ,'1 ·• 
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PAIIECIDR 

A emenda traduz medida de inteira justiça. Mas, por 
pertencer ao areamento da Fazenda, a Commissão propõe 
seja approvada para constituir projecto á parté.; 

N. 2$ 

Fica revigorado o dispositivo constante do art.. 103 da 
lei n. 4. 632, de 6 de janeiro de 1923, jâ reproduzido pelo 
urt. 228 da lei n. 4. 793, de 6 dt' ,janeiro de 1924. 

Sala das sessões, 26 . de dezembro de :l924 ,. - Paulo ele 
li'routin .• , - · · . · · . · •f _.,.,, · • • 

,o)·•~ ..... '1. ~~~ .. 

l•' 
'·' Justi(icagão 

Trata-se de autorizar· o Governo a coutractar, em condi
ções vantajosas para os cofre~ publicas, o fornecimento de 
caixa.s po.;taes. para assignantes do Correio, §CUl necessidade 
~e dispendio immediato de somma alguma. . . 

P.ARIICBR ' .. ' 

A Commissão não póde acceitar a emenda por não tratar 
de rnateria propriamente orcumentaria. 

! 

N. 2~ 

Na sub-consignaçfto n. 5. do titulo II - Mal.eríal de 
r.onsumo - da verba 2a, Correio, destinada á nr.qnisicão de 
saccos para conduccão de correspondencia e material para 
He.u frchamento- onde estf1- até tres anno~- diga-se: -
até cinco nnnos - c em vez de 1.200 :00il$COO, diga-se 
2.000:000$000. 

Sala das sessões, 26 de dezembro de :1924. - P_aulo de. 
FrDntin., 

Justificação 

O Correio resenf.e-se de falta quasi absoluta des~e ma
teria I e o servit.:o teria do soffrer fatalmente, ai não se pro
videnciasse para a acquisictlo urgente do maior quantidade 
do mesmo material. 

Tratando-se de material, cujo preparo é feito expressa
mente, e que demanda tempo, para não onerar o custo do 
.mesmo ·material, á vista da constante elevacilo dos preços, 
.torna-se conveniente que os contractos que forem celcbradQS . 
tenham maior duração de prazo. . . . . .. ... 
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Ainda mais: a emenda assegura a acquisicíio de todo o 
material necessarío, dentro das possibilidades do Thes9uro, 
num .P.~azo que a pct•mitte sem maiores sacriiicios •. .. .. 

. ..... 

l'ARKCIIR 
\. ~ 

A znaíot•Ja da Coznmisslio não póde acceitar a emenda-. 

N. 25 ' ' 

Fica o GCIVerno autorizado a tornar offici.al o .Pos~o 
Medico das Oí'ficin,as da E. .F. Central do ~rasl!, aprovel
tando o pessoal que jâ funcciona, com a sesmnte tabella de 
:vencimentos: 

3 medicas a SOO$. ft' I •.• I ••• I •••• ···~· •lfl' •• ' ••• ·~ 2:4.00$000 

t servente, a 300$. ,. ............. , . .,.............. ~00$000 

Jlio de Janeiro, 26 de dezembro de .1924. - i'aulo de 
Frontin. 

Justifica-se a emenda: 
a) porque o Posto funcciona ha mais de dez annos, pres

tando relevantissimos serviços, de accôrdo com a lei de acci
dentes de trabalho; 

b) porque a estrada mantém o servic,o, custeando o ma
terial empregado e aproveitando na parte technicn, funccio
nnrios diplomados em medicina e que percebem pelos cargos 
de cscrip~urario e praticante technico; · 

c) porque actualmente, do modo por qutl está organi~ 
zado, o enfermeiro, que é um operaria de primeira, percebe 
mais que os medicas, seus chefes no Posto: • 

d) porque. parecendo augmento de despeza, não .é, :po~ 
dcndo o pesso.al ser pago por meio de um extorno de verbas, 
uma vez que haja autorização para isso •. 

PARECEIL 

A Commíssão acceita a emenda para constituir projecto 
em separado. 

N. 26 
Onde convier: 
Os acf.unes eHcrivã.es, aJudantes de escrivães e arcltivistas 

da Estrada de Ferro Central do Brasil gosarão resner.t.iva~ 
mente das rcguljas co!lfm;idas pelo r~gnlamen~o cm vigor aos 
chefes de scccao, prJme1ros •e terce1ros escr1pLurarios. 

~· i! A differenca de vencimentos da importancia g-lobal 
de D :600$ que resulta da presente emenda será estorriãda da 



SESSÃO EM 28 DE DEZEMDIIO DE 1!)2!1 229 

sub-consisnacão n. M que será reduzida de 180:000$ para 
'170 ;1!00$000. 

Justi(ic~'áo 

Os · escrLvães são ·em numero do tres, um na 'rhesouraria 
e dous na Intendencia, e os ajudantes srto em igual numero, 
e os archivistas são sete, sendo dous na i • divisão, deus na 
2• divisão e os tres restantes nas demais. 

Esses funccionarios vieram ,alguns de escripturarios como 
acontece com os escrivães, ajudantes de escrivães e archívís~ 
tas, outros foram nomeados para os cargos de accOrdo com o 
regulamento de 1910 e com o actual, estando privados de ac~ 
cesso ílOS :postos immediatamente superiores com ·prt\iuiz() 
de direitos adquiridos por alguns.· · 

Ora, acontece que em 1:9'21 o Congresso dispensou os es
creventes das prova~ de concurso nara auxiliares de escripta 
e alguns destes já são amanuenses. 

No presente orçamento da Viaoão para 1925, que or,a se 
discute, os actuaes quartos escripturarios foram unificados 
com os terceiros escripturarios, passando essa classe que era 
de 52 para 116, - e os ,actuaes amanuenses mudam de deno~ 
minacão passando a •quartos escripturarios: ora, achando-se 
os archivistas entrG os terceiros escripturarios e havendo pela 
fusão promoção de sessenta e quatro quartos escriptur,nrios 
e contando os archivistas em sua maioria 10 annos de exer~ 
cicio, é justa essa equidade. · 

Quanto aos escrivães, tendo funccão definida pelo Codi
go de Contabilidade e portanto respons,abilidade de maior 
monta do que os chefes de secoão, nada justifica que fiquem 

. em posi~.ão inferior a estes eu.ia differenca de vencimentos 
é de 600$ (seiscentos mil réis) annuaes, ou 50$ (cincoenta 
mil réis) mensaes; igualmente os ajudantes de escrivães, 
quando em substituição dos escrirvães. teem ,aquellas attri
buicões e sob sua.s ordens primeiros escripturarios, despa
pa!lhant.es e encarregados de deposites, cargos de vencimen
tos superiores aos seus, o que só serve para enfraquecer a 
disciplina, prejudicando a hJerarchJ,a e a boa marcha do ser
viço, t,ornando assim nullos actos por estes praticados. 

R1o, 26 de dezembro de 1924. - Paulo de Frontin. 

PARECER 

· O relator fica informado pelo autor da' emenl!r:s: de ter 
havido um engano de publicação nesta emenda. A emenda é 
a seguint~: ·cOs escrivães, ajudantes do escrivão e .archivis
fns da Estrada de Ferro Central do Brasil, respectivamente 
~el'ão equiparados os primeiros a chefes de seccão e os dous 
ullimos, a primeiros cscripturarios, para todos os cffcitos.:&, 

Num como .noutro caso, porém, a Commissiío só a pódo 
recommenrlar pnra constituir projecto a parto. ·. 
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N. 27 

Em cumprimonf.o ao que dispõe o art.. 89 da lei numero 
4.55n, de LU de agostJ do 1U:J2. reiterado pelo art. 232 do 
rlrrrrt.n n. I,. 703. r! r 7 dr .innriro dr 11J2A. aq finn(,rtR rios 
:funccionarios da iEstra!da ·de Ferro Central do Brasil, presta~ 
das pelas associações de classes, antes de baixjlr o decreto 
n. 13.940 de 25 de dezcmlbro de 1919, não soffrerão altera~ 
(!Õcs, emuanto exercerem as mesmas funccões. 

As asoul:ia~oHs uu clllsses quo Já VilliiU!II prestando fian
cas em favor de ~cus associados, pcrnnte a Estrada de Ferro 
Central do Brnsil, antes da promulgllÇii.o cto art. 89 da lei 
n. 4.555, de 10 de agosto cte 1922, continuarão a fazer os 
descontos relativos ás obrigaoões contrahidas por seus as8o
ciados, em folhas de pagamenf,o. 

Jl,io, 26 de dezembro de 1924. - Paulo de Frontin ... 

Justificação 

A .iu~tificaçfio da presente emenda está feita pelo 11eu 
conteúdo. aue se llonsuhsian:ciou nos qrt.igos 89 da lei nume
ro 4.555, ::te 10 de agost.o de 1922 e 232 do decreto numero 
4. 793, de 7 de janeiro de 1924, e v1sa es01arecer um ponto 
controverso na mesma repartição. estabelecendo assim que 
o que se pretende é evitar a retroactividade da lei no que diz 
respeito aos antigos funccionarios, respeitando-se o princi
pio constnucional que v é da essa retroactividade. 

O que será comprehendido pela iJ.lustrada Commissllo. · 

Diz o art, 89 da lei n. 4.555, do 10 do agosto de 1922': 

Ficam mantidos os termos de fianQas asnignados na Se~ 
crrltaria da lil~trada de F'erro Central do Br11,sil pelns associa~ 
ções de classes em favor de seus assooi!Wos antes de ·1 de 
Janeiro de 1920. · 

Diz o art. 232 do decreto n. 4. 793, de 7 de janeiro 
de 1924: · 

Pára o exacLo cumprimento do que dispõe o art. 89 da 
lei n. 4.555, de 10 de agosto de 1922, as associações de elas~ 
se~ de funccionarios da Estrada. de Ferro Central do Brasil, 
que Já vinl:am prestando fianças em favor de seus associa
dos per1111te aquella estrada, poderão continuar a fazer os 
descontos relativos ás obrigações contra·hldas por seus asso~ 
ciodos em folha de pagamento., 

PARECER 

A Commissiio considera a emenda prejudicada por ou~ 
tra anterior. 
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! .. N. 28-29 

'(Estrada de Ferro Central do Brasil)' 
··-:-. ~~-':""·~ .... , 

Sull-eonsignação pessoal, ao n. iu, onde diz diarias aos 
empregados dos trens, quando em serviço no interior, sendo 
de 5$ a dos fieis de trens: 

Diga-se sendo de 5$ aos fieis de trons e conductores. 
Rio, 26 de dezembro de 1924. - Paulo de Frontin., 

I 

· : 'Justificação . ! 
,. ... -.... ,... ', 

' 

Em :face da crise que o palz 11<travessa e que attfngiu 
exorbitantemente os generos de alimentação, os boteis ele
varam consideravelmente o preço das comedorias, não sendo 
mais possível fazer-se estas despczas com a actual di:arla de 
3$ e '•$ que rcce.bem, não podendo tambem os alludidos fun
ccionarios desviarem dos seus vencimentos, minguados que 
são, ualquer quantia sem manifesto prejuízo de seus Ia
~·eo; o qlle 1cm com}JL'etlenJuu ;~ onkfl Gasa do Congresso, 
angmentando as diarias dos fieis de trem da mesma Es-
tr'!lda, , 

Dado o limitado numero de empregados que viajam a 
esses serviços, insignificante será o augmento, que visa li
bertai-os de privações e vexames; o que bem inspirada e 
justa melhor julgará a illustrada Qommissão. 

,. ' . ! PARECEI\ 

·-A Commissão não póde accei•tar a emenda. 

lN. 30 
..... 

Verba 19" - Inspectoria Federal de Navegação - Coii-
signa~ão PeS·iOal: : 

Subodtu'lm-se as expressões const:mtes da 11roposição, 
sub-eonsignac:io n. 3, pela seguinte: ~ 

Fira o Gc verno autorizado a reduzir os cargo~ mantidos 
na Sllb-consi~riacüo n. 3 - (Pessoal da Lancha,, á. med!da. 
em qnP. vagarem, reduzindo corraspondentemonto a t~espe~ 
ct.i va cotação. , ,, , . " \: ; ... ! 

·:.·· ' .~ •• ., ... ,. ·• ' • ·• ···~·~.,"r' ' . 
.... ~. 

'Just?'ficaç{lo .. , ......... 

· . "A presento emenda. vem remediar ·~ urna. in'justlca em 
d~lrimcnto cio pobros empregados, para os qu:iea eleve e:ds· 
t.ir um po11C·l de sentimento e humnnidnde .. 

E~t.es empregados foram ha annos em sua maioria. re· 
quisitados do Lloyd Brasileiro, com promessas de melhprna 
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para a .r:epart.i~ão a que pertencem. 'I'inham os sa!ar1oS ga~ 
rantidos .e como empregados de certa anLigUldadf' naquella 
ompreza, estavam portanto amparados por esta consideração 
COffilliiUm. 

PQr serem chefes de numero8as fami!ias, - é injusto 
que do irnprov:so se mande despedir estes empregados, sem 
uma causa, pa!a suppressão absoluta cta dotacão aos mesmos 
destinada. 

Para attender, portanto, aos interesses do Estado e re~ 
salvar da misaria aos pobres trabalhadores, basta que se 
mantenha, o pensamen.to da Gamara, consignado na emen_da. 
apresentada em plenarJO que é a seguinte: 

;verba f9• - Inspectoria de N:LVegacão: 
cSupprima-se a verba, elevando-se da mesa.!'. impor

tancia a dotação da Secretaria de Estado, ficando o Governo 
autoritado a reformar para esse effeito, reduzindo os Jogares 
á medida que .vagarem e reduzindo corresponder:teme)lte a 
do tacão.~ 

Rio, 26 de dezembro de f 9.24·.. - Paulo de, F1•ontin. 

'!'ARECER. 

A emenda está prejudiada por outra d!!. Commlssão. ' 

Onde convier:· 
Fica. aberto pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas 

o credito e!pecial de 47:461$677, para occorrer ao pagamento 
do que é devido ao engcnheil•o r! e 1• class11 r' a HP•l:\J'' il':in 
de .Aguas e Obras PubHcas, João Francisco de Lacerda Cou~ 
tinho, proveniente das differenças ~offriclns em seus venri~ 
mentos desde f de setem'bro de f9f·6 aM 31 de dezembro de 
1924, e em cor.equencia do decreto legislativo n. 4. 06~. de 
16 de ,janeiro de f920, que lhe deu direito ::'i reint.egração 
com todas as vantagens na Jleferida repartição. · 

• 
·· .. ".! 'Juati(ic~llo 

. 
!".r~'· · ....... 1 •• ,.. • '"'"'""·"'-~ •••• • • • ·-···~· ..:·;~-:;,,;·;--···· •• ····! . ' 

' O decreto legislativo n. ·L 062, de f 6 de j r.neiro de Hl20, 
autorizou o 'Pagamento de differencas de vencimentos e van~ 
tag~ens ao eng-enheiro João Francisco . de Lacerda Coutinho, 
revogadas as disposicões em contrario; po1• conseqnoncia, do
terminou es~e mesmo decreto a, reint.egrncão dõ r&ferido en~ 
genheiro na Repartição ele Aguas ·e Obras Publicns como cn
genlleiro de f • classe. 

Essa r&integração so executou por · decreto do Governo, 
em 2G de abril de f922, que o tornou a'ddido ú referida re
partição, até que ~oi confirmada por acto do mesmo Governo 
em 30 de agosto do anno corrente, que o nornecu paru o 
quadro effeotivo da mesma repartição. 
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As;,im sundo, essa reintegracão, segundo juril;prudencia 
cm vi;or, düvu reconhecer todas as vantagens para o refe
rido cngcnh•JJro e por isso não ha augmeuto de despeza ao 
cargo ,je eiió<llllleiru de 1• classe. 

Sala da~ se~sões, 2ô de dezembro de i924. --· Paulo. de 
F1·ontm. 

Pt··ej ndie:j.da. po):- parecer dado a outra amend<·· anterior. 

.. .. : ' ~: : '. :·, N. 32 , '· 

Directoria Geral doa Correios: 

Ondo convier: 
Art. As agencias urbanas de 2• classe do Distrlcto 

Federal que, excedendo á llrevisão dos arts. 357 a 396 do re
gulamento posLal em vigor, tiverem produzido renda superior 
a 100:000$ annuacs, poderão ter vencimentos de 1" classe, 
accumulando a ag~nte e ajudante, respectivamente, as fun
cções de thesoureiro e fiel, sem out::.-a x·emuneracão alem dos 
vencimentos da respectiva tabella. · 

Paragrapho unico. As que, nas mesmas condiçl!es, pro
duzil·em renda superior a 500:000$, poderão ter vencimentos 
de agencia especial elo mesmo modo determinado na primeira 
parte deste artigo. 

Sala das sessões, 26 de aezembro de 1924. -Mendes 7'a• 
.,are~ · · 

Justificativa 

Não é justo que os servenluarios de agencias de ~;ranrlll 
movimento percebam os mesmos vencimentos ode outras de 
igual c)ass~; c1;ju. oi)Ul!lla de serviços e muno menor e CUJa 
renda é dez e mais vezes inferior. 

Como elemento para julgar esse movimento. a renda é ro 
indica mais seguro, tanto assim que, lha muitos annos, os 
regularntlntos po~ta~;~ dt:terrumam ·a ela~~~ flcacão das repar
ticões peJa J'cnu:. apresentada. 

Seria obra de justiçd e sem grandes dispendios, conservar 
taes agencias u;:; nJass~ em que estão remunerando melhor os 
seus serventuarios. E' esse o fim da emenda. 

PARECER 
Contrario. \ 

.. ;, N., 32 'A ... ,. 

Accresccnte-se onde convi ar: 
"Continúa em vigor o ert. 208 da lei n. 4. 793, de 7 de 

janeiro de 1924." · 

Art. 208 da lei da despeza (orcamenf.o da Viacão), nu-
mero ·L 793, ele 7 de janeiro de 1924: . . 
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"Para cumrn·iment.o do arLigo unjco do decreto n. f3. 179, 
de 6 dll o,clembro de 1911!, f!ca o Governo autorizado a abriL• 
o credito nccessario para a c.onstruccão do prolongnmento do 
ramal de Urus~anga na extensão maxima. de oito kilomet.ros, 
partindo do ponto conveniente do valle do rio Caethé até ás 
minas de carvão do rio J..r,.orica, caheceirns do rio Urus~anga, 
ll r,onf.rar.l ar a conRf.rucção 'leste t·rllcho com a Companhia 
CnrbonifGm de Urussanga, já eontractante da construc~ã•l 
do ramal de UrusAnllA'n, (IID vlrt.ude do decreto n. 13.627, de 
28 de maio d(l 1919." .. 

•Sala das sessões, 26 de dezembro de '1924., - Mano'el 
Moniu<~.<ir••· ... 

' •... ~· 

Prej1.1dicada por outra da Commissão. 

N., ~~ 
Onde convier: " ':·;;. :,~.,,.,::, '' 
Estrada de Ferro (]entra! de AlagôaPi (Prolongamento dl3 

Victoria (Quebrangulo) a Palmeira dos Indios), entre Qua· 
brangulo e e~ la ultima cidade, .2. 000:000$000. 

iSnla das sessões, 26 de dezembro de 192L - }Ienaonçn 
MarL., ••. . - l!.uoelnu ae Andraae. 

'Jus'ti(icd.ção 

O Póder Executivo ficou autorizado a abrir o credito, na 
impul'tt.JJc;~.• """J,a, ú.l .·uudza1· O!JeJ·ac,;Õt:3 ue 01 <lUlto~, vara 
custear, com os recursos passiveis, por esse modo, ás des· 
peza8 com aJ obras C:o prolongamento de Victoria a Palm~ira 
dos Indios. 

·. J\. nut.orizacão consta da lei da despeza vigente, n. 4, 7!>3, 
de 'i de ja:~eiro, art. 197. · 

Esl.ando iá preparado o leito da estrada e nM tendo o 
Poder Executivo opportunidade ainda para ultimar aa obras 
e )nelboramel)tos de tão grancle alcance para. . o Estado de
Alagoas, é da maior justica que se ·estipule pelâ $Jmenda 
acima, aquelle limitA para obras julgadas urgentes pela sua 
necessidade f!agrante e. portanto, daquellás a que se referiu o 
illusf.re Sr. Ministro da Viacüo no seu discurso, em Monte~ 
Claros, por occasião ela inangUI•aclio da um ramal ou trecho 
da Estrada de Ferro Central r:lo Brasil e a que se referiu a 
Gf!:eta de Notic1:as, no t.it.ulo A {lrande lonaitud'il'!al, bem como 
nao ver perdidos os esforços o trabalhoH já iniciados, pelo 
abandono em qne ficará a obra já iniciada, sem a concessão 
da verba a que se refere :• presente emenda. 

Prejudicada. 
: ·;--; r• ·.:. 

.t' 

Onde convier-:· 

·~· ,.. . .. 
" ·:'1 .. , I 

N. 31 . f'.. 
' ' 

"O POI'teiro, os seis continuas, os dez estafetas e os dez 
servente~ da !le;_;ai'tição de Aguas e Obras Publicas ficam em 
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vencimentos cquinarndos ans funoc.ionarios correspot 
í:la SecretariO: i:! o Esta(! o dO: :Vincão e Obras Publioas .;" 

'JuBti(icaçio 

Esta med!d!l ,iá foi votada na lei da dospeza para o oxerM 
cicio de 1 ~22, n!\ç> lendo sido effelllivada por lei' sido esto 
projecto dA lnl v~lndo p(llo Pre~ldonto da Republica; é isto 
sufficiente para mostr;u· a .i~1st.ica ela eme!lda. 

Saia das sessões, 26 ele dezembro de 1924. - Paulo de 
Frontin. 

PARECER 
Prejudicada. 

' :: ~oís. 35M36 

· Da sub-consignncíi.o n. II, da verba !:i, ilo .Projecto, d~~M 
taque-sA a importancia ele 490:000$, para el(ecucao do disposto 
no n, XXVIII do art, 201 da lei n. 4. 793, de 7 de janeiro de 
1924. -. Pedro Laao. · 

-
N. XXVIII do nrt. 20:! r.Ja lei n. 4. 793, de 7 de janeiro de 

1924: - "A praticar, por .:rttermcdio da In~pectoria de Seccas, 
todo3 os actos (Jue. considerar necessarios á incorporacão aos 
trabalho• rht mLlsma inspcatoria, ·das obras :de constrticgão da 
estrada de rodagem entre Alagoinhns e Inhambupe, no Estad(l 
da Bahia, comtanto que não despenda, inr.lusive com a tet'• 
minação das referidas obras, quant.ia ~uperiot· a 490:000$000. 

PARECER 

A Commiasiio lamenta nã'o poder attender. 

Onde convier: 
N. 39 

Art, Ficam considerados conductores de 4• classe inte-
rinos, os aotuaes praticantes de conduotor, attingidos pelos fa·· 
vares do art. :137 da lei n. 3. 454, de 6 de janeiro de 1918 . 
que ainda não tenham Rido promovidos, sem augmento de ven
ciu.antos1 · contnt1do-se-lhes 11ntiguidada de classe, di\ qata da 
citada lei, até que sejam effecLivados nos allüdidos cargos, por 
effaito da vaglls no respectivo quadro, cobrando-se o sello de-
:vido. . 

Sala das sessões, 26 de dezembro de :1924. - J!uripedes 
:Auuiar. 

,. :Tustificaçflo 

O espirita do legislador ao apresentar a emenda n. 52, do 
orçamento da Viacão para :1918, foi nssegurnr esse direito nos 
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praticantes já existentes em 1911, na conformidade das van
tagens mantidas pelo art. 121 do decreto n. 8. 610, de maroo 
daquelle anuo. 

No emtanto, por um principio ~e proteceionismo ín
eoneebivel, outros empregados ma1s modernos e sem nenhum 
merito excepcional, veem sendo promovidos, em detrimento 
daquelles. A emenda visa, pois, assegurar a situação dos pra
ticantes em causa, de modo que não se verifiquem mais pre
tericões dessa natureza, lesiva aos direitos adquiridos. 

A digna Commissão dirá de sua justioa. 

PARECER 
Contrario. 

N. 37 

Da verba destinada á cons.truccão dos prolongamentos, 
ligaoões e ramaés da Rêde de Viacão Geral da Bahia desta
que-se a ín:portancia de 60:000$ para construcção de uma 
ponte sobre 0 rio Itapicurú-rnirim e estrada de accesso á 
estacão fronteira á cidade de Jacobina. 

Sala das sessões, 25 de dezembro de 1924. - Pedro Lago.. 

"ustificação 

No traçado da grande linha .de Bomfim a Paraguassú, 
que obedece ao alto objectivo nacional da ligacão das vias 
ferreas do sul do paiz com as do norte, não foi possível ser
vir directamente á importantíssima cidade- de Jacobina, por 
isso que seria necessario atravessar n: ais uma vez o rio Ita
picurú-mirim, com sacrifício das condi~-ões lechnicas. 

A cidade demora na margem esquerda do rio e a cstacao 
que lhe serve fica· na margem direita, o que difficulta c en
carece despropositadamente o custo dos transportes de todas 
as . mercadorias e torna muito penoso o serviço de passa~ 
ge1ros. 

A emenda vem remediar semelllante estado de cousas, 
·com real proveito para o desenvolvimento do grande centro 
productor que é Jacobina, e apreciavel vantagem para o au
gmento da l'eceíta da estrada, em a qual 0 Governo Federal 
é directan:•ente interessado. 

Trata-se de umá obra de pequeno vulto: a ponte terd 
um só vão de 30 metros e a estrada de accesso a extensão de 
600 metros, ~ Pedro Lago. --

PARECEI\ 

A Commissão nüo acceita a emenda. 

N, '38 

Accrescentc-so á nova verba: 

Para construccão da ponte sobre o rio Parnahyba e 
obras complementares contractadns com a Companhia Geral 
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de 1\folhoramentos no Maranhão, para Jigacão das Estradas de 
Ferro S. Luiz a Therczina, Petrolina a 'I1herezina e Cratheús 
a ~herezina- 3.000:000$000. · 

Justificaç/Io 

/:>. Companhia Geral de Melhoramentos no 1Maranhil.o é 
contractante das ligações das Estradas de Ferro acima refe
ridas. (Decreto n. :!4.823, de 2"- de maio de 19211..) Para 

. concluir estes importantes serviços ferro-viarios pouco mai9 
falta do que terminar ·as duas importantes pontes dos rios ' 
Parnahylbà e Poty, o que exige nova verba, por terem sido 
excedidos os orçamentos :fei:tos sob meDh-ores taxas de cambio. 
As SUP'erstructuras já se acham no paiz e ameaçam dete
riorar-se, motivo que por si só justificaria a concessão de 
credito, ao qual convém accrescentar a consideração que a li
gação continua por via-f·errea das capi:taes dos Estados do 
Maranhão e Piauhy, alén:1 de proveitos economicos· que trará 

· á região, acarretará para o Thesouro fontes directas de be
nefícios, pelo accrescimo da renda da Estrada de Ferro São 
Luiz a Therezina, que é expl9rada pela União, - Costa :Ro~ 
drioues, -Cunha Machado. 

PARECER 

A Oommissão acceita a emenda. 

N. ciO 
·Onde eonvier: 
Art. Os actuaes praticantes extranumerariõs de condu

ctor de trem, conferente e telegraphista da Estrada de Ferro 
Central do Brasil, admittidos ao servico dessa estrada até 31 
de dezembro de i 922, ficam dispensados do concurso para to
dos os effeitos. 

Sala das sessões, 26 de dezembro de 1924. - Euripedc.r 
Aguiar. 

Justificação 

· O facto de terem exercido, durante dous annos, no mini-mo, 
os seus cat'gos a contento da dire~toria, que os manteve nesse 
prazo, ·é prova de competencia comprovada com mais vantagem 
do que a que decorre de concurso. . 

· PARECER · 

A Corrimlssão não póde acceitar a emenda. 
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N., 41 1 

Onde convier : 
Art. A exemplo das demàis sociedades de classe, fica 

assegurado á Associacão Beneficente dos Praticantes da Es
trada de Ferro Central do Brasil o desconto em folha de IJa
gamento, 2$ ~e mensalidades e quotas averbadas .de pensões 
de ,seus a,ssoc1ados ,, . · 

Justificação 

Não havendo actualmente. nenhum recurso assecuratorio 
das famillas dos praticantes da Estrada de Ferro C~ntral do 
Brasil, post mortem, esses funccionarios se constitlllram em 
sociedade beneficente para o effeito de pensionarem suas 
viuvas e orphãos e absolutamente sem caracter de agiotagem., 

Assim será de alta conveniencia para os mesmos empre
gados, a côncessílD do favor de que trata a .emenda supra, cuja 
approvacão será acto meritorio. 

·Sala das se!sões, em 26 de !}ezembrQ d_~ i924., - Euri.PI!."' 
dés de Aguia1:,. · · . 

PARECER 

A e1I!enda nã!l. ~ orcainentaria., 

lN\,, :42 
Onde convier: 
Art. Terá validade de concurso para todos os effeitos 

a prova de habilitação prestada pelos actuaes praticantes da 
conductor, conferente e telegraphista, da ;Estrada de Fe~r:·~ 
Central do !Brasil •. 

Justificação ' . 

Empregados de diversas categorias da Estrada de Ferro 
Central do Brasil, obrigados para suil. admissão aos respecti
vos cargos á prova de habilitação, foram, por exigencia rlo 
serviço e em cumprimento de ordem superior, desisnado> 
praticantes e submettidos ·á nova prova de habilitaçao por 
ter a directoria deixado de cumprir o art. 106 do regula .• 
mento que manda preceder sempre concurso para a admissão 
na primeira categoria, com liberdade de inscripção. 
· •Não é de ,iustica que, depois de exercerem, a contento da 
ad!Jljnistrao~o, os r~feridos cargos, ha majs de quatro annos, 
suJeltos :á fiança, se.1am esses mesmos prat1cantes submettidos 
a novo concurso, quando já dera!ll prova de eompetencia. 

Sala da:'~ sessões, em 26 de dezembro de 192'~ •. ,....., EU!iPe-
des de Aguta1:, . _ . .. . . . . . · 

iNflo é orçamentaria. 
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I~ • 
N,., 4;0' 

Fica elevada de S• para 2" classe <~. Admlniotracão dos 
!Correios de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. 

Sala das ~essões, .dezembro de 1924" - Adolpho. Gordo, 

Justificação, 

. Nos termos elo art. 5!14' dn n.ét.n:tl lte~;ulaml\nto Poital. 
para que uma administraçúo 'de· cor~·eips_ ~eja ~levada á 1• 
classe, ba•sta que tenha uma rencta de 3M centos anr.uaes, no~ 
tres ultimas anno. 

Ora, a Administração de Ribeirão Prelo, rendeu: 

Em 1921 ,,, • ; ••••••.• , •.•.••..• ,., ••• ,. • 456 :1!11$157· 
Em 1922 • ,., .••• -·. ·~·· ••• ,,.,..... 578:261,$738 
Em 1923 •. • .............. • .,._.. ...... 65!1 :95.1$1:!,2 

Por conscquencta. a. rP.ferir!fl. Aoimini~f:ração d'l Jliheirão 
Preto está apta a ser. ~levada, não .a 2", comQ se pede, ma~ ilt~ 
a 1• classe. · 

Além disso, confrontando-se a sua rendacom a de outras 
a.droinistrnções mais elevadas, verificr.-se clari>mente a 

justiça da medida. Assim é que, <>m 1922, a Administração do 
.Amazonas rendeu 152:653$721; a do Ceará 266:844$269; a do 
Pará 228:194$9/t~; a do ,Paraná 636:733$777; a de Pernam
buco 611 :565$780; a de SanLos 606:234$644 (administrocões 
·toda,s de primeira classe); a de Alagõas 167 :470$659; a do 
Espírito Santo 21;5 :798$701; a do Maranhão 139:544$961; a. 
da Parabyba 175:399$985 e a de Santa Catharina 341:832$180 
; (todas de segunda classe) •. 

Como se vê, Ribeirão Preto rendeu, sendo de terceira 
classe, mais do que todas as administrações acima, referidas 
de ·primeira e ~gunde classes.. ·· · · · · · · · · .. 

PARECER. 

A ma teria de que trata a emenda Já está regUlada. Ha;. 
não ha duvida - e isto foi dito pela Commissão em o seu 
parecer quant.o ás emendas apresentadas em 2" turno - ha, 
I'epetimos, necessidade de uma revisão da classificaoão. Mas 
esta revisão só deve ser feita p.,lo Governo, nos termos do 

. art. 564 do RegUlamento dos Correios •. 

N. 44 
Onde CO·nvter: 
#t. E' o Poder Executivo autorizado: 
A reorganizar os scrvicos e repartioões do Ministerio da 

Via9ão c Obras Publicas, podendo, para essa reorgar..izaoão, 
abmr os creditos necessarios, e tran.sfe:L:ir de uma pQ:!'a outr:as, 
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verbas do mesmo orcamento ou consignações eLa mesma verba, 
sem augmento da despeza total do orçamento do Ministerio 
da :Viação. 

Sala das sessões, 24 de dezembro de f924,, - Mendes 
7,'ovares. 

Justificação 

A presente emenda facilita ao Governo melhDrar os ser
viços do Ministerio da Viação, dandD maior efficiencia, de ac
côrdo com as conveniencias, ás diversas repa~tições desse de
vartamento da ::~dministraçâo pubJi.ca., 

PARECER 

A Commis~ão não póde acceitar a emenda. · 

N., 45 

Accrcscente-se na verba ~obras novas, ramaes, prolongà
mentos nas estradas de ferro administradas pelo Governo: 

Estrada S. Luiz a Therezina, para a continuação da con
struccão do trecho Coroa-tá-Pedreiras, do ramal de Coroatá ao 
Tocantins, 1.200:000$, reduzindo-se igual importancia na suh
consignn!:iío da mesm.a verba n. 14, 

Justificação 

Este ram:al, . que faz parte do plano de viação geral do 
paiz, é de urgente necessidade para o deB'envolvimento de 
toda a ~ona norte do nosso plooalto central, comprehendida. 
entre os rios Tocantins e Araguaya, vindo pôr em communi
cacão com um porto de mar cerca de dons mil kilometros de 
rios francamente navegaveis, '])em figurado nos ultimos annos 
verbas para essa construcção, sendo que na Camara em varios 
discm·sos, o Deputado Rodrigues !Machado ha demonstrado as 
vantagens dessa estrada., Basta aqui relembrar as palavras 
com que a ella se refere na mensagem deste anno o Exmo. 
Sr. llresidente da Republica: 

«No ramal rlo)ioroaLá ao Tocantins, em f2 de outubro 
de f922, deu~se inicio aos trabalhos preparatorios da constru• 
cçÜio do trec·ho que vae da ·estação de. Coroatlá á cidndA de Pe
dlleiras (kilometro 86), á margem do rio Mearim, os quaes 
não proses·uiram por• 1ana de recursos financeiro~. 

Pensa, porém, o Governo em rellncetal-os, tanta é a im
portancia da estrada para o desenvolimento dti zona que per• 
correrá e para o ~:>ysttma de communicacões internas co paiz.:. 

· sa:la das sessões, ~5 de dezembro de 1924. - Cunha Ma-
chado, . . 
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PARECER 

A Commissão não é contraria á emenda, mas a considera 
prejudicada por outra, de caracter mais geral, que apre
sentou. 

N. 1C·. 

Accresccntc-se onde convier: 

Artigo. Conl.im'w .. 1 Jl8rmissi1o aos rlcs;~;,nt.o~ em folha Jos 
1 • :1'•"' ;í>n;u·in;; 11 ernntc;::ado~ TJUblieos, de accôrdo com as dis
posicões permanentes das leis orçamentarias, restabelecendo
~~) os pagamentos suspensos pela administracão ao~ instilulos 
c interessados que desisLirem do procedimento judicial 

Rio, dezembro t~c 1924. - Jeronymo lfo,n,teirr.. 

Justificação 

O Codigo de Contabilidade pel'ltliLt.e ás associa•;5es e in
stitutos particulares a prestação de fiança dos seus socioi! .. 
DisposJçt,es orcn;ncnlal·ias, de ~aJ·:~<'U!I' pm·ruanenl.e. an:.cll'izu/11 
o desconto .. ,m folhn. Em virtude ele resolução administrativa, 
alguns descontos foram suspensos, o n ue determinou recla~ 
rr:a~lões judwiaes, tendo ,iá o juiz federal em .Pernambuco pro~ 
fcrJdo senlenGa contr::t a União. A emenda visa o regímen 
lcg<tl e resolver a situação de desigualdade creada, - le~ 
nmymo Monleil•o. . ... . . 

PARECE!\ 

A Commis~ão nJ.o póde l'ecommendar c. emenda á appro
vação do Senado, porque ella se refere a materia extranha a 
Grcamento. · · · · .............. ·'""" 

N. 41 
Onae conv~~::r; 

Na Ycrha G", "Mal nJ•inl" - J..~sft'tHln !I e Ferro Central· do 
Brasil - accrcscenlc-se a seguinte sub~consignacão: 

Snh~consig·nação u ... : 

PaPa acquisieão de um vag·ão aul.o~amlmlancia, 
cit'lll'gico-ho:;·pilnlat·· peojcclo do cngenhci
l'O Ayecs Bat·roRo .Tnnio!', ,já approvado pelas 
J't•pat·l.iciies fcrlcl'aes compel.cnl.es. c de nc
cttl'rlo com as morlificaçtics sugg;orirlas pela 
Dil'f'CI.nria de Sande ela C:tWJ.'J'n, inclusivo do 
np]Jat·ellmnwnl.o inlcJ'Illl complcl.o e clcspc-

. sas do fiscaliza cão pelo JH'O!H'ÍO autor ... 
S. -Vol. XII 

293:000$000 
16 
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Just'i{ir!ação 

A apresentação desta mnenda decorre ela necessidade J)J:t:·· 
mente que tem a Estrada dn J"rrro CenL!'al do Brasil, que ó o 
veio central do nosso systemn ftH'I'ú-viario, de um cfficaz ap
parelhamento de Assislcncia Medica de Prompto Soccorro, 
não só para os casos de desastres como para poder atteo.tler 
ás constantes requisições de particulares e de serviQos pu
blicas. 

A despeza acima, long<J de onerar os cofres naciouaes, 
vem concorrer para o salvamento de muitas vidas e evitar 
innumeros pedidos de indemnização, alguns até bem vultuo
sos, motivados quasi sempre pela falta de recursos locaes com 
que lutam os facultativos e demora da chegada de qualquer 
auxilio. 

Trata-se de dot.ar aquella importante via-ferrea de um 
verdadeiro hospital cirurgico completamente apparelhado ú 
installado em vagão automovel, possuindo todos os aperfeiçoa
mentos modernos, podendo no proprio local attender a qual-· 
quer ferido ou enfermo, cuja gravidade reclame uma ope
ração urgente, transportando-o depois de pensado para o lo~ 
gar mais conveniente, cercado de todo o conforto e cuidados 
medicos e desenvolvendo a maior velocidade que o perfil da 
linha permittir. 

O auto-ambulancia em questão, que tem merecidu os mai~ 
ft•ancos· louvoures e apreciaveis pareceres das autoridades no 
assumpto, não é só a ultima palavra no que diz resiJeito ã 
assistencia medica nas estradas de ferro, elle foi considerado 
tambem, pelos aperfeiçoament.os que apresenta e apparelha
mento que possue, além de outras vantagens de ordem tech
nica, como superior a qualquer outro typo r.xistente, e deve-se 
dizer, que é de autoria de um profissionn.l brasileiro, que o 
offereceu ao Governo, JJilLr!oli~nrncnte 1; inde]wnd•3tlt.e de 
qualquer remuneração. Dentre as especialidades destacam ..se: 
a sala de esterilização, o gabinr.i:l' de rarliolo;~i~. 1 •·mv•:nissão n 
recepcão de tclephonia sem l'io. ;lropul::;iio eledl'lCa e poder 
illuminar uma enorme área, oude estiver prestando serviços, 
possuindo assim a extraordinaria vantagem de ser completa
mente independente dos recursos da estrada c local de acçãu. 

Ainda ultimamente, por occasião dos lamentaveis succeS·· 
so~ de S. Paulo, muito lutou não Hó a estrada para o trnn~
porte de feridos, ~endo até necessario improvisar-se cai'ros 
com macas, como tambem a Directoria de Saude da i.:iucrJ·a 
na installacüo de recursos locaes, inclusive abastecimento ·:lll 
agua e illuminacão. · 

Examinado pelns nossa~ autoridades militares, foi Lam
bem considerado o auto-ambulancia acima, como um alemenl.o 
de ipeslimavel valor para a Cruz Vermelha Militar, cu,ias ne
cessidades foram Liio duramente postas á prova nos ultínW.'l 
acontecimentos, tendo por isso a Directoria de Saude dn 
Guerra, que ü aconselha como o typo a ser adoptado nas no;;
sas estradas do ferro ostrategieas. p1•oposto uma morlificarãn 
na sua distrihuicüo interna, afim ele ficar em condicões • rle 
prestar scrvír,os áquellr departamento om qiio.lquer evt'ntull-

)ídade. 
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Por Lodos os ULulas e principalmente por dizer de perto 
eom a nossa organização militar, que a patrocina, merccu, esta 
t~mcmlu o ma1s franco apoio desta Casa. 

Sala das sessões, 12 de dezembro do 1924. - Joaquim 
úíordm. --Antonio Muniz.. - .Manoel Monjardim. -.Pauto de 
t'tontin. --Carlos Cavalcanti. 

PARECER 

A Commissão, tendo concedido verba para acquisição de 
material rodantu para as estradas da Uniüo, acceita a emenda 
com o seguinte substitutivo: "Accrtlsceutc-se onde convier: O 
Governo poderá destacar da sub-consignação 2', da verba des
tinada a melhoramentos de estradas, a importancia precisa á 
ucquisicão do vagão-ambulancia, cirurgico hospitalar, proje
ctado pelo engenheiro Ayres Barroso Junior, desde que, feitos 
os exames e estudos indispensavei s, ,julgutl vantajosa a acqui-
sicão do dito vagão." _ 

N. 48 
Onde convier: 
AccrcsccnLe-se na verba 4:Materiab da E. F. Noroeste 

rio Bl'asil a seguinte sub-consignação, rcproducçiio de uma 
emenda substitutiva aprescnalda o anno passado pela Uom·
lllissão de Finanças, approvada ern planaria e que, devido a 
um equivoco, não teve o r·egular andamento: 

Sub-consignação n. Para a acquisição de um vagão 
aulo-ambulancia, cirurgico-hospitalar, projecto do engenheiro 
,\yl'es Bart·oso Junior, já approvado pelas repartições federaes 
c:ompoi.Gn Los e de accôrdo com as modificações suggeridas 
pela Directoria cl~ Saude da Guerra, inclusive o apparclha
menLo interno completo e clespezas cte fiscrulizar.ão pelo pro
v rio autor·, 281 :000$000. 

Justificação 

.Esl.a emenda foi apresentada o anno passado por occa
~ifto da discussão do orçamento da Viação. A Commissão de 
Fin:m0ns, depois de ouvir a prulavra autorizada do· illustre 
I.Hular daquella pnsln, apresentou uma crr.cnda subsLitutiva, 
confoJ•rne consta do parecer n. 41t3-'1923 c que embora appro
vndn cm plenario nãc; seguiu pa:ra a Camara, deixando assim 
ele figurar na lei orçamentaria do exercício vigente. 

A emenda daquella illustre Commissão mandava que a 
acquisição fosse offectuada pela verbru geral de material ro
dante para aquclln estrada; entretanto,. tal não póde fazer com 
r(}lação ao proximo exercicio, devido ás depredações dos re
voltosos, que inutilizaram um numero considera,'Vel do vagões 
,d~ toda a especie. Torna-se assim necessario datal-a de verba 
propria para Lão util qufi;o humanitario melhoramento e que, 
segundo inf.ormacõcs do seu dignissimo director. é de grandes 
vantrugens o absoluta necessidade,, ............ 
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Os quadros mais compung·entes teem-sc desenrolado cm 
toda a zona servida pela Noroeste, que só de territorio maLta
grossense atravessa mais de SOO kilomelros, sendo enorme o 
sacrificio de vidas e deformações, motivadas qua:si sempre pela 
falta de um prompto soccorro medico. A despeza acima, longe 
de onerar os cofres nacionaes, vem concorrer para o salva
mento de rnuilaH Yiclas e l:lVila:r mnurneros pedidos de inde
mnização alguns alé bem vultuosos, motivados quasi sempre 
pela faltá de recursos lercaes com que lutam os facultativos e 
demora ela chegada de qualquer auxilio. 

Trata-se de dotar nquclla importante via-ferroa de um 
verdadeiro ho~pilal cirurgico completamente apparelh11do e 
instnllado em vagão-automovel, possuindo todos os aperfei
çoamentos modernos, podendo no proprio local attender a 
qualquer ferido ou enfermo. cu,ia gravidade reclame uma ope
ra-cão urgente, transportando-o depois de pensado para o Jo
gar mais conveniente, cercado de lodo o conforto e cuida!dos 
medicas e desenvolvendo a maior velocidade que o perfil da 
linha permittir. 

O auto-ambulancia em questão, que tem merecido os 
mais francos louvores e apreciaveis pareceres das autorida!des 
no assump Lo, não é s6 a u !Lima palavra no que diz respeito 
á assistencia medir. a nas estradas de ferro, elle foi considera!do 
lambem pelos aperfeiçoamentos quo apresenta e apparelha
mento que possuo, além de outras vantagens de ordem tech
nica, como superior 8! qualquer outl'o typo existente, e deve-se 
dizer que é de auto!'ia de u:n f.>I'ofissional brasileiro, que o 
ol'fert!ceu ao Governo patriolicamcmte e independente de 
qualquer remuneração. Dentre as especialidades destacam-se: 
a sala dn e~terilizaçã-o, o gn:binete de radiologia, transmissão 
C' recepção de telephonia sem fio, propulsão electrica e podel'l 
illuminar uma enorme área onde estiver prestando serviços, 
possuindo assim a extraordinaria vantagem de ser completa
mente independente dos recursos da estra!da e local da acção. 

Ainda ultimamente, por occasião dos lamentaveis succes
sos de São Paulo, muif.o lutou não só a estrada para o trans
porte de feridos, sendo ::tlé necessari-o improvizar-se carros 
com macas. como lambem a Directoria de Saude da Guerra, 
na installação de seus serviços, pela falta absoluta de recursos 
locaes, inclusive abastecinemto de agua e illuminação. 

Examinado pel-os nossas a:utoridades milit:ues, foi tam
hcm eonsiderado o auto-nmbulancia acima, como um elemento 
dr ines! im:tYf'l valot· para a Cruz Vermelha Militar, cujas 
necessidades forr.m lfto duramente po~las á prova nos ultimas 
acont.ecimentos, tnnclo por iss·o a Directoria de Sn.ulde' da 
Guerra, que o aconselha como o typo a ser adoptado nas 
nessas estradas tlo ferro estratcgicas, proposto uma modifi
ca'ção na sua distribuiçffio interna, afim de ficar em condicõcs 
de pre~tar serviços úquelle departamento em qualquer even
tualidade. 

Por todos oa titulas o principalmente por dizer de perto 
com a nossa orftanizncão militar, que a patrocina, merece esta 
emenda o m~is franco U:'POio desta Casa. 

. • ~ala das sessões, 12 do dezembro de 1924. -José Mu~-
ttnho. · · · · · , . . 
.... _. ~- , '.. . ... ··- ! 
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. A emenda esl.ü prejurJic.a<ta pelo parr.cer àaqo a. outra an-
tcriot·, lle n. 5. · 

N. 4\l 

Verba 21• - Pessoal - 1• divisão: 
Eleve-se de 3(:0 :000$ para 420:000$000. (Pt·oposta do 

Governo.) 
E :ola dàs sessões. :lG de dezem!J;·o de 1924. - Mendes 

Tavm·es. 

J usti(icação 

Dos serviços da Rcpartic;ao d~ Ag~as e Obras Publicas 
nenhum merece t,mto a attenção do Governo como o do hydro
mctros pela ~ituação de momento. 

Para. uma organização sabia c intelligente, o integro di
rector daquella repartição designou um dos mais cperosos e 
competentes dos engenheiros, o l:lr. Dr. Eduardo ~urico de 
Oliveira. afim de appat·elhar c regularizar esses serviços, de· 
ac.cõrdo com a technica r.1oderna. Com esse fim, o Sr. Mi
nistro da Viar;ão, pelos avisos de ns. 1.428 e 1.72.~. do cor
t•cnte anno, autorizou a acquisição directa, na Allemanha, do 
npparelhos de exame· c experiencia de hydrometros adoptados 
e a adoptar, c rnachinas - ferramentas aperfei<;oadas para 
03 varias serviços de suas officinas. 

Para installação e montagem desses apparelhos, necessita 
a repartição alludida de recursos, que já estavam co~signados 
na proposta· do Governo. . 

Sem attender a essa situação, entretanto, a Camara dos 
Deputados, reduziu de 420:000$ para 380:000$ a consignação, 
"Pessoal", destinada aos serviços da 1" divisão, por onde cor
rem as despezas das officinas de hydrometros. 

A restauração da verba proposta pelo Governo, para n 
futuro exercício, está claramente justificada quer nos avisos 
do houraelo l:::ir. l\linistro da Via(;ao, acima citados, quer t!u 
proprio acto do D. D. director da repartição em questão. 

Um bern installado serviço de hydrometros mui lo concor .• 
rerá para melhorar o abastecimento de agua a est• cidade. 

A diminuição da verba irá att.ingir o serviço· de hydro
metros. 

PARECER. 

A Commissão til o pó de aeceitar n emenda .. 

N,., 50 

'A.' verba i!l" - Inspectoria do Parlo•·. mos e Caoaes, au.; 
gmentada de 13:440$, para o restabclellimento dos Jogares 
'supprimidos 11cla Camnra, de qlli:Lro serventes " C:ous es~ 
tafetas. · 
· Sala rla~ sessõe', I B de dezem!Jro de Hl2~, ·-· Mendes 

Tavares. 
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Justificação 

A Camartt dos Deputados supprimiu 03 Jogare:; do se:• .. 
vcnl.es vigilantes (2), serventes r,C'rae~ 12) e est.afet.ai' (2). 11 
titulo de economia, natnralmente. 

EmbOJ.'tt esses funec ionarios r-ejam r x Lra q :md 1 ·o::. cur;
forme se verifica na sub-consignacão n. 2, da proposta do Go
verno, elle.s contam maio de 15 anhos de serviço nessa repar .. 
tição, teem titulo o.e nomeação a pagam ao Thcsouro o sello 
correspondenta ao m~~mo ti tu lo. 

O restabelecimento dess~s IOéiãl'CS, cu,ia nec~s~idade foi o 
proprio Governo o primeiro a reccmhetm~ e a propor ao Con
g-rcesP Nacional, é uma medida du ,iustiça, porque rcstabeln1·~ 
diroit.os aclrmiPidos, amparados pcl!' ,iurisMudencia .:r.s nossr.s 
trihunaes e pelas novas doutrinas do direito. 

Sala das sessões, 25 de dewmbro ele 192q, ... Mende.ç 
'Tavm·es. 

PARECER 

'A emende. estú prejudicada por outrn npresentnrla pela 
Cornmlssllo. 

Sub-oonsignação 8": 
. N •. 51 

Accresccnte-sc in,..(ine: cu rte enco.n•c•gnclo do S!)rviço pos·· 
tai no R·maclo Federal. 

Rio, 12 do dezembro do 1924. - Jcronumo Monteiro. 

J-ustificação 

'J:odo::. os chrJfllB cl0 sucoursnes e de agencias l)arcebllm 
STt:l.ificaç<1o com excepção do agcnt.o dos fJorr!llos d'J Senado 
Federal. · 

Todos os funcciona.rios dos Correios e dos TolaA'!'apho~ 
qUfJ trabalham n.n Camarn o no '.~r..nndn rl'leelwm '~ratifh.:ac:in, 
mt>nos o encarregado do ser-vi(;o po~tnl. no f:!enado. E~ I a 
emendn vem, poi~, Cttl'rigir uma anomalia. - .lcrrmumn Mon .. 
teiro. 

PARECER 

A C.ommissão não acceita a emtnda. 

N. 52 
Onrle convier: 
Continúa om vigor o n. 113, do art. 228 da lei n. 4. 793, 

de ·; de ,lnneiro rlo 1924. 

Sn.ln rlns ResS{ie~. 21\ de ct.~;·embl'c :J,: 1 !124. . •• ,'[ ~, •. ,nen.,J .. 
()ildo de Moraes. . 
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}!;' de conveniencia a conservação do dispositivo a. que 
so refero a presente emenda, que não .tem outro intuito sinão 
o de facilitar o transporte, sem as delongas de requisição, 
dnJ engenheiros incl:lmbidos de fiscalização das linhas men
c.wnadas, não acarretando o.ugmento de despeza. 

Ha engano do autor da emenda: o art. 228 citado não 
tem nu moro 113. 

A Commissão considera a emenda prejudicada, portanto. 

N. 53 

A' verbo. 3' - Te!egraphos: 
Rast.nbeleça-se a seguinte dotação constante da proposta.: 
Pessoal: 
Sub-consignação n. i : 

511 quartos csm·ipturai'Íos a li :000$000........ 216:000$000 

'J_wti(icw;ão 

Não é exoeRsivo para uma repart.icão da imnortnncia da 
dr•.• Telc.grapho,;; o numero de 54 quartos esoripturnrios, con
stante da lei orçamcnt.aria do corrente exercício. 

Sala das sessões, 25 de dezembro do 1924. - Herme'Tir:-
(lilrlo de Moraes. · 

PAROO!IR 

A Commissão nã0 póde ooonselhar a a.eceitação da 
err emla, pelos motivos ox:postos em parooer de 2• discussão. 

N. 54 

Accresecnte-se onde ~onvier: 

Art.. O Poder Executivo abrirá, na vigc:w.ia da prest>nl•? 
lei, o credito de 32:636$637, para comrplel.ar o pngo.mento de 
gratii'icaçõc~ locaes devidas a funccionarios da Adminislraçilo 
dos Correios rlo Mnt•nnl1Ü0 qnr, deixaram elo recel,m· nos nxcr
cicios ele 1914, 1915, 1917, t918 e 1919, conforme os officios 
da Dir~::ctnria Geral dos Cop:•oin8 ns. :1.21" c!J•. cl0 17 de se
t~mllro, o 3.987 ol1°. de 13 rle novembro de 1923. -Costa 
Rodrioues. · 
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Justi{-icaçílo 

O art. 43, da lei n. 2.544, de 4 do Janeiro de 1912, con
cedeu a gratificação local de 3G, 30 e 40 '1o, do3 vencimentos, 
que percebiam aos funccionarios da Administrar;.ão dos Cor
reios do Maranhão, deixando cnl.rcl.anlo, de ttl:lorizar a. aber .. 
tura do credito neccssario para pag·amenlo llo taes A'rati
ficações. 

A' Camara dos Dep·utadoõ "foi nprcscnl.ado o vrojeclo nu
mero 3155. de 1922, que autorizou 11 abcrl.ura, tlquel!e ministe
rio, do credito de 97:650$270, para o dito fim, projecto que 
obteve pareceres favoraveis das C o mm issões rlc JusUr:.a e de 
.Fazenda, sendo afinnl convertido na lei n. 4.628, de 3 de 
,janeiro de 1923, que concedeu o credito na importancia su
pra mencionada, aberto, cffectivamcntc, pelo decreto nume
ro Hí. !114, para o pagamento das grat.i fic.açõr.s do que se 
trata no período decorrido de 1 O de ngosl.o a 31 de dezembro 
de 1!lt.'t c nos exercícios de 1915, Hl17, 1918 e 1919.: 

A imporlaneia do 97 :6n0$270. supra citada, do credito 
aberto na :l'órma das disposições cHadas não comportou toda 
a despcza relativa ao período alludido, do cxe!'cieio de 1914 
e das dos exercícios de 1915, 'lll17, 1!!18 o HJHl, deixando de 
receberem o que lhes el'n dcvick. o~ funcciona:'ios ausentes 
;p·or aposentadoria e remor,iio r. as famílias rins !'allccidos, na 
irnpor!anc.ia de 23:172$Di!l. confm·me se vô dos mencionados 
officios da Dirrc! !H' ia rios Correio3. i M! ~r; 

Acontece ainda que. prlo nw~:;:n mol.ivn,. rl ivrt·:ms funccio
,.,arios. rlcixnrn.m dr T'f'CP.I1Ct' n tr.fn\i<lar1o '"" : .. , •. "'"fnn,•in$ qnP. 
lhes erarri (lcvidas, ficanoo ainda por ,pagar-lhos a quantia de 
!I :lr!i:l$718, sc~nndo mnst.ram n~ ,.r1'r•rtdn~ nf!'ieios. · 

1<~' pat·n esse pa;::amenlo. r:u.ia \r•rralidndr:> r p:·nrcrl•'ltein. .iá 
foram ass:í~ recolhidas, qtH' n rmrnrla qne t.r:t sr apresenta 
manda abrir o credito rlc 32 :íiJG$Ci~7, rnin :dll':·:u·a se acha 
rnlmlnwnln ,instificada. · 

!'ara pagamento rlM funerinnn:·:o~ r;:tc rlri:::mtm 
di! rcccb~r a·; r.-r·:TI i l'il'nriif'' nn n••t·íodn dn 
Hl de agosto a 31 de rlt~<.crnbro de lO! í c 
nos r.xercicios de 191Fi, Hll7. ·!!JJS c 191!1. 32:172$91!! 

l'nra r:omp\clal' o pnt.>;amenlo rlr:s que rc~ebm·a:;~ 
parte do que lllc., ~ra rirYírlo......... 9:.{63$718 

'I 

32:Ci3(i$(l37 
PARECER 

A emenda não cabe na lei d~ orcamcnf.o pnrn 1925. 
A Commissão opina pela sua a:pprovur;~o par•a constituir 

proJecto em separado, afim de ser ouvido o Governo ~obre a 
materia. · 

N .. 55 
ú'nde convier·: . " 
:At't. Fica o Governo autorizado -a mandar construir 

has ofcficinas da Est.rada de Jllerro Central do' Brasil ()U em 
outra qualquer que melhor vantagem offereca. um carro mo
delo de um novo systema de viação ferrea indescarrilavel, de 
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:Alfena Branco, c bem as11ím, de um trecho do linha afim de 
demonsLrar a pralic!).bilidn.de desta invenc.ão, a qual se des
tina a transporte rn.p.ido de passageiros o de rncrcaüorins que 
n.ecr;ssiLBm transpo·rl•o mgenl,e; podendo parii ess<l fim lle~
pcndiCll' até o mo.ximo do cento e oitenta contos de réis, pelo 
n. 6, da sub-consignaçúo II, da consignação 4:Matcrin~~. da 
verba 6". 

Justifica.ção 

~:st.a emenda já foi appro'vada pelo Senarlo, eomo podel':í 
ser facilmente verificado na redacção final das emendas elo 
:::>enado que t'ixa a des.peza do 1\lin.istcrio tia Viação e obra:> 
Publicas para o exercício de 1921. A reprnducciío desl& emen
da visa unicamente corl'ir;ir uma lacuna ca.:;nal pelr. r.Jesapna
recimento da mesma, quando enviada da Secretaria da .Cn
mara do, Dcpulaclo~ par:\ a Iw;Jre.n'a ,'\lacJOnal, deix!Lndo 
desla fórma de l'igumr na l<!i da l)espl:~a Chn·al dn 1~24., d~
pois de n,pprovada cumo foi pc:o Cor1g:·~:;so Nacional. 

Senn~l0 Fl~~!rt'J'. ~~·I 1~ dezembro rle HJ21{. -- Latt1'1 Sodré •. 

PARECEI\ 

A Commissúo acccilu com sttlJüil.uLho igual ao cia emcn· 
dn n. 5, c que será o seguinte: 

4:.'\ccrescentc-se, onde convior, ú verba nova. destinada a 
melhoramcn.tos de est.radas da U níiio, O Governo jJodcr·:i des
tacar a importancia precisa ó. consLrucção· elo car·ro modelo, do 
Sr. All'eno Brilll1co, desde que, !'citas os exames e estudos im
presci,ndiveis, ,iulr;ue vanla.)osa n realiza~.'in dvs cxpe·ricncia>.P 

N 56 .. 
Cinde convier: 
Art. O Gove.rno providenciará no sentido de ser regula· 

montadO' o s~t·viça snnilario da Estrada de Ferro Central do 
Brasil, cujas rle..spezns serüo custeadas pelos proprios empre
gados. mediante descontos cm folha de pagamen!lO, - Pires 
RebeUo. 

Juatificacllo 

O serviço a!lima já vem s.endo estudado pelo illustre en
genheiro Adél BarretO' Pinto, por ordem do Sr. Dr. Carvalho 
de Aranjo, proveet.o dh•ect.or da nossa princi.pal via-ferrea., 

A rerrulamcntaci'io prap'Ost.n virá trazer os melhores resul
tados, c.omo so póde avaliar pelo segninLe esbocei já apresen
tado :t dirccloria da Central. pelo referido engenheiro. 

O servico será superintcnrlido administrativamente pela 
r<:st.racJa. dr; l"erro Ccnt.rnl do Bt'a;dl e sujeit.o ;\· fiscnJi.;•nç::lo' te
~;: h nica do Departamento Nocional rlt~ Saude Jl~tblir.a. 

(.\l!im'·~ á organizacfio do ~rrvir.o. ,.crn fciln JlOl' ài~trictos 
ou pm~Jm; [1Nmnncn\rs dr lin:i ~no os qnac~ l'unccionnrii·o, de 
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nrefcrencia, nas sr)d~s do:; ,Jr-pn>;ll.: r',e 1nconwçiio. nf:'i~inn,s ~ 
l'asiclcncias. Cad~ di~trlcLo, Cli pos!n será dirigido por um 
modi~o ou dous, att.endcnrlo :•.u movnrwnl.o dn pe~soa!. r. ex~. 
cu to r·:! os scf~linl .. cs scrvi~os: u) .~.~siP.t.cncb P.lr;rJica, r:~1 Wl:•al; 
b) Ct.nnh:üc it syphiEs c 6..:3 :.:: .... ~!l~::J~l \-:~ac:·u::~: :· r:; cn~nilt;Jc iÍ 
:tullcrculos.c; d) combale ás rJrHJemias rtl'r:te:; í. impal1.1d! s•T..c, 
vcrmirtose, etc.). 

Além dos pos·tA:ls pe.rmalllenl,es ou fixos, o :~crvi~o set·:i 
trlil.o n,mbulan:te, .pro:r meio de vagões clcviclnmenlo actaptados. 
ohedr•cando-se o typo Já a,pprovado e feito pela r.strll!dn p:wa 
os ~E·rvir,.os t~o phophylaxi:é J'ural no:r J!:st.ado;s de Mino.s c Ilio 
de Jarreiro, tJ bem assim, por meio de hospit.a.e:; que t'unücio
narão para o tratame.nto dos empl'e~ados, quando vi ctimas do 
n.ccid entes ou gu:l!ndo COI!Itrahirem doencas con,tag i1o•sas em 
servico. Gs vagõe2-hos.pitaes tambern servil'iía jlant 03 r:aso;~ 
de accidentes. 

Flnalmenbe, li serviço em estudo devera tamb~ru com
prehender a inspooçã.o de todos os em:pregados que vierem a 
ser aàmittid'os na ~straífa e inspecção de to'Cios os ern.pregado3 
!Para os effeitos de licenca, :-egpeitados os direitos aclquirirJo,; 
da act.ual junta mccliM. que, cnt.rct:1nl.o, .para uniform!dad.) 
de ;:;ewiç.o deverá fica1· a elle suhordini!Jda. 

Custeio do .~ervi{;o -- O serviço será. custcad,y pr:lo3 r~rr.
prio's empregados da estD:'8Jda, que, pa,ra terem direito ao 1.rn-· 
tamento nos postos e a domi~ilio, nos casos de do·enças gravo.,, 
oon1.ribuirão com as seguintes men.qalidades, que serã·o de~-· 
contadas em folha de pafiomooto: 5$, para o· empregada r. sm 
:família (mulher, filhos, pllie e mãe); 3$, para· o cmprcgrur/•) 
soJt()iro. 

Com c!il'ei.t.a a med.icamooto· ou por outra, com dir&ifr. ~ 
pharmn.cia (rmne:m a caria posto, ·runr.cionará uma ·PCq:LlC1:n. 
phn.rmn.rin), · 0• mnprrg-a.rlns cónlrib11irão com as se~ninf Ps 
mrn~:llirladr~: 3$. cm(lrc::;o'tln e f:nni!ia: 2$. <:lmprf'!!IVln .•nl-· 
teiro. Quanto· aos medicamentos para tratamento das enàc
~in'i. ~.r-t•?ic: ~·ot'llt'~·i:h"~:·: ~~rn.t1-~Hornt~-11f'•~ prllo sm•uico. 

As monsalida.des acima fixadas não mr. narecenr ex:.tgp·.'-· 
rndas. pois, act.ualment.o os empregacloB .iá pagam mwtr~s crp1 :
volr.nt1\s ílara S(}rcm servid'O:s por um irregular servioo rtfl :, ; .. 
sisiJ·tJth, pelos mrdic0:;; (•i:nl·rPirlo; eorno --· de pa.rt.ido ·- e. 
que. o;n sna ~rande maiorin. só 11azem c.ont.rn.ct.os com n. Cr.n .. 
tral do Brasil para obttlrem pa.sses p;rn.tis e 11!.i!izal-:J.s na sna 
>Cliniea part,icular e remuneraria, dentro do:; t.rcchCis da' rr~
nect.iv~s resir.len(lias. ainda chr.gu.nr!r: no absmrlo rle apr•,:-,sen
tarem contaH 1'abl11osas quando prostam serviç.os nos easnH 
de acciri•entes. 

li'1mcções definidas -- O fa.oto acima narrado com 03 ma
d!con dfl nart.icld, dllsa.pporecerá, porquant,o, o;: medic.o9 qno 
:fíZtlrem pnrte rio serviGo snnit.nrio dn estrada tl~rão funr.~ões 
definirlns nn~ 1nrci nccMiã:o de exp!'lr nc mm1 parP.CC'r "l'J nn 
:rogirr.EmLr: inlr!rno qnc se nrA'ani,,ar para l' s~1·vi~.o. 

Porn iJllf'. níín ~e.inm rcscindir:lo'::. m; conl.rncf.os j(t ec!ebrn· 
~'ns peln r.stl'ndn <' evit<!l.r in.ricmniznGiir.~ fnlnrns ne.h1 qu~ 
T.lfil'n H.s nornenr,õe~ de mooicos nncvrrct!aclos rln, rnsfns Han i
.fnrio~ rlevcm ser· aproveit.:JJdos. de nrcf.orencin, ()S act.uncs rlc 
partírlo, uma ver. qne elles se q'Jeirnm sujcit.m·· :\s funccfíno, 
que lhes forem det.crminn.rias no rogimento' inlr.l"'lo ncimn ci
tado. 
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Contrib·uição da Central e do Departamento Nacional il·J 
predios devidamente adaptados pura o funccionamento dos 
hos,p.itnes o postos e bem assim com o pessoal administenLivo 
quo se tornar necessrurio. 

O Departamc.n.to Nacional de Saude .P·ublica oontribu irá 
co1n ~ t'iscalizaoão tcchnica e fornecer'á os medicamentos prin
cipaeH, como 'fJO'l' cJ.:r::rnplo IiCO-salvarsan, outras injecçüe.~ ll 
l!~peeillcos. 

iJorece·r ,: ('I.tr.:~s 11Jtws -- Este esboço :;crve apenas pnra 
o~irmtnr \'. gx. <lo que pretendo fazer, isto é, as bases que 
IH'Oc1: 1'<H·ei c.bsc;.·vo.t· 'Ht úl:tboração ele meu .parecer. A h i rupre
oenland i.ndns as ;Jtt'ormncõe·s, du!alhes c dn.du~; que colher 
f', que ,;uigt~ nc~t~.f.~ . .:.sm·los pn.t·u a orJ:nüzação dmH~e se1•vi\,~), in
cc.niPslnvi•lnwnltc ri~ rn&.hll.' uUlicl!t·j·~ •l n·levrm~i:t. ·- . .4llél 
Pintv, 

Sala das sessões, em 12 de dezembro de 1924. 

PARECEI\ 

A Commlssão nfiro p6de acceiLnr a r.menrb. f!•H·que núo 
rrtt11l cm lei de or~iamento. 

N. 57 

Diga-se onde convier: 
<&ica substituido o ~ 1 • do art. 355, do regulamento po3-

tr1;, que b~i:r.ou com ·n rl·3creto n. H. 722, de 16 de !11U1'CO ri~ 
1 !l21, pelo seguinte diHpositivo: 

1. • :\c; me~nrr.nc~ •nrão rlirir:;idas por rrfficiau~ das re
partições P.,rincipaes a que estejam subordinadas, os quaes se
r:l>:J (JL llvrc I!SC•lllla ci.:J director g-eral e dos adn!ini,t:·arlorcc! 
dentre os c;uc contarem rnais de 10 3iilnos de serviço postal ., 
niio t.iverem sof.rrido a pena de suspensão.::. 

O !j 1 • do arL. :Jf,li, rlo actual regulamento, esbi ~5:;in, r·~. 
êi;;ido: . 

<tAs succursaes :Jerilo <lirigida3 por segundos e ![)rceiros 
off::,iacs dm~ repit:'li(;ões principa('S, os Q1.1Ue~ serii.o rir, livro 
escolha elo Llircctor geral r) dos :Jdministradorcs, dentre os qu•1 
contarem mais de vinte ar:nos dr! scrvi0n postal c não tiv'lrettl 
Lofl't•iuo a pena de suspensão.> 

Sala à as sessões, 19 de cczembro de 1.!.o2 L · -· Jlend~., 
Tava1•es. 

lustificação 

A pratica tem demonstrado ser inconvcni8nte determinar~ 
se que as succursaes só sejam dirigidas por se!l'undos e ter~ 
ceiros Jffici:J.CE, pcis para e!ln:; poderTio sei' desü:nndos, corr:.) 
se prnti!'on nf.ó a reforma postal ele 1021. t.ambern primeiro~ 
officir,ns. Nfir fe justificr. somclhantn P:rcln:.ii.r,. principal .. 
mm1lr.· •111nnrlci '" r.1n~iclrra rrtw é dn cl~sse dos p!'imeit•os offi
ciacs r:uo ~;~Pill c:" e.h~ol'n3 de 2ecc:ilo de qualquer Rervi.co, não 
M pnlH. nlllltipliei<lnrir rl•11; 1111~ nclln se c::routam. ~orno pcltl 
vnrlodndc rln JlOf'~onl que tem a:xercicio om tnes repartições. 



Por ouLro lado, havendo sómenf.c officiacs, sem dist.in·· 
ccão do cnLcgorin, nas administrações do 3• e 4• classes, a 
tn·eva!ecer o que preceitúa o regulamento, não poderia ser 
dosignado nenhum delles para qualquer succursal que se ve
nh:1 n crear nus cidades sédes de taes administrações. 

Outra modificação proposta na presente emenda é a que 
se refere no. tempo de serviço postal necessr,rio para que 
sejam designados os funccionarios que chefiarão as succur
r,acs. Exigir 20 annos é, de facto, demasiado, pois, não peque
no é o numero de segundos e terceiros officiues que contam 
mais de W annos e que, pelos conhecimentos que teero re
velado dos diversos aspectos do serviço do Correio, estão 
Inteiramente em condições de exercer as funccões de chefes 
de succursnes. Sobretudo no Districto Federal, em virtude das 
muitas promocões que houve, por occasião da reforma de 
i 911, crescido é o numero de officiaes nas condições acima 
referidas. 

O Correio só terá a 1 ucrar com essa ·ai teração, porque 
maior será o numero de funccionarios preparados, pratica
mente, para 9 futuro exercício do cargo de chefes de secção •. 

PARECEI\ 

A Commissão não póde recommendar a emenda· que ai
lera disposiç·ões de regulamento cm lei de orçamento. 

Póde concordar em que ella seja destacada para project•l 
especial, afim d~ que possa ser ouvida a administração sobre 
a materia. 

N. 58 
Onde convier: 
Subvenção ao Auf.omovel Club do Bmsi! com o encar1~0 

de estabelecer um d~.:partamrJJlto ofl'icial de est.raclas de ro .. 
dagem do Bra-sil para cst.uclo do uma !'Me ;:era!, oricnlaçii•) 
dos governos e mun ieipios, r.ollocaçiie~ ele sigr.acB nas estra · 
das e execução das conclu~õcs votadas pelo Terceiro Con
gresso Nacional de Estradas dr~ Tiodagem, ·realizado no Rio t1~ 
Janeiro em outubro de 1924, além de rr•2nqula telc!!'raphica r3 
postal, 30:000$000. 

•Sala das sessões, 19 de dezemliro de 1924, - Pires Re-
bello. · ·· 

JustificaçO.o 

Sob a presidr.ncia do Ministro da Vi ar, fio. realizou-se n~ 
Capital da Republica, promovido pelo Aut.ornovel Club ~1·1 
Brasil, o Terceiro Congre;;so N~cionul d•1 E~l.raclas ele Roda
;;ern, ao qual compareceram dclr.gnrlos do l'loveJ•no l~Nll'r~!. 
especialmente dos Ministerios ela Viação, Guerra, Agricul
tura, da Prefeitura do Districto Federal e dos governos dos 
Estados, sendo discutidos os principnes problemas relativos 
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à vmcuo rodoviaria a sendo votadas importaHI.cs conclusõe~ 
de grande interesse na c lona!. 

Mais economico do que qualquer providenrjia de car:J.. 
cter govcrnumental ~c;·:'t prc::.Ligüi· e auxiliar o Automove> 
Club do Brasil, de compctr.ncia eomprO\'l:tdu em Laes assum
ptos, commettendo-Ihe a inüumhoncia de l'icar constituído 
centro efficienLc, orgão de cousulta e de execucão das conclu
sões votadas com directo assentimento do Governo Federal e 
dos Estados, que são da rnaíor relevancia pratica 

PARECER 

A Commissão não póde acer.itur a entenda, embora quo 
de contragosto, porque concede franquia telegraphica e postal, 
materia pertinente ao orçamento da Receita. 

A' verba 21" - Reparticãc, de Agua.s e Obras Publicas -
Consignação «Pessoab: 

Em vez de un:l porteiro, 4:800$, e ~eis continuas e dez 
estafetas, 2:/aOO$. rar'la IJm. rliga-se: "Llrr: porteiro. 9:000$, e 
continuas c estafetas, a 5 :EIQ!p::., 1'eii.as na tabella as necessa~ 
rias correcções. 

Sala das sessões, 16 de dezembro de 1924. ·- Mendes 
1'avm·cs. 

Justi{icagão 

Os funccionarios contemplados nessa emenda consegui
ram cm 1921 essa equipara\!ão, mas tendo sido vétado o or
çamento, niio conseguiram tal favor, aliús, um acto de justiça, 
como são lodos os praticado~ pelo Cnn~ressn Nacional. 

. Posteriormente a.o acto do Presidente da Republica ne-; 
gando a sua assignatura ao orçawr.nlo rh despeza gerai vo
tado pelo CongTesso p:wa o e.XIlJ'Cit:in •.i e 1 !122, c:·S continuas, 
porteiros e serventes rlc var·in~ J•cpnrl.it:ür•s r.nlrc n;; quars o 
'!'besouro Nacional e a !l0pa1'1 it;iio OOI':JI riD,; Tr!ll!~r·apllos con
sguiram ser augrr.entad~~ em ~eu~ \"tmei n:f'nl ns. 

E' uma medida de justiça a outorga de tal beneficio aos 
empregados que a emenda nwnciuna, 1r.ntu nHn~. quan1o o~ 
actuaes vencimentM. que !Jt.'fet!lwm nii" 111.;.; h~ .. .;lam fHll'll r.m
parar, educar, alimentar s·CLJS !'ilho$, lllrl:l w~ q110 ll;das nU
lidades nccossarias á exi"trmci.1 r.sUio d<!lil:\~iad:m:cn!.o rnca
recidas. 

A Commissiio não póde acceiLnr a omomla por motivo já 
·exposto em outra semelhante, apresentada cm sc[;unda dis~ 
éilssão. 
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N.., 60 

.o\ccresccn te-.&e onde convier: 
Ficam creados, na agencia do Correio de Nova :E'riburgo, 

um fiel de thesoureiro com 3 :200$, sendo 3 :000$ de venci
mentos o 200~: para quebras; dous Jogares de carteiro e um 
tlc pruli~n.nte, cum os vencin:,ontos dos funccionarios do iõual 
categoria das agencias de 1' classe, e nas ag.encias de Potro
polis um amanuense, um auxiliar de carteiro, igualmente 
com os vencimentos dos funccionarios das agencias de i • 
categoria. 

Justi(icaçll.o 

A cidade de Nova :E'riburgo, cuja i:npm'lanciu não é des
conhecida, t.em-se desenvolvido extraordinariamente nos ul
t,imos aDl!OH, t.cndo sido recentemente auglllentado o seu pe
rímetro urhano, de ~arte que o pessoal Lia agencia não rLíl1e 
desempenhar corr, a presteza precisa os ~el'viços que são af
fectos, augmcntadG:i ua mes:na pruporçlio do pl'ogresso da ci
dade. Quanto a de Pelropolis essa medida ha muito é recla
mada pela necessidade que tem do fm:ccionar o serviço em 
dous turnos, sem levar em cont::. o accumulo de sorvJQO .iâ 
•)Xistento e (JUC no verão rerlotra Cilrn r: 7-r:mrlo popular.:ão 
udventicia . 

Sala das . seB~ões, 16 de dezembro r! I) l. 924 . ·- l oaquim 
Mor.eira. 

PARJ!C;J:R 

A Corr:missii.o niio pôdo rccommencirtr :1 r.menrl& á anpro-· 
vação do Senado, porww olla clclcrminn a creaçfio de J,jg~rc~ 
novos, o que :t Gommi.sHflo não tem acceito. 

N. 61 

O quadro do pessoal do escriplorio tia 4'' rlivlsão (Loco
nwção) da Estrada de l•'.erro Cent.ral do Brasil passa a sor 
o seguinte: 

1 ofi'icial. . . . • . • •..... 
2 chefes do Recção., . . . . • .. 
1, primeiros oscriplural'ios ... 
G scgundo5 cscriplurarios. . . . 

12 f.ernn i1·os cscripturnrios. . . 
18 qual'lr:., cscripturarios .. , . 
.JO auxiliares de cscripta. . . 

21·1 •::;crcvcntcs (até que so re
duzam a 200) . . . • . 

Somrr .. 'S.. • • - •• 

Vencimentos 
Annual Total 

9:000$000 
S:lt00$000 
7:200$()00 
6:000$000 
4:800$000 
:l :<iOOt~'ooo 
3:000$001) 

2:1 [)0$000 

9:000$000 
t6:800$00C 
28:800$000 
36:000$00(] 

·&7:000$000 
G1:800$00U 

'120:000$000 

Hi2 :240$00() 

795:240$000 
Sala das sessões, 15 de dezembro lll' I u~'i ...... . :!e11cle:; 1'u~ 

~N~ _,, -
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Just'i[icaçO.o 

O quadro actual do pesoal custa á Nacão 809 :4.00$; · o 
quadro proposto pelo Governo, importa cm 771 :$000$; o pro
poslo nesla cmerHla, aléru ue: r"e1i1ur e·.H::Hrli:n '"' :nl•.•r·e~.;e~ 
do trabal\w dessa reparLi~'ilu, ai11•ia cons\.al.a 11mJ diurruur~ilo 
de despeza, em relação ao quadro actual. 

PAREC3R 

A Cornmissilo não póde acccitar a emenda que illtera o 
quadro do pessoal da lt" divisão da Eslrarh c!~ l'nrro Central 
do Brasil. A emenda redu:: 10 cscmvcntcs, mü.:' eleva o nu
mero de auxihares de cscripln., de quartos cscrip turarios, de 
terceiros cscriplurarios, de segundos escriplt:ral'ius, de pri
meiros cscriplurarios, respectivrm.cnte, .:!e Hl-!-3-[-!-!-i-[-·1 
ou os 1 G escreventes suppressos. 

Corno eonserva os mesmos vencirnenlo~:. a enwnda trat. 
aug-mcnl.1> cil) dcspeza. 

N. 62 
Onde .~onvier : 
Ficam elevadas de 4$ para 6$ M diaria:; dos estafetas 0 

portadores de malas do Correio nll interior. 

Justificação 

Realmente não póde ~r.r ma i& precm ia a situação do~ 
agentes e estafetas do interior rio paiz, a ponto de si não fos
sem soccorridos, passaríamos pelo dissabor de ver paralysados 
esses importanLeB servico~r. 0orno Já acnntece em muito~ io
gares, por não Ee onccn Lrnr qucrn os queira ou possa desem
penhar. 

Esses hurniltles servitloros da União são forcado> a per
col't'cr em média seis. a oito l~r;uas diariamente, a pernoi
tat·~m fórn. de suas casas !'requentes vezes. pagando conse
guintemente pouso e trato do animal, pois são tambem obri
gados a pogsuir dous animaes. 

Nos dia5 que correm m.1 mcniao ser%nle de pedreiro 
ganha no mínimo 5$ por oito horas de trabalho, imagine-se 
como poderão viver o exercerem clles com /1~, longe tia~; !'ct
rm1 livres e do benofic.o abas1 ecimento. 

E' de rigorosa ,iust.ica a acccitnl,lão dest::. cmetlda. 

Sala das sessões, 15 de dezembro de '1924. -· Joaquim 
.Uo1•eira. 

PARll:CllP. 

A Commissão nlio p:\r\1: ut~crdinl' :1 cmnndr;, porque .k' foi 
providcnciauo sobre :t ll~':d,el'iu :'e::: ;;:c•pdn Couu:Ji·;~r.o :.•m 
:.:" turno de discussão.. 
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l:MilN!H>i llA l!lllll~\l!SSÂ0 

1) - Seja assim redigida a nova verba, constante da 
crnencla n. 126, da Gommissao, UfJ[Jl'oVltCIU t•m ptenat'JO, em se
gulliln discussão: 
- Verba ··OIJt·a. n:,v:;~. tumae::, [Jl'OIOllg>lJnenlo:; c rne.!Jo .. 
ranwnto~ uas estrad:w d~ ferro da União". 

Pessoal r. nwte1·ial 

f. "ConsLruccão de prolun:;;·amcntos c ra
maes e conclusão de obras sem an
damento nas estradas de ferro": 

~. Estrada de ]'errá Central do Brasil 
(Duplicacão do ramal de São 

Paulo, entt·c 1\iogy das Cruzes e 
Norte e variante de S. José dos 
Campos; linha àe Piquete c Ita
jubá; duplicação da linha auxi
liar, entre Alfredo Maia e São 
l\1atheus; ramal de Montes Cla
ros; ramal para Santa Cruz; 
ramal de Marianna c Ponte 
Nova; rama,l do Lima Duarte 
(assentamento da via perma
nente aló Lima Duarle); pro
longamen lo de P irapora a Be
lém; fcclmmento da linha ele 
suburbios na bitola larga do 
Rio) . . . . ................. . 

2. Estrada de Ferro O és te de Minas 
(ramaes de Ubcraba, de Patos, 
de Entre-Rios, de Angra dos 
Reis c linha do Patrocínio) .... 

3. Estrada de Ferro Ccar:í-Parahyba .. 
4. Estradas de Ferro no Piauhy (Es

trada ele Ferro Cenl.ral elo Piau
hy c Esl.rada de Perro de Pcl.ro-

5. 

ü. 

7. 
8. 

9. 

:10. 

lina a Therczina) ........... . 
E:;Lradas rlc Fm•ro no nio Grande do 

Norte (Ccnl.ral elo llio Grande 
rio Norte c Mossor(,) .........• 

HC·clc rlc Viar.ão Ceal'ensc, inclusive a 
linha elo Cratcú~ c 'rhcrer.ina. 

Eslradn rlc Fm·ro rio Go~·az ....•.. 
Estrada do Ferro S. J"uiz a 'l'hc'rc

zina (Ire c h o elo Coroatú a Pe-
dreiras) ................... . 

Eslradn de Ferro de Hnjahy a Blu-
n1cnnt1. . . . . ............... . 

P1·olongamcn I. o da Estrada de Ferro 
de Santa Cal.harina tL barra do 
rio n·omlmclo (coni.t'::tcl.o da 
União com o govemo ele Santa 
Cathnrina) ................. . 

:11. Linhas de carvão .............. .. 

17.000:000$000 

5 . 800: 000$000 
1. 000:000$000 

2.G00:000$0fl0 

3.000:000$000 

:3.ri00:000$000 
2. 000: OOO~iOOO 

2.000:000$000 

3.000:000$000 

3.000:000$000 
1.500:000$000. 
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12. i'ío Estado do !tio de Janeiro, linha 
de 1gua:tJa Grande a Uubo-J!'rio, 
já amorizuda na lei n. '•. 7!l:J, de 
1 de janeiro de 1\l2L......... 2.31)0 :000$000 

i::J, .i~! li Am!,;OU~, l![Jlta~ UIJ V ICWl'Hl ll 
.lialmeira dOs lndios e de Ca-
.rueit·o a Propriii .. .. .. .. .. .. 2. 000:000$000 

Jl• •• 'i o llio Grande uu Sul. linha de 
Pm·t.o Alegt·e a Viamão....... 300:000$000 

Hi. Ttéde Haniana (mclusive ramaes 
,f acú, ln ará, Annupolis c i::ial
gacto a Estancia o t.:apella a 
.1~:1 \'J':L!':iJ, paga lllUfit.O ~L 1 U1.ül' 
no~ Lermos do decreto nume
J'O H. Olill, de 1 u de fevereiro 
uc ·J 9:W, e pela fórma do de
creto n. 1 G. ~!:lll, de 26 de de
zemtll'o de 1U2:J, concedidas ao 
Governo as au Lorizar;ões neces
sarias .para saldar os compro
missos apuraoos na data desta 
!e i ou que se verificarem na 
execução do contracto........ 52.000:000$000 

2. OJ'ficinas c depositas do locomoção, 
matel'ial rodante e de traccã.o, 
Inclusivo transrormaçâo de lo
comotivas para quetma de com
busttvel nacional, e inStallação 
ttc L'l'em d'ispatcldng, este ulti
mo só na ll:strada de Ferro 
t..:entral do Brasil . . . . . . . . . . 28.100:000$000 

Tol.tll da verba.................... 80.000:000$úOG· 

2. Hcstallcleça-se a uuU:li;üo con.>lanlc da proposição da Ca
mat·a. de que Lt·ala a emenda n. bü, da t..:ommissào, 
approvada cm 2' discussão pelo Senado, c relativa 
it verba 7', suh-consignução ü, que fica assim roodi
ficndu. 

2. Vct·ba 1M" - ::>ub-consignac;ão 2 - "llessoal" - R.esta
beleça-se a proposta do Governo. 

L V crba Hl'' - ouu-con~ignn,;lio :J - .. Pessoal" - Onde se 
. diz, na pt•oposição, 10:000$, diga-se 37:280$000. 

5. Vet·ba 18' .;;_ Sub-consignação '' - Pessoal - Restabe
leça-se a proposta ·do Governo. 

ü. Verba 18' - ::iub-consignaç.ão <i - Pessoal - Restabe
leça-se a proposta do Governo. 

7. Verba 18' - ::iub-consignação 8 -- Pessoal - Restabe
leça-se a proposta do Governo. 

!:1. Verba iB" - ::>ub-consignação 10 - Pessoal - Resta
beleça-se a proposta do Governo. 
9. Verba 18" - Sub-consignacão 11• - Pessoal - Resla

beleça~se t\ proposta do Governo, augmentada de 
541 :000$000. 

10. Verba 18' -· Sub-consignacão 12 - Pessoal- Onde se 
diz, na proposta do Governo, 79:120$, diga-se réis 
50:000$000. 

S.-Vol. XII 17 
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11. Verba 18" - S.uh-consigna~ão J:l - Pessoal - Hesl.nbe
lot;a-se a proposta do Governo. 

12. Ve!'IJa 18' - 8ub-consignação H - Pes'soal - Onde so 
diz, na proposta. 20 :000$, diga-se 25:000$000. 

J 3. V et·ha J 8" - ::iub-consignação 15 - l'essoal - Redija
StJ asim: "::iub-consignação 15 - Pessoal - J>es
soal do quadro geral da Inspectoria, 92:400$000." 

14. Verba :18" - ::iub-consiguaçfto 17 - Pessoal - Suppri
ma-se. 

15. Verba 18" - Sub-consignação 18 - Pessoal - Suppr:i
ma-se. 

Vel'l1a 1W - Snb-consignacão 20 - Pessoal - Suppri
ma-se. 

1li. 

17. Yerba 18' -. Suh-consignação 21 - Pessoal - Redi,ia-se 
assim: 
Porto de Amanar;ão ......... .' .. 
Porto do Ceará ................ . 
l'ol'Lo de NaLal ................ . 
Porto de Cabedello ............. . 
Por tu de At-acaj{t ............... . 
Porlo de Santa CaLharina e Canal 

de Lag·una e Araranguá ...... . 
Baixada :Fluminense ............ . 

20:000$000 
50:000iti000 
50:000$000 
50:000$000 
75 :000$.00Q 

/150:000$000 

::ierviços de dragagem . . . . . . . . . . . . 360 :000$000 
Serviços de esLudos . . . . . . . . . . . . 250 :000$000 

•rotai...................... 1. 245:000$000 

18. Verba 18" - Sub-consignação 22 Pessoal - llestabe
leea-se a· proposta do Governo. 

1 !l. Veeba 18' - ::iub-consignação 23 - Pessoal - HesLabe
leça-se a proposta do Governo. 

20. Vt!rba 18' - 1:-iub-consignação ~~~ - Pessoal - Restabe
ler;a-se u proposta do Governo. 

21. Verba :li:l' - ::iub-consignação 1 - 1\laLerial - Diga-se 
a propostu 1115:000$, ao envés de 200:000$000. 

22. Verba JS' - Snb-cnsignação 2 - .Material - Redija
se assim o Li lu lo: "Acquisição e concertos de ma
chi nas, appat·elhos e ferramentas para ol'fi!linas de 
fiscalizações." 

23. Verba :18' - Sub-consignacão 4 - Material - Onde se 
lt! na JH'oposLa 252:000$, diga-se 154 :000$000. 

24. Verba 18' - Sub-consignaç~o ti - Material.- Redija
se assim o Ululo: "Matei•ias primas e artigos diver
sos JHll'a o custeio de oficinas .das fiscalizações." 

25 ... Verba 18' - Sub-c.on~ignação 9 - Material - Hesl.abe
le(:a-se a proposta d·o Governo .. 

2li. Accrcscenle-se onde convier: 
Arl.. O Govet·no regulamentará o servir.o do aviação, 

sé.ia par.a as linhas internacionaes, se,ia para ·as interiores, 
l.endo em visla os principias geraes estabelecidos da Consti
tuição de 24 de fevereiro, com respeito á navegacão de ca
botagem e á não concessão @ prjyilegios, os regulamentos 
acloplados em outros paizcs e as convencões internaciona{l~ 
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existente, acautelados os interesses da Defesa Nacional, po
dendo contractar o trans·porl.e da corr_espondcncia vostal, mc
dianl.e o pagamento elo pt•ot;jucto, ou de parte do producLo, 
que for apurado pela venda de scllos especiacs, cuja tabell<t 
poder· à organi~ar. 

27. Substitua-se a verba 21' - Repartição de Aguas e Obras 
Publicas, pela seguinte, annuladas, portanto, as 
emendas da Gamara e do Senado em segunda dis
cussão. 

Verba 21 

In.1pectoria de Aauas e Esgotos 

Regulamento approvado pelo decreto n. 16.711, de 23 de 
dezembro de 1924 

PRIMEIRA PARTE 

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUAS E DE ESGOTOS 

Consianação - Pessoal 

Numero rla consianação - Natureza da despesa 

· 1. Pessoal l.itplado: 

1 inspector ...... : .... . 
3 engenheiros-chefes de 

divisão a 18:000$ .. 
12 engenheiros-chefes de 

secção a 1 : 000 ... 
1 chefe de secção do Ex-

pediente. . . . .... 
1 chofe de secção de 

Contabilidade. . . 
· 1 intendnte. . ...... . 
6 engenheiros ajudantes 

a 12:000$ ...... .. 
1 contador ........... . 
1 guarda-livL•os. . ... . 
1 thesoureiro. . . . .... . 
2 desenhistas de 1' clas-

se a 8:400$ ..... 
4 contadores teclmicos a 

7:200$ .......... . 
8 primeiros officiaes a 

7:200$ . ......... . 
1 ajudante du intendente 
8 segundos offic!aes a 

' 5: 400'$, t' t 1 t t t 1 1 t I 

PAPEL 
Fixa 

27:000$000 

54:000$000 

180:000$000· 

13:200$000 

-13:200$000 
13:200$000 

72:000$000 
9:600$000 
9:600$000 
9 :6008QOO · 

16:800$000 

28:800$000 

57:600$000 
():000$000 

21:600$000 

Variavel 

' 
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1 archivi~tno o o o o o o o o o 
1 a,iudanl~ dü gual'da-li-

''eos. . . . ......... . 
'L pot•Leiroo o o o o o o o o o o o 
11 adminisl.rarlm•es do flo

restas a 4 :1100$ o o. 

10 armazenista~ o 4:200$ 
1li lerceitoos oJ'ficiacR a 

4:200$0 o ........ o 

~ fieis a a :li00$0 o o o. o o o 
[) guardas gerans a 3 :600$ 
9 conLinuos a 2: .1•00$ .. 

1 O correios a 2:400$ o o o o 

Pessoal ,iot•naleiro: 
20 Incluidos domingos e fn

l'iados e o augmento 
definitivo do § 1' elo 
art.. 1 riO da lei n. 
'• 0 5ri5, de '10 de agos
to de 1 922o Dinrin 
maxirn:~ 15$ o o o o. o. 

3 o GJ•atificacão dos auxilia
res do gahinele do 
inspector - Art,o 4" 
elo toegulamcnlo o o o 

L Snhsl.itui1;ão tle funccio
narios nos l.m.·mos do 
decreto n, 14 o 663, 
de 1 de fevereiro de 
1921, 1 O • o o O 1 O O o I 

5o Abono de despesas em 
servir;os externos, ao 
fiel de Lhcsom·ch•oo 
aos guardas geraes 
e aos cot•t•eios o . o o • 

G o Abono de dial'ias para des
pesas de viagens fó
ra do Districlo Fe
deral, sendo ao in
spector 20i!i, aos en
genhei!'os chefes de 
divisão, ·15$, aos en
genheit·os chefes de 
secção, 10$ e .tios de
mais funccional'i..Qs. 

7. Abono para uniformes a 
motoristas ........ , 

Fixa Variavol 
PAPE[, 

oÍ :800$000 

,, :300$000 
,, :800$000 

/13 :200liô000 
:.2:000$000 

Hl:l : 200$000 
14:400$000 
:l2: 400$000 
21 :600$000 
211 :000$000 

965:400$000 

•••••• ' o ' ••• 

o O o o O o o O I o o: 

I o o o o o o I o o t f 

I I t I f I o I I I I I 

2.G52:67!l$000 

3:600$000 

15:000$000 

25:000$000 

18:000$000 

6:000$000 
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Consignação - Mate·rial 

I - Material permanente 

1. Canos e accessorios para 
canalisa1;ão. . . . . .. 

2. Acquisição de animaes .. 
3. Ma'chinas, apparclhos, 

vehiculos e outros 
matcriaes. . , . . ... 

II - Material de consumo 

4. Artigos de expediente e 
de escriptorio. . . . . 

5. Artigos de conservação, 
illuminacão e hygie~ 
ne de edifícios .... 

ü. Combustível e lubrii'i~ 
cantes ........... . 

7. Accesorlos, sobresalentes 
e reparação de auto-
tomoveis e auto-ca-
caminhões ....... . 

8. Accessorios e sobresalen
tes para hydrometros 

9. Forragem e custeio de 
animaes .......... . 

10. Outros materiaes necessa
rios a todos os ser
viços e obras de con-
servação ......... . 

III - Diversas despesas 

ii. Consumo de energia e!e
ctrica para luz e 

O 0 O O O o 0°0 O O O O 

o I O o tO I O o 1 o I 

•••••••• o ••• 

O o O I o o o O o I o o 

o i o o o O O' o o o I 

• • o •••••••• 

força. . . . . . . . . . . . . . .......... . 
I~. Servi!JO tolephonico r.m 

dcpendencias na In
R)lectoria e residcn
cias dos chefes de 
scrvit•o qne tecm 
trabalhos permanen
tes fóJ•a das horas de 
expediente. . . . . . . . .......... . 

13 .. \lugucis tle p1·edios para 
cscriplorios e depo-
sitas. . . . . . . . . . . ............. . 

1.1. Heconstruct;iio de cal~.u- · 
mentos. . . . . . . . . . . . .......... . 

15. A varias r.m lin ha·s de 
enm·gia electl'ica. 
bondi)S, esgotos e 
outras despesas even-
tuacs. . . . . . . . . . . . . . .......... . 

2ô1 

200:000$000 
2:000$000 

155:000$0()0 

45:000$000 

20:000$000 

210:000$000 

100:0008000 

B0:000$0UO 

!(! :000$000 

150 :000$000 . 

38:000$000 

22:000$000 
;; 

64:000$000 

250: OOOMOG 

50:000$000 
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16. Transportes em estradas 
de ferro ·e compa
nhias de navegacão 
particulares. . . . .. O O O 0 O 0 0 0 O O O I 0 0 5:000$000 

17. Despesas de prompto pa
gamento - Adian
tamento ao thesou
rciro da inspectoria 

Totaos .da primeira parto 

••• ' ••••• o •• 

965:400$000 

10:000$000 

4.132:279$000 

SEGUNDA PARTE 

ES'rRADA DE FERRO RIO D'OURO 

.Consion'ação "Pessoal" 
...• , ~ ,, . '1,: ":: ··.' "' ., ••• 

1. Pess.oal titulado: '. '' 

1 engenheiro chefe de divisão ••• 
2 engenheiros chefes de secção, 

a 15:000$ ••••••••••••••••••• 
1 contador ••••••••••.•••.•••••• 
1 almoxarlfe •••••••••• , •••••••• 

· .2 s~gundos olflciaea, a 6:000$ .... 
1 aJudante' da via permanente,, •• 
1 ajudante do movimento ....... . 
1 ajudante do trafegc ......... .. 
1 ajudante da tracção ••• ,., •• , ••• 
1 chefe de officina ••••••••••••.• 
2 armazenlstas a 4:200$ ......... , 
7 terceiros officiaes a 4:200$ .... . 
·:1• fi~l111'1e I 111111111 li I 11 I I li I I I I 

l'agente especial •.•••••.•...•.••• 
4 agentes de 1• classe a 3:300$ •• 
4 agentes de 2• classe, a 2:700$ •• 

16 agentes de 3• classe, a 2:400$. 
4 chefes de trem de 1• classe, 

• ,". 3:300$. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 I I 

2 chefes de trem de 2• classe, a 
2:700$· .•••••.•..•••..••.••• 

2 chefes de trem de 3• classe, a 
2:400$ •.•••.••••••••••.•.•.. 

4 machinistas de 1• classe, a réis 
3:300$ •••••••.••••••••••••.• 

4 machinistas de 2' cl!isse, a réis' 
.• 2:700$ •••••.•.•.••••..••...• 

6 machinistas de 3• classe, a réis 
2:400,1 1 11 11111111 11 1 1 11 1 1 1 I 

2 mestres de officina, a 3:300$ •••• 
1 mestre de linha de 1• classe ... 
2 mestres de linha de 2• classe, a 

2:700$ .................... . 
l guarda-fio ........ , ........... . 

. 1 continuo., ... , .. ,., ... , ........ . 

18:000$000 

30:000$000 
9:600$000 
6:900$000 
12:000$000 
4:000$000 
4:800$000 
4:800$000 
4:800$000 
4:800$800 
8:400$000 

29:400$000 
. 3:600$000 

3:600$000 
13:200$000 
10:800$000 
38:400$000 

13:200$000 

5:400$000 

4:800$000 

·13:200$000 

.10:800$000 

14:400$(100 
6:600$000 
3:300$000 

5:400$009 
2:400$000 
2:400$000 ------

.. 2~:900$00Q 

.. ' 

'·, 
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Papel 
Natureza da despeza 

2 •. D11ferença de vencimentos de · 
um encarregado da Via Per
manente, aproveitado como 
ajudante da ~ia permanente. 

· 3. Pessoal jornaleiro : 
Incluidos domingos e feriados 

e o augmento definitivo do 
§ t• do art. 150 da lei 
n. 4.555, de 10 de agosto 
de 1922-Diaria maxlma de 15$ 

Diversas despezas 

4. Substituição de funccionarios 
nos termos do decreto nu
mero 14.663, de 1 de feve-
reiro de 1921 ............... . 

5. Abonos de diarias para despezas 
de viagens fóra do Districto 

. federal, sendo ao engenheiro 
chefe da divisão, 15$, aos en
genheiros chefes de secções 
10$ e a outros funcclonarios 
8$000 I I I I I I I I I I I I o I I I I I I I I I I 

Flx11 

600$000 

t o I O I o O O O I 

f I I o I I I O I I 

I o o o o o o o O o o • 

6. Abono de 20 'lo (zona insalubre), 
diarias ao pessoal dos trens 
em serviço no interior e abo
nos para aluguel de casa ..... 'I o o I o I I o O I O I 

Consignaçao - Material 

I - Material permanente 

1. Trilhos, dormentes c accessorios 
2. Accessorios e reparações de ma· 

teria! rodante e de tracção ... 
3. Machinas, apparelhos, vehiculos 

e outros materiaes ••..•.•...• 
II - Material de consumo 

4. Combustivel, lubrificantes e mate· 
ria! para lubrificação de ma· 
chi nas e vehiculos .......... . 

• Artigos de expediente e de cscri· 
ptorio I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

......... , .... 
I I I I I I I 0 O O I O 

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

I I I I I I I f I I I I 

Variavcl 

641:600$000 

10:000$000 

12:000$000 . 

74:000~000 

180:000$000 

180:000$000 

150:000$000 

590:000000$ 

215:000$000 
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•o .c,I'IS 
"'"" til oS .s= '0.~ 

"' ·= Zo 
"' 

Natureza da despeza 

6, Artigos de conservação, illumina-
çllo e hygiene de edificios .•. , 

7. Outros materiaes necessari<Jf. ;i. 
execução de todos os servi-· 
ços e de quaesquer obras de 
conservação.~ •..•...•.... ~·· 

III - Diversas despP.zas 

8, Consumo de energia electrica 
para !Uz e força •• • , ••• ;, •••. 

9. Serviço teleohonico nos cscripto· 
rios da Estrada e rcsidencias 
dos chefes de serviço que 
teent trabalhos permanentes 
fóra das horas do expediente 

10. Alugueis de predios para escri· 
ptorios, agencias e deposites. 

11. Indemnização por avarias e ex~ 
travios ..•..•...•...•..•..... 

12. Despezas de prompto pagamento 
-Adeantamento ao thesou
reiro da Inspectoria,. .••••..• 

Papel 

Fixa 

I O I I I I O I I I I I 

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

I I I I I I I I I I I! 

I I I I I I I I I 0• I I 

I I o I • I I I I I I I 

I I I I I I I I o I I I 

I I I I o I I I I I I I 

Variavel 

12:000$000 

80:000$000 

12:000$000 

40:800$000 

12:000$000 

5:000$000 

10:000$000 
.. --·· -~ .. -- -···-----

Totaes da 2• parte ••• ,... 289:r.00$0CO :~. 001:400$000 

TERCEIRA PARTE 

OBRAS NOVAS 

Pessoal e material 

1. Para as reparações urgentes, pro
vocadas pelo ultimo tem
por3l de dezembro de 1924, 
nas linhas adductoras e nas 
barragens •.••••••••••••••. 

2 •. Para dar cumprimento ao dis
posto no n. XXXVII do ar
tigo 201 da lei n. 4. 793, 
de 7 de janeiro de 1924, na· 
fórma nelle estabelecida, e 
pfira concluir as obra~ de . 
cmergencia já inlcladas e 
terminar os estudos defini· 
tivos de captação e addu
cção de novos mananciacs, 

I I o I o I I I o o O o 241:000$000 

I I I I I I 1 I I 1 I 1 4,500•:000$000 
--~-----

Total da 3" parte ................... 4, 741 :000$0ÕO 
--·- ... ---
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Papel 
Natureza da dcspeza 

'0·rn 
•C: Fixa Variavel 

;z;o 
<.1 

QUARTA PARTE 

Serviços contractados com 
a The Rio de Janeiro City 
Improvements C". Limited. 
(Decretos ns. 3.540, de 
29 de dezembro de 1899, 
3.60~, de 20 de fevereiro 
de 1900, c 3. 724, de 1 de 
agosto de 1900). 

1 • Taxas de esgoto de predios, 
e c o no mi as c cortiços, 
i 373.487-15-0, converti
dos em moeda nacional a 
razão de il$889 ouro por 
libra esterlina •••••.•••••• 3.319:932$610 

2. Garantias de juros de 9 % ao 
anno sobre o capital de 
i 239.617-4-5 3/4, empre
gado nos trabalhos de es
goto de Copacabana, Leme 
e Ipanema i 21.565-11-0 
menos a taxa de i 4"15-0 
s o b r e 2.585 p r e d i os 
i 12.278"15-0 ou se i a 
·i 9.286-16-0, convertidas 
em moeda nacional á razão 
de 8$889 ouro por libra es-
terlina .....•.......... ,... 82:550$365 

3. Oal'antias de juros de 9 o/o ao 
anuo sobre o capital de 
,C 64.952-3-3 1/4, empre
gado nos trabalhos de es
goto da ilha de Paquetá 
i 5.845-13·11 1/4 menos a 
taxa de i 4-15-0 sobre 354 
predios i 1.681-10-0 ou 
seja;; 4.184-3-111/4, con
vertidas em moeda na· 
cional á razão de 8$889 
ouro por libra esterlina... 37:015$345 

4. Custeio c conservação de gale
rias de aguas p\uviacs ..•. I I O I I I I I O O o 1 

Totacs da 4" \)arte •... 3.439:468$520 

24:01l0$00U 



- -

Ouro 

Resumo 

Fixa 

. 
Primeira parte {Aguas e Esgotos, Pessoal e Material -
Segunda parte (Estrada de Ferro Rio do Ouro, 

Pessoal e Materiàl) .. ·: ........... .........• -

Terteira parte (Obras novas) .................... -
Quarta parte (Contracto da City lmproveménts) -

Totaes ..............•....•..••..... -

Dotações da verba: 
Ouro ..••...••••...•..... 
Papel .................. . 

Variavel 

-

-
3 .439:498$520 

3.439:49S$520 

3.439:493$520 
li. 883 : 579$00) 

Papel 

Fixa 

965:400$000 

239:500$000 

-
-

. 1.254:900$000 . 

Variavel 

4.132:279}000 

2.001 400$000 

4.471 :0()0$000 

24:000!000 

1 o. 628:679$000 

"' 8 

:> 
~ 
~ 
:> 
"' "' 
"' o 
w 
"' z 
> 
"' o 
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28 - Supprima-se a verba 16• relativa á Est1·ada de 
}'erro Norte do Brasil, 

29 - Accrescente-se onde convier: 
"Art. Os creditas e os saldos dos creditas autori1.adoQ 

ou revigorados para este ministerio na lei n. 4. 793, ll·l 7 c!~ 
janeiro de 1924, destinados á execução de obras ou a forneCI
mento de material, em virtude de contractos já celebrados 
com o Poder Executivo, vigorarão por todo o tempo do con
tracto respectivo, e a sua escripturacão se subordinará ao 
regímen estabelecido no art. 41 do Regulamento Geral de 
Contabilidade. · 

§ l.• Consideram-se incursos neste artigo os creditas e 
saldos de creditas autorizados por serviço~ e obras a executar 
pelo Governo sob a fórma administrativa, e que, por isso, 
não tenha determinado o empenho de despezas a obrigacões 
contraotuaes. 

§ 2.• Consideram-se igualmente inoursos nas disposu;ões 
deste artigo, e como taes em pleno vigor, os credítGil aberto~ 
pelo decreto n. 16. 228, de . 28 ·de novembro de 1923, revigo
rado pelo art. 13 da lei n. 4.793, de 7 de janeiro de 1924, 
o qual lambem continúa em vigor. 

§ 3.• Não se consideram compreheudidos neste artigo os 
~aldos de creditas, .ainda que autorizados em lei anterior, 
~oucedidos para execuc;ão de. serviços e obras, contractados 
ou não,· para os quaes tenha sido concedida dotação especial 
na presente lei.'' 

30 - Accrescenle-se onde convier: 
Art. Para o effeíto do § 1• do art. 148 do Regula-

mento do Codigo de Contabilidade, as administracões das estra
das de ferro ficam autorizadas a adquirir mediante concur
rencia arlministratíva, por intermet.lio das respectivas inten
dencias ou reparticões equivalentes, á margem da lin~a; os 
combustíveis e materiaes de que precisarem, assim como a 
cffectuar o pagamento das contas de gaz, luz electrica, tele
pbones, transportes, alugueis e despe1.as de pessoal e mate
rial, utilizando-se, mediante autorização do Ministro da Via
~ão e Obras Publicas, da propria renda e podendo realizar os 
pagamentos nas estacões onde tiverem sido feitos os forneci
mento:> ou os serviços." 

31 - Accrescente-se onde convier: 
"Art. A execução de obras por ordem de servico ou 

por ajuste a titulo precarío nas estradas de ferro e outros ser
viços iudustriaes da União inclue-se nas excepções estabe
lecidas no art. 246 do Regulamento Geral de Cont.abilidadtl, 
mas obedecerá a condicões gcraes approvadas pelo Ministerio 
da Viacão e Obras Pnhlicas. estabelecida sempre a faculdada 
da administracão suspender livremente e sem ímlemrlizacão 
a obra e substituir o encarregado desta." 

32 - .Accrescente-se onde conv10r: 
"Art. Ficam descentralizado&, na verba 2' "Correios", 

do areamento da despeza elo Minisf.r.J•ío ria Viaciio e Obras pu
blicas, os creditas diAtribuidos ao 'rbesouro Nacional e ás re
spectivas delegnoias fiscaes nos Estados, para at tender ao pa
gamento das despezus da consignacão "Pessoal" e ás das sub
consignacões de ns. 6 a 17 da consignar..ão "Material", e, na 
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verba a•, "Telegraphos", para attender ás despezas da consi
gnação "Pessoal" e ás das sub-consignações 10, 19, 21, 23, 27 
c 28 da consignação "Material". 

33 - Accrescente-se onde convier: 

"E' o Governo autorizado a abrir os creditas necessarios 
para pagar ao Estado de Minas Geraes o preco das obras por 
este adquiridas da Companhia Estradas de Ferro Federaes 
Brasileiras-Rêde Sul Mineira, no trecho de Carmo de Ca
choeira a Lavras, do ramal de .Lavras, segundo escriptura 
de 31 de agosto de 192·1 e de accôrdo com o despacho do Mi
nisterio da Viação e Obras Publicas de 28 de novembro de 
1923, e com a clausula XIII das annexas ao decreto n. 16.229, 
de 1923, bem assim para pagar as obras de conclusão do mes
mo ramal e do de Itajubá a Soledade de Itajubá, a que se 
refere o citado decreto e os paragraphos a• e 4• da clausula II 
do de n. 15.406, de 22 de marco de 1922, podendo o Governo, 
para cumprimento do disposto uesta linea, compensar de
bitas e creditos reciprocas c fazer as necessarias operações 
de credito. " 

34- Accrescente-se onde convier: 

"O Governo fica autorizado a arrendar ao Estado de São 
Paulo, ·o trecho de Bauru a Itapura on á barranca do rio Pa
raná da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil." 

35 - Accrescente-se onde convier: 
Fica o Governo autorizado a contractar, mediante con

dições e onus j:á consignados em casos semelhantes, a exe
cução das obras do porto e barra da Laguna, no Estado de 
Santa Catharina . 

• ~ccrescente-se onde convier: 
36 - Art. Fica o Governo autot•izado a contractar, por 

concurrencia publica, a electrificação do trecho de Bat•ra 
Mansa a Augusto Pestana. da Estrada de Ferro Oéste de !\Ii
nas, mediante pagamentos a"nnuaes, ·que serão fixados no con
tracto, no prazo maximo ele dez annos, de maneira que eada 
annuidade, constil.uida de amorf.izagão e ,imos, a taxa maxima 
de 7 %, não exceda, em caso algum, á despesa ele combusf.ivel, 
no referido trecho. addicionad~ á do pessoal dispensavel em 
consequencia da electrificação. nas c i t'I'US calculadas ou pre
vi~ tas pela administração da Estrada. correndo snmprc a des
pesa annual poJa sub-consignação "Combust,ivel", da verba 
n. 7, ou pela que :for al.tribuida, declaradnmentc. no orçamcntL) 
e podendo o Governo cf!'cctum•, dentro de .tnes limites. as ope
J'a(:ões financeiras que considerar nrcessnrin,~. inclusive pagal', 
em todo ou em parte~ por meio de letras, uma vez que o res
gate ela~ mesmas ·se f~r;a uma por anuo. no valor e ,iuros ncim:t 
delermmuelos. 

Accrcsccnle-sc onde convier: 

37 .- Arl. O numero dos esct·cvcnles da 3• divisiín da 
Estrada de Ferro Central do Brasil será de 230, eomo cm 1!l21. 

--
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Justi{'icac.ão 

A proposta do Gover11o reduziu .o numero dos escreventes 
da 3" rJivisão (Contabilidade) a 200, na supposioão rJ.e que 30 
J'unccional'ios dessa rJivisão passassem a constil.uir a sub-con
l.adoria seccional, su)Jordinada á UonLarJoria Central da He
publica, de qtle se occupa o oroamenl.o da Fazenda. 

Como o numero dos funcciJ:marios dessa sub-conLadori.:t 
seccional rí inferior it 30, pelo voto do $en;trJo, alguns escre
ventes, ficando o seu nur~e_ro limiLudo a 200, te_riam que 1~icat· 
addidos, sem economia alguma para os cofres publicos. 

!)ara evil.ar esl.a inconvcniencia ú necessario restabelecer 
o numero dos cscreycntes cm 230 e cumprir, para não havm.· 
augmonl.o de despesa, a disposição do orçamento da Fazenda 
que veda o preenchii)1cnto das vagas deixadas v.clos funccio
narios dos quadros clc. contabilidade commission[!dos pura ser
vir na referida sub-conLarloria seccional. 

AccerscenLe-sc onde convier: 

· 38 - Arl.. Fica prorogado por mais dous annos o 
prazo para inicio das obras de consLrucção da burra r. L)ort:o 
de S. Francisco a que se refere a clausula 8" do contra~ Lo fir
mado enLre o Governo Federal e o do Estado de Santa Ca-
Lharina, em 27 ele dezembro de ·1922. · · 

Accrescente-se onde convLer: 

30 - Art. O Governo fica autorizado a rever os con-
Lraçtos de concessão, const.rucção, exploração ou arrenda
men Lo de estradas de ÍCI'I'O, poi.'Los e outros serviços com o 
intuito de redur.ir os encargos do Thr.souro, podendo modifi
car ou subsl.iLnir as clausulas e as linhas e obras contractadas 
prorogar, rescindir, ou cncampar os conLraçi.Õs.qiie julgar éon
vcnienLes e fazer, pura execuçã.9 do disposto neste arLig_o, as 
operações de credito e abrir os credit_qs necessarios. 

Accrescente-se· onde convier: 

~0-Arl.. Continüa em vigm• o a1·L 222, da lei nu-
mero 4.793. de 7 de janeiro de 1924 

·Sala das Commissões, em 28 de dezembro de 1 92~. -
Bueno de Pa·iva, llrosidenle, - Sampaio CO!Ttia, Relator. -
Pedro La(Jo. -João Lvra. - Eusebio de And1•ade. - Bueno 
Brandão. - Lau1•o Mulle1·. -A imprimir. 

Publica-se por tes sido omittida a seguinte 

EMENDA 

Orçnmenlo ela Vinção: 

Verba - Obras novas, l'nrnaes, etc. : 
-Accrescente-se: numa! ferroo de Porto Alegre a Vinmão, 

obras em andamento, 300 :000$000, ·· 
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Justi('icação 

Hepl·oduz-so, pp_r necossaria, uma tlol.aç;1o ig·ual á cr,n
sig·uada no artig9 I !17 ela actual lei do cll'~amenl.o e qUe ve.m 
.vig·o1•ando ·desde 1922, Jli.lra esse fim. 

~ala dns $CSsões, 2G do dozornliro de 102.\. - Soares dos 
Sunlus. 

O Sr. Presidente - Ordem do dia. 
E' annunciacla a votu(;ão· cm 3" discussã.o .. da [Jl'OJlOSi

l)ãO da Camara dos Deputados n. 57, do 1923, que autoriza a 
estabcleLICI' insl.i tu los vaccinogcnicos nas cn.tlitaes dos Es
tados que menciona. 

O Sr. Antonio Moniz - Peço a palavl'a pela ordem. 

O Sr. Presidente - 'fom a palavra pela ordem o Sr. An
tonio l\Ioniz. 

O Sr. Antonio Moniz (pela ordem) - St•. Presidente, do 
avulso que l.enho cm mão não consf.a que tenhn. sido dada 
para ordem do t!ia da prosonlo sessão u votação de maf.eria 
oncort•ada. 

O Sn. Pl\ESIDJlN'l'E.- V. Ex. me pel'milta que eu mo 
guie pelo que está escriplo no livro das. ordens do dia. Está 
aqui - e aliás. não foi escripto e assignado por mim, porque 
não tive a honra de encerrar a sessão - "Ordem do dia, ~8 
de dczom!Jro, 8 c meia ela noite: Votaç,ão da ma teria encel'
rnda". 

Si não consta elo avulso, é por omissão. 
O Sn. ANTONio MoNIZ - Não lenho duvida, S1•. Jl!·esi

dentc, em suhmcLt.er-me á deliberação de V. Ex. Mas, V. l~x. 
comprciJende que, não consl.und.o elo avulso a vol.açiío de ma
teria encerrada, rnuil.o ,iusla foi a minha pondcJ•aç.ão. 

O Sr. Presidente - A rcclamncão do V. Ex. tem l.oda pro
cedcncia. 

Os senhores que approvam o art. 1• queiram levan
tar-se. 

O Sr. Barbosa Lima -- Peço a pnlav1·a pela ordem. 

O Sr. Presidente -Tem a palnvm pela ordem o Sr. Bar
bosa Limn. 

O Sr. Barbosa Lima (pela ordem) - Sr. Presidente, não 
constando do avulso, devo confessar a V. Ex. que. por mais 
que V. J~x. falle com vo~ clara c inl.elligivel, daqui eu não 
posso perceber no cm·l.o o que é que se vae votar. Si con
stasse do avulso, a emenda me poderia guiar o eu poderia 
J'ormulm· o meu vol.o ou pedir esclarecim.enlos do occasião ao 
llelal.or para cinJ-o conscienciosamente. 
. Não :sa!Jenc!o prccisamonl.e do que 1í que t!'ata. a propo-

sição, que não está constando de emenda nenhuma, eu me 
sinto cm diffiC\lldndes pnrn dar o meu voto. 

I 
1 

_.i 
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O Sr, l'reaidente - Com o ma ÍOJ' pt•azct• IDI'f~i a disposi~-fio 
Lln aJ•/.. J "; 

"Jo'ica o Poder Executivo aul.oJ•izado a cstabciccr.r 
lnslituloH vaccinos·enicos nas capilaes dos Estados da 
União, uma vez que os govm•nos respectivos os l'NJll!
sitem e ~e obl'iguem a consll'Íhu ÍJ' com metade das des
pezas a rcnliznJ• n_a insl.nllnr.üo c manul.cnr.ão dos rnes-
·mos inlil.iJios." · 

A redacção nüo I) minha; corre por conta de quem a es
- crevcu. 

O SH. BAnnosA LIMA - Constava do avulso anterior. 

O Sr. Presidente m Os senhoJ•es que approvam a propo,.. 
si cão, queiram levantar-se. (Pausa.) 

Approvada, vae á sanccão. 

CfiEDI'J'O P .. \HA PAGAMENTO .'. rr,UJz MACEDO N C. 

3· discussão da pl'oposição da Camara dos Deputados nu
mero 106, de 1921,, que abre, pelo Minislerio da Guerra· um 
credito de 2 :Oid$700, para pagamento do que é devido a Luiz 
de Macedo & C., por fornccimen tos I' e i tos á 1' Circumscri
pção Militar. 

O Sr. Presidente:.... Tem a palavra o Sr·. Bucno Brandão. 

O Sr. Bueno Brandão - Sr. Presidente, pedi a palavra 
para submcttcr á consider·ação do Senado uma emenda a 
este projecto, que passo a Jer: (Lê.) 

Está assignada pela Commissão ele Finan~as desta Casa 
dO' Congresso. 

Sr·. Jlresiclente, não me parece necessar·io jusUJ'icat' am-
plamente a emenda que ac_ahci ele !r!r e que vou l.cr· a honra 
de submetl.er ú consicleracão elo Senado. 

Sabem os St•s. Senadores que estamos em 28 ele dezem
bro. faltando apenas tres dias para a terminação do prazo 
destinado ti terminnaão elos nossos trabalhos parlamentares. 
EntPotanlo. ainda se acham no Senad6 o orçamento da Re
ceita, cm 2' discussão e, pendendo de 3• os do Interior, da 
Vincão, da Agricultura o d.a Guerra. · 

Pelo desenvolvimento que ·tôm Udo nesta Casa do Con
S't'esso as cliscussôtls referentes a estes ot•camentos. princi
palmente o orcamenl.o da Receita, não ser•!\ ele admirar que 
cheguemos ao dia 31, sem que o Senado tenha ,cumprido o 
seu dever parlamenttll', dever principal de uma corporação 
legislativa, em um paiy. como o nosso, regido pelo systema 
republicano federativo. . 

Por isto, Sr. Presidente. submctl.o á consideração do Se
nnrlo esta emenda, appellando para o patriotismo de todos os 

. !'ionndm·es, pedindo-lhes que a ncccilcm, nl'im _de' qpc o Co.n~ 
gresso Brasileiro não termine seus trabalhos sem ter armado 
o Poder Executivo elos meios de governo. (Jll1tito btnn} multu 
bem.) 
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B' lida a seguinte 

EMENDA 

Art. ::ii até 31 de dewmhro de Hl2.\, o Congresso Na-
cional não Uvcr ultimado as votações dos or·~nmentos da Jte

. ceita. uu da DesprJ;;a Geral da 1\epublica. J'Jgu_l.'at'ão para o 
c:wrciciu de 1!!25 os Dl'tamentos de 192.\, até que o Con
gTesso ultime as respectivas votações. 

~. A prot·ogal.iva não compt•chcnde as aulot·izacões e 
urttt·as disJlosir;ões permnnenl.es ·ela lei do despesas. · 

i':\ala dns sessões, 28 de dezembro de 192.\. - Bueno de 
L'ahm. - Lani·o ill'iitlet. - Joüo üura. - Bueno /Jrfmdüo. -
i'ell:ro Larto. - Rusebio de Andrade. - Smnpalo Corrl:a .. 

O Sr. Presidente - A emenda indeponde de apoiamenlo, 
porque eslli suhscripla pela Commissão de Ji~inanoas . 

.l~stá em discussão conjunctamentc com a proposição. 

O Sr. Moniz Sodré - Per;o a palavra. 

O !r. Presidente - 'rem a palavra o St·. Moniz Sodré. 

O Sr. Moniz Sodré - St•. Presidente, h ontem se me abriu 
cnsc,io de, appellando para o crilerio ,itlridico de V. J~x., 
asscvct•ar ao ·::;enado que nós outros, que rcpée~entamos aqui, 
a rcsistencia legal e patriol.ica aos desvairamentos da actual 
polil.ica dominante, viamos no Presidente do Senado, pela sua 
cultura moral c intcllectual, uma garantia segura ao nosso 
direito c :í boa marcha dos trabalhos parlamentares e, ainda, 
rmr·a o proprio decoro elo Senado. 

A emenda que acaba de ser apresentada pelo honrado 
Senador por Minas Geracs. é um atlcntndo, material e af
l'rrml.oso a artigos claros e explicitas do Jlegimento do Se
nado. 

Per.o a atlcnr;ão de V. Ex. para o arL. 1H, que veda 
terminantemente que a Mesa do Senado acceitc essa emenda, 
corno um appendicc ao projecto cuja discussão foi annun-
ciada. · 

0 Sn. BUENO BRANDÃO - Mais alto que O m•t. 114 fal
Iam os inler·csses da Na cão. E' uma medida de snlvnciío pu
ui icn. 

0 Sn. BARBOSA LIMA - Ahl. .. Boa doutrinal. .. 
O Sn. MoNIZ SonnE' - Mais alto do que um artigo de 

lei J'ailam os interesses da Nacão ... 

0 Sn. BUENO BRANDÃO - Faliam sempre .. 
O SR. MoNiz SoDnE' - .•. porque é uma contradicção 

nos proprios tm·mos i'allar-se cm interesses suJlrilmos da Na
~ão, fóra da lei. E' contra essa doutrina, anarchica e anar
cli.ísadora, violenta, criminosa e revolucionaria: .. 

0 SR. BARBOSA LIMA - Que a legalidade não póde in~ 
vocnr. 
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O Sn ~lu.\'IZ ::iolliiJ~ - ••• que lelllus lmr.idu u uu:;:;u pru
lcslu. StÚ tllll~ e~lt\ na eonseieneia pleBn de ludo:; que cxt•J·
cuuw:; lllll tiircilu 811)Jl'UIIIU U CUIII!Ji0:111U" 11111 i.IV\'1!1' ôUVI!I'tliiU, 
sol! o poulo de vi:;ln pakiolil!u, lmlendu-uo:; seuJ!H'e IH~la J'ei
viutlica\'ão da ,iusli(;a c I'Cspuilu ao rlit•eito, neste IIIUI!JUitlu 
CJII que o Gowrno da fiepublicn :;e tJ·ansfol'llm em um go
VUI'Ilu l'evoluuionario ... 

O S1t. BUJcNo BnA.\'JJ,io - Não apoiado. 
O SR. MuNI~ SotlltE' - ... Tão t·evolucionariu que ,;euúo a 

causa pl'incipal de lodo esse movinwulo fJJIB ng'la u paiz ..• 
0 SH, ANTONIO :\JuXIZ - Apoiado. 
O Slt. !lloxtz Somuc' - ... convulsiona mio-o do nol'l1J a 

sul, justifica ossa rcncr;ão, cs,;~ movimento conl.t·a-l'eyo_Iucio
nario, como tcnlio dito, que é a afl'ít•nJUr;ão solcmne da rcsis
lencia da Ntwão conlru lodos os dcsvul'ioa do Govct·no aclual. 

lllus, quêro nc~lu momento, não desejando entrar' em ex
]Jianar;õe~ outras de Ol'clcm politica, par·a tt[JUt'tU', como muito 
l.Jt•eve o farei, a respon~abilidndc dos que csliio ati1·amlo 
a Nação a esle abysmo insonclavcl de consequencias tão let·
g·iveiô, que ninguem pócle prever; quero neste momento, 
anles de Ludo, chnmat• a al.lenr;ão de V. Ex., i':it·. Pt·csidcnle, 
que vai pôr á prova n imparcialiclncle que nôs lodos não lhe 
conlcslnuws c nntcs sinccrnmcnle proclamamos, a sua isctwão 
tlc csvirilo, no modo· pot· que dirige os trabalhos do Senado, 
para o a1·l. H 4 do Hcgimcnlo, que diz o seguinte: 

"Nenhum arlig·o de projecto poderá conter duas 
· ou mais lhcscs indctlCJ1Cicnlcs, de modo que uma possa 

so1· approvadu c rcjcílada outra." 

Esta disposí~ão do nosso Regimcnlo, que vécla let•mi~ 
JJanlcmcnte que, no nwsnJo corpo ele uu1 projecto, fig·urem 
distJosi~;õc:; clit'crcnle~ u tlc~cunncxa~. visa exaclamenle não 
impctlil' ou emiJa!'açal' que a~ corpOJ:u~õe$ politicas se ma
nifestem regular e JJ1CLI~oclicamenle jl rcspeil.n dos nssumptos 
qLIU constilucm as nossas elelíl.Jcrar;oes. 

O Sn. Bmcxo BllANu.~u- A lei de orr;amcnlos é uma lei 
ele creLlitos. Trata-se ele uma Jli'Oposição al.Jrinclo um cru
di to. 

O SH. 1\fo:-<IZ Suon1~-Si o Heg·itnenlo não llCrmillc que, 
em um projecto se cnlluquem disposir.~õcs diversas, da ma .. 
neim que uma possa ser ap[H'Ilv:ula e outt·t~ não, isso cxn
clalucule para não HLI'opellm· ·a,; di:;cussões, para não lwvr.:• 
liaiiJLII'tlia o conl'nsãu nu espil'il11 rl11s Sl's. leg·isladut'l~s. wuilu 
lllCIIIJS puLieJ'Í:i' Jll'l'llJill.ít• rtl.lfl se iulrnrlu;dssf'lll f!IU nlliuw 
lul'llu do discussão, UIIJa euwnda sobre nssttfii!Jlo iulcit·a
lllelllc dive1·so ... 

O .S11. BmcNO Bn.\:-<JJÃU -l\' ii o apoiado. N :i o é di verso. 
O Sn. MoNIZ SounB- ... sem nenhuma ligação ... 
O· Sn. BuENO BnANu.io- Intima monte I igndo ü prorws i

i;ão. 
O Sn. MoNJ:r. Sonnli- ... com n proposi~ilO cm dcl.Jate. 
O ::in. HuENu lln.\:o~u.\o- 'l'cm Jig·nt'ão. A lli'OtWsiaíí(l vct•:m 

solJJ'c um et·etlilo. . . . 
• • , ' • I , , ,1.,. " ' ' .I ,,. < "' , I ,.,,.,, " ' 
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O S11. B.IRDOSA LIMA-A lei de impostns n:io ó uma lei 
do ercciitos; é uma lei ele receita. Blla constru cio appcncllce, 
con,jugacla com a lei ela despesa. 

O SIL. MONIZ SooJU~-·Sr. Prcsidenlc, 1Í pussivcl que nó:; 
tenhamos feito baixar tnntu u nivel ela discussão nesta Casa, 
para que se nos imponlm a uús o constrangimento, a ver
gonha ... 

O Sn .. l.'ngswEN'J'E-Atlen~ão. V. Ex. não deve usar de 
expressões contl'U o decoro cio Senado. 

O Sn. lllüNJZ i::iomu~-V. Ex., Sr. Presidente, está oquivG
cacio, co1u as observa~õos que fa~. "Pergunto "si é possivel', 
por isso não ha nus minhas valavrus uma só expressão confro.· 
u decoro do Senado. Contra o decoro do Senado, seriam dr.Ji
berações como essa ... 

O •SR. PnESIDEN'l'll- Atten(\ãO. 
O Slt. MoNIZ Somu~- •.• contra o dCl\Oro do Senado se

riam deliberacões •.• 
0 SI\. BUENO BRANDÃO- Não Iuc . deliberação nenhuma. 
O Sn. lllONIZ SoDRÊ-Não ha delibera~ão nenhuma. Mas 

digo eu: eonf.ra o dec.OI'O d!J Senado seriam de!ibcra~.ões come. 
esta, si porventura clla J'osse acceita pelos meus honrados coi
legas. 

O .SR. BuENO BnANoÃo-A Commissão de Finanças não 
seria capaz de propór uma medida que attentasse -contra o 
decoro do Senado. 

O SR. llfONIZ i:iODilÊ- Mas observava cu que não é passi
ve! que se nos imponha o constrangimento ele. demonstrarmos 
que um projecto elo credito não tem ligar;ão directa, intima, 
com a emenda que manda prorogar os oroamentos. 

O SR. BuENO BRANn:\o-Tem toda. 
O SR. MoNIZ SoDJul- Eru: preciso Ler desapparecido, já 

não digo senso !ogico, mas se abysma~o int~ii•amente o sen~o 
commum, para que se sustente a es:1stencm dessa connexao 
entre emenda c projecto. · 

Pois ha quem possa al'J'irmar que em uma proposição que 
autol'iza o pagamento ele uma certa impol'lancia ... 

O SR. BAI\DOSA LIMA- De fornecimento feitos. 
0 SR. BUENO BRANDÃO-Uma abertura de credito. 
O SR. 1\!0NIZ SonRÉ- ... seja licito incluir disposições 

mandando pór em vigor a lei de orçamento relativa á I1.eceitll 
e tí Despesa ? . 

O Sn. J o,\o LYRA- V. Ex. nunca J'irmou emenda em pro
jecto de creclilo da mesma natureza ? Quando membro da Com
missão de Finmwas, V. Ex. não assigllOU o parecer crenndo 
c juslit'icnnclo o credito de gratificação da fome ? 

O Sll. MoNiz Soo!lll-Não ouvi bem o aparto de V. Ex. 
O SR. JoÃo LYfiA-Pergunlei Ri V. Ex., quando membro 

da Commissão ele Finanças, não ussignou u parecer justifi
cando o c1·edito. da f'ome, em um projecto de credito para func-
cionarios da Imprensa Nacional? · 

I 
! 
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O S11. i\lo:-;l:ó SoDn~--Mus al!i l!avill !iga~ão directa c con
nexão intima cnll·e Lili la c uulra r.li:;pusi~ão. 'l'l'alava-se de um 
pro.iecto de. credito. AlJl'iL1-se un1 credito em um projecto de 
crcdilo. 

illt<s, Srs. Senadores, não é sómcnlc o Regimento que .véd<t 
lcrminaute e inclisculivelmenlc u aprescnlação cle:;:;a emende.. 
Si V. Ex., Sr. Presidente, reflectit• sobre esta queslão, sob 
seu priswa mural, lla de ver que a npresenlat;iiu de euwndas, 
J'eila t'lll ultllliO tuJ.'IIO ti<~ Ulll I•ru.iPcLu, se111 ligação directa 
COI II e:;:;e Jll'u.iccto, vba st.'>menlc J•uubnt· ao Scnaclu o direito. d~ 
anal~·~al', com as g<ll'anlias que o ltcgiJnentu nos assegura, ·a· 
JIO\'a 111edida uJ'J'erecida ao nosso esludu, armando-se assim 
como que LIBH< cspccie de cilada, que vedada um rxnme me
l.iculoso c o estudo nece:;sariu. 

O sn. BuJlNO HnANn,\o- V. Ex. não conhece o ot·çamcnlo 
actual. 

O Sn. IIIONIZ Sonn~-l'oderia respondO!' a V. l~x. que 
nfi.o cunlll'l;o o Ol't;.amcnto actual en1 todas as suas minudencias 
o11 clisposi~'úes, porque u Ca1nat·a nos mandt> scmpt·c os respe
ctivos ]JI'Ojcelus nos ullimos dias de sessão, lcsuuclo o Senado 
no seu dil'cito conslilucional, de mcliculosrunenlc examinai-o 
e a Commissão ele l•'inanças do Snnado, tomando como te111 to
madu u criterio de ii)Jl'esenlrll' pareceres sobre os orramentos 
c principalmente sobre suas erncnclas, sem set·em esses pare
ceres minuciosamente· ou mesmo sem serem de l'órmn algum·1 
fundamentados, tiram n. nós outros os meios necessarios para 
um meHJOl' estudo c pleno conhecimento. 

O SH .• JoXo LY11A-V. Ex. está sendo injusto com a 
Commissão de Finançr.s. 

O SR. BUimo Bn,\NDXo- Estú cont'essando que não leu os 
seus pareceres. 

O .Sn. BuENO DE PAI\',\-A Commissão tem estudado com 
o m<>ior cuidado lodos os or1;amentos .. 

O Sn. MoNIZ Sooru~-i'iüo sou injusto com a Commissão 
ele Finan,;as, porque ainda hoje tiYe occasif!O de lamentar que 
a estreiteza rlo tempo não pct·m iltissc que o eminente Rela
l.ot· do orçamento da Heceila pudesse fundamentar as emendas 
que foro.m apresentadas. 

O .SR. L,\uno Müt,LErt- Esse facto já foi explicado. 
O Sn. 1\foNIZ Sooruí -l~ y, Ex .. explicando esse facto e 

dando as razões q·ue o justificavam, confirmava a asseverncão 
fJllC cu então fizera. 

O Sit. A. AzEREDO- Os esfoJ•cos rla Commissiio ele Finan
ças são iudisculiYels. Tem lJ'tibal!Íado dia e noite. 

O Sll. MoNIZ SoDiuí-Eu dizia e sei que ha realmente 
necessidade de se prot·og·m·em os ort;amcntos actuaes. Mas não 
f'Oillpl'riwndo po!' que o SrmnrJor pot• Mi nas Gernl's não tomou 
o alvitre de nprc~cntnr UIH projecto dclet·minando essa pro
rogução. 

O S11. BngNo Bn:\:oo~n,io -,\ emenda significa isso. 

O SR. MONIZ Soolll~- Silo esses syslcmas de simpliJica
dío que revelam o menosprcco aos princípios mais comezi-
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nlios de resrJüilu <'t~ lei:; do ]JUiz; são esle,; pt•ocessu,;, ::lt•, Pre
sidente que merccem c hão do merecer scllllll'C o nnaL!tomn 
de Lodo's aquellcs q~w, como nós, nl'l'ronlumos as t;ulet:as !.los 
intolerantes, patT< llcat·mos bem com a nossa conscwncm. 

Ci SR. EusEBIO DE ANDHAQE-0 nosso dever constitucio-
nal é votar os orçamentos annualmente. 

O SR. BARBOSA LIMA- Annualmente, mas conscientemente. 
O SH. MoNIZ SooRlÍ-E patrioticamente. 
0 SR, EUSEBIO DE ANDRADE -.Sempre temos feito assim; 

nunca fizemos de outra maneira. 
O SR. AN1'0NIO MoNIZ- Então não temos votado conscien

temente? 
0 Sn. BARBOSA LIMA-Estamos :.malyzando OS Ol'()Ulllen

los. 
O SR. EusEBIO DE AND!lADE-Estão' ubslruindo. 
O Sn. BABBOSA LIMA-Obstruindo, na opinião de V. Ex:. 

A verdade é que estamos cx:ercenão um direito reg·imental • 
.O Sn. EuSEBIO DE ANDHADE- VV. EEx:. fazem divagações . 
.Q .Sn. BAnuosA LIMA- Divagamos I Admira que a Mesa 

não nos chame á ordem. 
O Sn. MoNIZ SoDnll-Sr. Presidente, o honrado Senadot• 

por Alag·uas :.:.cuba de ter a sua explosão ..• 
O Sn. BUENO BBANDl;:o-Aqui não !ta dynamiLe. 
O Sn. ·MoNIZ SoDJllÍ- ... para nos accusar a nús outros 

de infractores do nosso dever constitucional do vaLarmos as 
leis de meios, 

O 811. BAHBOSA LIMA- E' um argumetllo ad tei'1'01'CIII .. 
Aqui lambem não lia g·eladcir:.;s nem niliS'LlClll se atert·oriia 
com as nllcgaçõe~ de V; Ex:. 

O Srt. BullNo BnAND};,o -Eu disse "o Senado", sem incluir 
ninsuem. 

O <Sn. BAnuosA LIMA-Discutir não é amcaoar. 
O •SI~. MoNIZ SouitlÍ- .Tá tive occns ião de nl'firmat· ncslo 

recinto que o direito do obsLnwção muitas vezes toma pro
por~~ões de um dever supremo. Eu não contesto que não pre
tenda obstruir o oJ•çnnwnto. Acho que é mais do que um di
reito, porque, n;;s condi~·ücs em qno estamos, no. momcntn .. 
actual r!sse dit·eito se nos impõe :.'t comciencia como um dever: 
dever de, em ve~ ele obedecer ás suggeslões de um apoio in
condicional ao. Govemo ..•. 

O Sn, But~No BnANIJ.:to- N inguem pru1'el'i u essa palav1:a 
aqui no .Senado. 

O Sn. MoNiz Sooml- ... nos inspiremos nos interesses le
gilimos do povo que aqui representamos. E, si ou tiver deanto 
elo mim a perspectiva ele escolher entro a hypothesc do negar 
uma lei de meios ao Governo c dar-lhe uma lei do meios quo 
scjn o instrumento rlc opprcssão ou extorsão, como seria este 
or1;tunonlo rlo neuciln, n11 seria um transJ'Liga do meu dever, 
,Mserlul'ia du ,c;umprimeuto. , . ., 
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O Srt. A. AZllllllD0-0 obstruir ú in'hcrcntc ú opposição. 
O S1t. MoNIZ Sonrtll- •.. rlc uma oln·igação não s6mentc 

consl.ilucionn I como moi·nl. 
Nilo mo ndmirn, 81•. Pl·csirlcnl.e, que o honrado Senadm· 

Jlor Minas Gci·ncs, vcnlla l.t•nzm· pnrn este recinto, como t'e~ 
11g·orn, por meio rio um aparte, as suas ameaças ..• 

O ·Sil. BlmNo BnAND,i.o- Ameaças, onde ? 
O Sn. B,\llBOSA I" IMA- A quo proposilo vem a dynamite ? 
O Sll. B!mNo BHANn,io- A p!'opos i I. o ria explosão. 
O Sn. lllo:-~Jz Ronn1~- S. Ex. que diga si h a mais direct.:, 

reln~ilo rniJ'n o dPiml.o qtw r..qtli se l.rnl.a, e o aparte dynami-· 
l.cit•o do 8. Ex., dP qun l.rm cnm o pt·ojrclo de c1·edito a cmen(Ja 
csdl'l.lXUia c dispm·nl.nda que S. J~x. apresentou ... 

O SR. BuENO BnAND.~o-Em nome da Commissão de Fi
nanças. 

O S.!l, MoNI7. Sonm~ - ... em nomr. da Commissão do 
Finünçns ou do Scn:::do, pouco importa, mas que S. Ex. aprt.l
sentou como uma id1!a profundamente extravagante (não 
apoiados) que violamlo o llegimenl.o, ai tenta ... 

O SR. EusRmo 111; ANDilAilll-E' um per.nt•so extremo. 
O ·Sil. MoN}Z Sonll.r':- ... contra os princípios ethicos que 

devem reger os nossos traballJOs. 
O ·Sil. l'AULO DE FnON'I'IN- Peço a palavra pela ordem. 
O Sll. MONIZ Sonnr~- Si S. Ex. acha qtíc é necessaria a 

Jll'OJ'ogaçfio rio orçamento nctual, que o faça, porém, faça-o 
pelos meios legues. 

O Sll. BUENO BnANDÃO- Lrgal (, este. 
O S!l. MONIZ Sonm~-Faç:;:-o de nccl'irdo com o Regimen

to, fnl)a-o apl'rscnl.anrlo um pPo,iecto, par·a que esse projecto 
se,i:t rliscul.irlo c yol.arlo rogimcnl.almcnl.c . 

0 Sn. ANTONIO MM!SA-Pnra SCI' obs!.ruido ... 
O S~t. BuF:No BnANn,\o - Assim como emenda, famhrm 

rsf.(~ su,ieil.a ít cliscussfio do Senado. 
O Srt. MoNIZ Sonnr~-V. Ex. não poderá dizer que o pro

,ioct.o srd obsl.ruiclo, porque ningnem snhc nem póde aJ'J'ir
mr.l' o nobre SenadO!' so nús, que nos ,iulgamos no dever de 
ohsl.ruir n lei dtl Hcccita, não dai•iamos o nosso apoio c o 
nosso npplauso a esse pro,iecl.o, se fosse apresentado. 

Sr. PI•esidontc, a emenda que acaba rle ser aprescntndr1 
niín prlclo, .siqncr, srr accrila pela Mesa. a nfio ser que nos 
proclamnmos rlesrle .iít no imperio rlo arhitrio c qno os mcm
hros rla mniorir.: penam o rlireil.o ele invocar, contra nós, qual
quer rlisposiçüo elo neginwnl.o. 

Mais nmn vez lanço o lllC'\1 JH'Oi.eslo contra esse modo 
por que o nnll!'c Senador julga qnc Jlôdc encaminhar as di~

. cussões nos Ln Casn. 
O S!l. BUENo BnANo,\o-Aprescnlci a emenda. 
O Sn. MoNIZ Sonnll-Ainda hoje, S. Ex. deu uma dc

mnnslrr.:ção a mais do morlo por que snhc exercer as func~õcs 
'rle oriontnclor destn Casa, . . . . . , . , 
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11u accentüo osso facto, Sr. Pr·osidonto, para mostrar 
qual tí o g·ran de intoleranciu, scmpt·e oonl.l'apr•oducenlc ~ 
sempt·e pJ•ofnndamenl.n il'l'itanlo, com que S. Ex. trata o~ 
seus collogr.s do Senado. 

J~u aguardo que V. J~x. resolva a quostiio do ordem que 
eu acabo do levantar, admirando-me que se aproveite um 
projecto cm ultima discussão p'arn se apresentar a clle uma 
emcndr, sohre assumplo que com ollc não tem ligaoão alguma 
directa 011 inclir(•cl.a, no intuito claro, evidente, de impedir que 
o nlvil.re cont.iclo nessa mesma cmcncln srJa discntido. 

Aguardo a decisão do V. Ex. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) (') -Sr. Presidente 
Admira-me a opposíção feita ·pelo illuslro representante da 
Bahin, quando, nr• sessiio diurna, S. Ex. achava que o orça. 
merllo da ·Heceita dole!'minava do sua parlo o da de alguns d~ 
seus illustres collrgas a necessidade ele obstruoção pelos onus 
que acarretava sobro o contribuinte, julgsnclo S. Ex. prefe.
rivel essa obstrucção a vê r o projecto transformado em le!. 

Ora, a emenda apresentada pela illustre Commissão de 
Finanças limita-se :;: mandar vigorar para o exercicio futuro. 
emqunnto não puder haver novas leis dll, Receita e Despe~J, 
as que regem o exercicio financetro actual. 

São leis upprovnclas pelo Congresso, sanccionadas pelo 
Porler Executivo, leis em cu,i:< feitura o repJ•esenlante da 
Bahia nat.UI'almenl.e tomou parle, ou sr. não tomou parte di
recta, com o seu voto, pelo menos não fundamentou protesto 
algnm que conste dos knnaes. Parece, po!'t.ant.o, que não de
veria ahsohttamr.nl.l' ~PJ' eontra a rmenda liio opportunnmrnle 
apresr.nt ndn pPlu íllnslrc Commi~são de Financas. 

O Sn. llfoNIZ SODRJ~- V. Ex. permilte um aparte ? (.4.s
stmlirnento do m·ado?'.) Eu não me opponho t\ idén do proro
g-ação do actual orçamento c sim o: maneira como a querem 
fazer. 

0 Sn. PAULO DE FRON'f'IN - E' cnlüo uma simples ques
lfio de fórmn. 

0 Sn. MONIZ SODRÉ-Diz respeito á lei. 
O Sn. BUJ!No BRANDÃo-Não é questão de remedio, é de 

yel1iculo. 
O .Sn. MONIZ SoDRÉ...:.. Então é simples questão ele fórmn. 
0 Sn. BUENO BnAND.~o-De respeito Ú lei. 
O .Sn. PAur.o DE FRON'f'IN- Vejamos agora a objecção de 

S. Ex., funclando-se no Regimento. Nessa parle S. Ex. não 
tem egualmcnte a menor rr;zão. . 

Pm·lindo da disposição reg·imenlal elo art. 114, entendeu 
S. Ex. qur nfio era possiyel a 11!1i'esenln~fio dn emendn, ba
seando-se cm que este nrlig·o declara: 

"Nenhum arl.ig·o ele projecto poderá conter duae ou 
mnis t·hcsrs incleprnclentcs de modo que uma possn se1' 
approvaclu e rejeitada outra." 

. ( •) Não foi revisto pelo orador •. 
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Niio se trata do artigo de projecto, mas de uma emenda: 
n uma proposição da: Cnmara dos Deputados ..• 

O Sn. BuEND l3nANDÃO- Contendo um todo harmonico ., 
O S1t. PAUJ.O illl FnoN'riN- ... facto completamente di

verso claqnelle a que se re!'eJ•e o art. 114. O artigo que regoJ 
o caso 1í o de numero 169, que determina: 

"Si as emendas adoptadas em 3' discussão conti
verem maleria nova, serão mais uma vez discutidas na 
sessão seguinte, com os artigos a que se referirem." 

Portanto, maf.eria nova sobre o assumpto que constitue 
o projecto. A disposição é clarissima; diz: "materia nova". 

Ora, a proposição trata de um credito e a proroga:oão da 
lei da receita e da despesa, não sendo considerada como cre
dito, não ha, absolutamente, disposição regimental que au
torize o illustrc Prcsil~ente da Casa: a recusar a emenda. 

Além disto, as praxes do Senado definem perfeitamente a 
respcif.o. (Apoiados.) Ainda este anno, em um projecto de 
cred1Io, por uma emenda augmentou-se a emissão do Banco 
do Brasil- ma teria nova:, completamente diversa. (Apoiados.) 
Em outubro de 1 !l22 foram admittidos como titulas commer
ciacs em err.enda a um credito, os obrigal)ões do Thesouro
coisa inteiramente diversa. (Apoiados.) Em 1!'113, o saudoso 
S1·. Feliciano Penna, rnl.ão Presidente da Commissão de Fi
nanças, apresentou l1ma emenda exnctmnente identica a esta, 
mas que nfio trve necessidade ele ir a seu termo, porque o 
Senado poude, r.m tempo, terminar a votação da lei da receita 
c ela despesa. 

Nestas condições a rmendn cm questão é regimental e 
devia merecer n r.-pprovacão rio illustre representante da Bahia, 
porqne mantém o que existe c não altera, pelo menos, por 
cm quanto, as leis de meios vigentes. 

D Sn. BUENO BRANDÃO- E sim as autorizações. 
0 Sn. PAULO DE FnONTIN- Perfeitamente. 
Tenho dito. (MuUo bem: muito bem.) 

O Sr. Barbosa Lima - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra pela órdem o Sr. Bar
bosa ·Lima. 

ó Sr. Barbosa Lima .:.._ Sr. Presidenf.e, a r.menda npre
~cnf.arla prlo hnnrnrlo Rrnndor nela Esf.arlo rle Minr.s GerMs. 
rm nomr rln r:nmm is~fio r! e Finanças, envolve n prorognt.iva 
rle dnns lri.~: rl~ loi rln rlrspr~~. 11n nu r Mncernc no f.nf.nl das 
rmf.orir.arões rrlnf.ivns aos vnrios ministcrios, e da· lei dq re
coif.a. · 

Onnnfn :1 lri rln drsne~n. hn realmente um conJunto dr au
fori?neõrR .dr crrr!ifos orrlinnrios. qnr fnrnm appendicularlos 
n nsf.n n1•oirr,fo rll' lri nnr roncr.rle nm crrr!if.n nnturalmcnlc 
rxf,l'nm•rlinnl'in: niin é sinfio nm CJ•eclito aàdicionr,J, não é llm 
rl'Nlifo nrrlinm•io. 

Vrririra-~r. nm·rm. nnl' n lri rln rrcrita nnrln tem qur. 
vAr rn111 nnfMizneíif'~ f'I!Vfllwnrlo crrr!il.o~ orrlinnrio.<:, r.xt.rn
OJ•dinnrin~, csprcincs, nrldicionnes ou supplemcnt::lres. · 
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• 
O Sn, BuENO BnANnÃo- Mas não se pódc conceber eles~ 

JW~a ser.,, recoila cort'CSJlOJH!cntc. 
O Sn. BAnnoso~ T...Jl>J.I-Mas s':io rluns leis disl.inclns; cnrln 

uma lc.•m uma lltlllll't':ll;fio ~~ 11a 11o;;sn ll'i'hllica ,Ílll'irlica e nas 
nuJIWI'a~iirs fllll' "~si1s IPis J'I'Ceht•m nns I'Cpnrl.ií\Õcs compe~ 
I.r.nl.rs, r•acln lili/H I1•Jl/ " sou lltllllPJ'O, lvm a illrlivirlnnlírlad() 
qne llw 1\ (ll'ttpria. A lei da ncccil.n: ú a que decreta imposl.f.ls, 
n 1í hP!Il r.IÍ\'i!t'Sa, 11a s11n· inrlolr, na sna llal.ul'czn, da lei rla 
Dr.spn~a. 

Drvo rliZI't', rm boa f1í, a V. l!lx., S1·. PrcsidcnlP, (~ no S~
narlo, flliP a mim me ag-t•r.ria rnnilo mais Jli'Orog-:H' a lei da 
llrcril.a :wl.nal, tio que vol:n· rm uma conjuncf.tH•a como aqnr!lla 
que r•n, nhsl.nlindo, pt•nct/l'l'i accrlllunt·, cnmo me m·n pMsivrl, 
.iá sn Vt\ rlivng·nnrln nas nwlltot·rs rins inl.ençües, como vinhr, 
agg·t·nvm· impoMo~ nnf.ig·os e ct·rnr imposl.os novos. De morln 
'I"" ""· tl('.f\ril.ando a pt.'itl'OI:l:teiio dn Ini tia llr.cniln nclnnl, PSioll 
Jng·icn I' cnllrt·rnl r. com r:s nffil'lllaçõrs qur 111P cor!Ciuzit•nm :í 
IJ•ih11nn r na q11al tllf' mnnl ivr l.orlns rsl.cs rlins. 1\mho, j.>orém, 
uma rlnvirla r que vrrn a St'l': n p!'Ol'og·nl.iva sendo aprescnla(la 
como rmrnrla :'t lllllll pt·oposi(;ão fJllC ,j:'t rsl:'t rm ::!' rlisenssiío, 
ilrYrJ':'i ~rt• rlrMacnrlr. pat•a sol'ft•rJ• nova rlisc11ssão. Nr~sa nova 
discns:;ão, !lttri'·m, prln llf'~imrnlo, riJa não pt'•rln arlmilli:· 
rmrnrla. QnPI' rlizrt• qtw nem o r;;fnreo mesmo rm hon f1\, rios 
que rir I ihrt·nm ... 

O Sn. IlVE!'iO IlnA!'iD,i.O- E' um lorlo harmonico, 
o· Stl. BAHBOSA I-nvu- ... poderia conduzi!·, si n prot·o

galiva sr fizesse aulomalicamenlc, o Poder Executivo efft:
clunl-a. Mas, rlesdc que é o Podet· Leg'isllllivo quem dtí essa 
Jll'Ol'ng·aliva, t! condicional-a neste ou 11aquellc ponto. 

Ora, prln Regimrnlo, 11'iio se pôde UJH'esenlnt• emenrla 
11rssr novo tm·no de rliscus;;üo. Por outt•o lado, Sr. Presidrntü, 
PU nnn pnsso rlrixnr dr, sem mnlicin, sot•rir da sitna()ão CJI.ll' 
J'rsnllr. rir sr l'nzrr da lr.i iln Orrnmenl.n, no ~rn tot.al, no Rr.n 
COI'J)(I, cn11rla dr 11111 JlN{Ilrnino projrcl.o rir Cl'NliiO rlc dois 
ronln~ r po11co, jllll'U 11111 rfrl.rrminado fOI'nrcinwnf.o rir nhjr.elf,s 
rir nsnt·ipiOI'in, m·rio rn. E' o cnso de fH'l' 11111 orçnmrnlo rna~
~iço rir cnmla Iong·nissirnn. O corpo é consf.il.uirlo por esse mi
nliSCllln ct'('fiilo rir l'm·nccimrnlo dr ohjeclos rir rscripf.Dl'io o 
n cnndn r1 o m•çamr.nlo. E' nmn invrr•sãn curiosa e inlcrr~
snnlr. Não sr qnr!'ir, ir da cnnda ao Ot•çamenlo, e, agora, fnz·· 
sr. rln Ot·r:nnwnlo a cauda. 

A sil.nação é inl.cressanle. Devo dizl'r, Sr. Presidenf.c, que 
nn Pl'ofet•ia Iri-a vislo apl'rsrnlncla como um pro,i()cl.o, srm 
.~rt• rnwnrln a nrnl111111 onlt•o. O ]lt•oirclo srt•ia apJ•r;;rnl.nrlo 
]ln ln r.nmm issfio r cot•t•m·in os sr.11s tnrno~ r, nr.lnrnlmmllc, 
rot•t•rspoml·rnrlo ao nosso ponto dr visln, nuo veríamos ohsta~ 
r11los a rnenni.J·ar. 

Trnho ilnvirlns sobre o Jll'f'crrlrnt.r J•r.g·imrnl.nl flllü. pn~!.o 
qnr. nnoinrlo rm gJ•nnrlc numrrn rlc oui.J'OS rxisl.rnl.r.s nos Ali-
1101'S rio Srnnrlo, niío me pnt·rce fJtW deva sr r sysl.rmnl.izr.rlo. 

O Sít. Bu1~No BnANDÃO.:..... Não tl nenhuma novidnrlc. 
O Sn. BAnnoRA LrM.I-Dr nccórdo com V. Ex. Conhr.ço 

cnsos mais inlrrrssanles do que esse ... 
O Sn. BuEN.o OE P.m•,-\- Menos nrccssnrin, mrnos imprP-

ilr.inclivel,· 
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O Sll. BAI\BOSA LIMA-1\lais exl.rnvnganl.e, 
Quero rlixcr que r.~l.o11 no 1111'11 ponl.n de visl.n. Pccfit·o dr.~· 

o uwu voto :l pi'OJ'ng·af.iva rio OI'IJam,~nlo, a dai-o a tllll:t lei qu<J 
vrnl1a Ct•ral', ua ho~·a actual, novos imposl.ns. 

B' o C{IIP r.u línlin a diY.Pl'. (Jiuilo IJt'/11; m.uito hcm.) 

O 81·. Presidente - A reclamação pela ordem, formul:lCla 
pelo llOhi'C :\PiH\IIOt' }ll'la B:lllia, apoiou-se f''ll) dois runrla
mr.nf.ns: 1", a J'all.a r!IJ cnnnr.sfio f'lllt'n a tnal.f'l'ia rio pt·o,j,!cfo 
c a mal.reia da 1•nwnda H!ll'f'SI'Ill.ada pela Con11nissfiü de J•'i
llflll(.':iH; ~~~, n cnnl.ing't•ncia, n qno Rl)l'ia n1·r·a:;.;tado u H1~nacln, 
lf'iHin de dPlilw.J'i\1' soloJ·t~ 1\i(S\IITifll.o snlwP n qual nfio liOII\'1' n 
JII'Cf':'Sill'iO f'Xi\Jilf), 

Niio l.e111 J•aziio o nnhJ'() Srnn1IOl' nrla f\ahia. Tanto lia 
cnnnrxfin r.nli'f.' a mnlrJ•ia rio pJ·njPclo r• a nwl.r•t·i:;· ria rmoncl:l. · 
que :unhos o~ n;;;;umj)l.ns ;;fio, pPlo 1'\pg·inwnl.o, rnl.l'egue~ :í 
nprrcin~iio rl:l mrsma Cnmmissiin lt•cllnit·a, qnr 1! a Commissfio 
rlf• Jo'ill:lll(:n;;. (.'\)WÍifrflls lfi"l'rlf'S,) 

l'rll' tlllf l'fl la rio, nfio púde o Senado voinJ• com ig·noJ•ancia 
rio assnmplo, jllll'l}llf' sD !J·nl.n rio rll'~nmenlo da rec~il.a c rJo~ 
(,)J·e~nwnl n;; ria dr•sp,.sa, rli.~rul.ido;; r llflJli'OVarlos na sPss:io rio 
nnnu passado, snneeionndus 1wlo Pmlf't' .l•!xrcntivo e exerularlos 
fllll'llllfr n anno cm·t·rnlr. (Apnirrr/ns. Mu:i/o bem. I) 

Ainda pMso npoinr-mr, Rt·s. Srnarlorrs, no }lJ'cccrlonf.o dn: 
sessão r! c~ U ri c rlemmhT'o rir J !l 13, sendo Presirlonl.e o iJ~esqw'
ci\'cl grncrnl Pinlwil·() Maeharlo, e Prcsirlonle d:t Commissão dr 

. l•'innnçns o saudoso Senador por Minas Gornes, o Sr. FcliciaM 
Penna; JH'ecorJcnte ao qual so referiu, :< poucos momento~, n 
illusi.J·e Senador pelo Dislriclo Perlernl, Sr. Paulo de Fronl.in. 

A J\fesn, assim não lJ·ansg'l'ide n Heginwnt.o, e ollc<lece :\ 
prnxc rsl.nhclrcirln, nccril:mrlo a enwnrln qtw lhe foi ~lWíarl:l 
}lP!a maiOI', 011, rlig·amos, vela qnasi nnnnimirlndo ela Com
missão rir Fínnnrns. (Mui/o l1cm. I Muito lunn!) 

Continüa a discnssão. Si não honveJ• qurm peça n pala
wn, f'llCf'I'I'U-Sc:' r; rJiSCilSSfto, (l'mt.WI,) 

Esl.:\ rncrtTarln, Os s·rnllflJ'rs qnr npprovnm a PI'O)lO~.i(:fio 
rm lrJ•rril':l rlisc\lssüo, qnrimlll lrYnnlrn'-sr. (Pmm1.) 

F'oi npprnvarln. Os srnhol'f'S qne npprovam '' rmrnrln da 
Cnmmissão rir Finnnr;ns, qJwirnm lrvnnlnr-sr, (Pmt.sn.) 

Poi appi'nvnrla. 1\'ns f.ermns rln Hrg·imrnln, n· cmrnrla 1.1'111 
nmn nova rliscnssãn, 

O Sr. Bueno Brandão - Peoo a palavra pela m•rlcm. 

O Sr. Presidente - 'I'em n pnln\'l'a o S~'. Bucno Brnnr1iío 

O Sr. Bueno Brandão (pela orrlrm) - SP. PPrsirlcnle, !'C-
fJllf'ÍI'fl a Y. l~x. fnçn inelni1· a rliscnssün rln emrnda que ncnha 
rir sr!' nr•Pl'n\'alla na Oi'rlf'ln rio clin· da sessfio do nm:l!lhii. 

O Sr. Presidente - Drsrlr qn c foi concrrlirla urgrnr-ia parn 
o pJ•njc•ci.o r' a rmrtHln Qllf' n ellr ~c incrwporn, nfío 1\ J1Ccessa
l'in o J'rqnrJ•inwnfn rio V, Ex. A mnlel'ln consl ari1 da primfdJ•a 
Jlnl'l r r1n oJ'rlf'm rln rlin rln pJ•imch·r.· sessão. 

o Sn. BugNo Bno~:-~o,\o- PrJ·rrilamcnt.e. 

O Sn, MoNrr. Sopm~ - Pcr.o n pahwra pela orrlom, 
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O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Moniz Sodré. 

O Sr. Moniz Sodré (pela ordem) - Sr. Presidente, pedi a 
palavra pela ordem para fazer uma declaração de voto. Valei 
contra a emenda apresentada, prorogando o orçamento actu:ill, 
não porque me o1muzessc a essa delihet·ação; mas porque 
penso que não temos o direito de violnr flagrantemente o Re
gimento do Senado. Não quero volt.ar á'questão. Estou &penas 
fundamentando o meu voto. Mas o art. 11/1 diz: · 

O Sn. A. AzEREno-Perdõa..me V. Ex.; mas V. Ex. estit 
desrespeitando uma deliberação do Senado. 

O SR. MoNiz SODRÉ- •.. que não ,c;e póde incluir como 
assumpto em um pt•ojecto, mate1·ia que sendo uma approvad:;:, 
possa a outra ser. rejeitada. E' exactamente o que diz esse 
artigo. De modo que, se uma pó de ser approvada e :l: outra · 
rejeitada, não me convenceu, Sr. Presidente, a logica de V. E.x. 
porque não podia ser approvado um projecto recusando-se a 
emenda, ou approvada S: emenda recusando-se o -projecto. 

Tenho conclui do. 

CREDITO PAR.\ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS 

3n discussão da proposição da Camara dos Deputados, 
n. 111, de 1924, que abre, pelo Minisl('rio ela Viação e Obras 
Publicas, um credito de 5:520$, para pagamento de vencimen
tos aos inspecto1•es da rêde (elegraphica 'adquirida pelo go
verno do Uio Grande do Sul. 

Approva.da, vae á sancção. 

CREDITO PARA P.(\GA:MENTO A MINISTROS 

3• discussão da proposição da Camara dos Deputados, 
n. 118, de 1924, que abre. pelo Ministerio da Guerra, um cre
dito de 2! :027M20. ps.ra pagamento de differença de venci
mentos devida aos ministros do Supremo Tribunal Militar. 

ORÇAMENTO DA RECEITA 

O Sr. Presidente - Continuação da 2" discussão da pro
pos·ç·.fio da Camara dos Deputados, n~ 117,. de 1924, orçando 
a Receita _Geral da Republica, para o exerci cio de ·1925. 

O Sr. Jeronymo Monteiro - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - V. Ex. pediu a pala'\Ta para discutir 
o orçamen~o ds.: Receita ? 

O SR. JEnONYMO 1\Jo::..rTElRO-Não, senhor, pedi a palavra 
pela ordem. ;, ~ 

O Sn.. P~ESlDENTE- Tem a paln...-ra peln ordem o Sr . .Tero...: 
nymo Monte1ro: 

õ•.!; ... . 
:\t 
"'J ., 
-~ .. 

- _ . ., 

·_.; 

_._. 
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O Sr Jeronymo Monteiro (pela ordem) - Sr. Presidente, 
rcqueiJ·o a V. Jl:x. que ccmsultc u Senado sohl'C si concede ut·
gPncia pal'a fJIIC seja sulJJuellido a discussão o votaoüo ainda 
ilf'Sl.ft se"sTw, o projecto n. ü, qui} já foi longamente estudado 
pelris Commissõcs de .Tnsl.ir.a c Legisl:wão r. rle .Finanr,.as, tenrlo 
rccrllido put·eceJ•es l'nvol'aveis rlessns (~ommissõcs . . 

O Sr. Paulo de Frontin - Pe~~o a pulavm pela ordem. 

O Sr. Presillente - 'Pem a palavm pela ordr.m n Sr. Paulo 
de .FI'OllLin. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) - Sr. Presidente, 
pcr;o a V. Ex. que consulte n Sonado sob1·e se concede prefe
l'cncin pr1m n conl intwc;:io da :1" dis~11ssfio rla proposi~:1o da 
Camm•a dos Depularlos, fixrrndo a despesa do Ministerio da 
Guet•rn, c ria 3" cliseussão da prnposir,iio da Gamara fixando a 
despesa do Minisl.crio rln .lus.f.ien c Negnl'ios Interio!'es, ambas 
conslrrnles ela ordem do dia. 

Sendo gjjpncle o nnmero dns enwndas a ellas apre>scntadas 
o que far:í, nal.uralmcnlc, com qun as pJ•oposições voltem :í 
Camnra, c fig·LH'nndo lambem na ordem elo dir, o orr,amento 
ria necei la, cuja discus~fio, pelo que jt't lemos visto, deve set· 
muito mias rlemoralla, peço prefercncia pura as duas Jl!'O]lo
si~õcs a que me referi. 

O Sr. Lauro Müller - Peço .a palavra pela ordem. 
O SR. PnEsmEN'l'll- Pcl'milla-me V. Ex., em primeiro 

Jog-ar, ~uhmrltcr n \'ol.ns n r·equerimenl.o elo Sr. Senador Jero-
n~·mo Monteiro. .. 

O Sr. Jcronymo 1\Ionl.eiro requer urgencía para a dis
cussão e \'O loção do projecto n. G, de 1 !lM. Naturalmente sem 
prejuízo dos orçamentos. 

O Sn . .Tr.:noNYllrõ MoN"mrno- Certamente, Sr. Presidente. 
Isto está sempre subentendido. 

O Sn. PnmsroEN'l'll- Perfeitamente. Os senhores que con-
cedem a urg·encin, qneirnm Ievnnl.ar-se. (Pansa.) 

.Foi concedida. 
Tem n pnlnwa o Sr. Lauro Müllcr. 

O Sr. Lauro Miiller (pela orrlrm) - Sr. Presidcnl.c, não 
rnt.rndi 11rm. rnas pnJ•rcr-mc que o honrado Senador pelo Di.s~ 
f.l'iclo Federal rrnrJ•ia clnr r.o orr.nmento ela Despesa preferen
cia ~olwe o da Receil.n. 

O Sfl. PAULO Dll .FnoN'l'IN- PPt•feilamcntc. 

O Sn. Lwno Mür,LllR- O Senado ncnha de vot.m· n pr•o. 
rof(açüo para o ca~o de. até 31 de dczemllro, não esl.r,rem vo

. t.ados ainda os oJ•çnmenl.ns, o Que parece r.slnt• evidente .. Em 
lodo o.caso, o Senarlo vae conl.innnt· a tJ•nhalh::>:t', c não p6ciP, 
a men \·êl'. clnr pl'efrl'encia ao ot•c;::uncnlo rla Despesa, qu:l!Jrlo 
. a RccpiJ.n cl unw lei qne dr,·e ser sr.nccionada anfcs, c ,1 ,lllS· 
lamente o Jll'O.lccl.o mais ali'üzndo ele lodos e est{t em primoil'll 
lo~nr na ordorn do dia. 
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De modo que cu pocliria no honrado Senador que não iri4 
si~lissr no seu requerimento. 

O Sr. Paulo de Frontin - .Pot'o a palavra pela Ol'rlcm. 

O Sr. Presidente - Tom n palavm o Sr. Paulo ele .Fron~ 
.f.i n • • 

O Sr. Paulo de F~ontin (pela ordem) - Sr. Presidente, 
)lcili prcJ'ct•cncia pai'U os orçtuncntos, em .3" discussão, pela 
eit'CIIIL~Ianeia di! qun JWin posi~iio em flltn n;;/iio poderiam 
snt· ynl.nrlns c vollm.· :í Gamara rios Dcpul.ndos, cm tempo util., 
O Ot·~.nmrnl.o da llrccil.a Pid::í sendo ohsl.t•uido, clnl':t c posi
l.ivr.mnnl.n. l'nl'lanl.n, mesmo qun se rl<l a hrpnl.hcsc, de niío 
serem vol.nrlns, nfio lia inconvonicnlo cm que a lleceil.a con
l.inuc em rlisr.tJssno, ndeanlnndo nl'1s ,í:'t os clois or(;:uncnl.os d:l 
l.if'SJWSa, rpt1• ~~· acham 11a nt·rl••m do din, 

O Sr. Presiclente - Y. Ex. mantem assim o seu requeri
monto'? • 

O Sr. Paulo de Frontin- Mnnl.<'nhn, não nllsl.nnl.e n maior 
l'Onsidrl'ar::io que me merece o honrado Rel:üor ela ncccit.r~., 

O Sr. Barbosa Lima - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Barbosa Lima. 
O Sr. Barbosa Lima (pela ordem) - Sr, Prcsiclonl.e, aca-

bamos ele clm· o nosso voto expresso e conscien lc á chamada 
prorog·al.iva elos ot•çamcnLos. Armamos o Governo com os 
rlcmrmLos rlc que mais carece, ele que mais prccis:} parr~ 
exercer a sua J'uncçfío prccipua. 

. O SH, BU!lNO BHANDÃo-Y. Ex. csltí de accôrclo cm quo 
n Congt·rsso nhnnrlone o estudo rios orçamentos? 

O 811. DA!lBOft\ LlMA-Enl.cnrlo que o Congresso eleve 
lrvnl' pnt' dcnnlc a lei proroga/.iva. Uma vez que deu prefe
l'Cncir, no Jll'O,iccl.o que JH'oroga a lei ela receita c a lei clil 
rlespcsa, . , 

O StL Bun:No BnANDÃD- Al.rí que o Congresso volc o or
r.nmrnl.o, po:•qnc o Congl'csso nfío pôde deixar elo votar os orça
mrnl.os. 

O Sn. BAnnosA LTMA- ... implicil.amenlo nos conduz, a 
n1ís outros, :\ olwig·ação ele nprocinr, como estamos apreciando, 
todos os Ol'(\nmenl.os, para os quncs se conceda on não ur
gcncir.·. Digo ingcnua n cnndiclnmenl.e o sentir, 

O Jll'ojPcLo rlc Ol'çamcnln rln lleccitn ou o comhnlo pelo 
numm·o de impostos novos qne cr.ia c pela aggravnçüo elo 
impostos velhos. Os pl'O,jrcl.os rle lei ele despesa, cn os ann
lysm•ei c cm con.innto lhes rlon combale, porque acho que nfío 
foram organizados de accôrrlo com as exigencias rla nORsn. 
sil.uaí\ão l'inanccim, De morlo que, devemos continuar a dis~ 
cu/.iJ' os ]ll'O.ieclos que aqui estavam pnra ser votndos ao apagar 
rl::~ Jur.rs ou votnl'mos a prorognLiva. 

Não sei por que insisl.ir nessa discussão. Em todo d 
caso, lenho dndo o meu voto contrnl'io ao requerimento, com 
grande pezm', como me acontece sempre que ·Sou levado a 

!I 

I 

i 

-
I 
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r,!livurgir ~lc JH'oposlas fundamentadas pelo honrado Scmtth!l' 
pelo· l!apllal Fcucrt<1, 

O Sr. Lauro Müller - Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem ti palavra pela ordem o Sr. Lauro 
.l\1üllol' •. 

O Sr. Lauro Mülier (pela ordem) - St· . .Presidente, o lion
rudo Senador pelo Amazonas parece que enxergou na dcli
bcrac.ão do Senado cm continuar na votação dos oroamcntos 
qualquer coisa que não se coaduna com a voLaçiio que aculm 
do fazer de uulurizaclto Jlat'a a prorog·aliva dos orça'lllcnlos . 
. s. Ex., parece-me que vislumbrou nisso qualquer idéa de 
manobrap~.:·rlamonlar. 

, Mas, Sr. Pl'csidenle, a prot·ogaliva niio eslú. votada pelo 
·Congresso; esltl votada cm uma discussão pelo Senado, clc
penclondo de outra discussão o clopcndondo lambem rla outm 
Casa do Congresso. Si '' outra Casa elo Cong'l'esso 11ão concor
dar, como ficamos nús ? Ao demais, o texto da lei de pro
r·og·alivn r', eomo niio podia deixar elo ser, que, si nlú 31 
do dezemlwo nfta estiverem votados os oroamcntos, serão pro
rogados os acluacs. 

·remos ainda t;lguus dias. Vamos continuar a tralmlhar, 
com esla pressa, tal v c~, CJUC V. Ex. nos h:m visto tt·tümlttal' 
iodos os dias. · 

ü ,Srt. DAilDOSA LIMA-E do que não temos culpa, é pl'C
ciso · acccntuar. 

O Sa. LA UI lO Müi-1-mt -1\lns Lemos ele tt•alJaliJar ató 81 
de clcwm!JJ'O. S1i depois do ver i ricurmos que nesse tempo nü.o 
JlOclcm sct• votados os ot·oamcnl.os 1} q110 o Governo l'íca auto
rizado ti pt·m·ngaliva. Não h a, por consequcncia, na conlinua
tão dos tt·a!Jalhos parlamenttu·es, nenhuma ícléa occu1ta; é a 
conlinuidnclc nalm•ti'l do voto que acabamos de clat·. 

, Dig·o i:;to, Sr. -Prosiden te, com pczar, porque ll1c cabe 
csltJ anno. a ingml.a ltn·cl'a do 1'1\lnl:H' um Ol'l.:amcnLo quu niio 
tem seguimento c que foi recebido Jogo aqui com a opJlOsioüo 

. que V. Ex. viu, opposição que, alitís, cu sei muito bem, é 
J'nila ao projecto dt~ Cumm·n c não ao truballlo da Commissão 
du Senado. 

O Sa. BAI1llOSA Ln>~A-Croio que estou, até, nu maim• 
pnrl'e elas emendas elo ,nccOrdo com V. Ex. 

O Sn. LA uno l\líh-1-1m- A p!'imrit•a ]lnrlc r.ltt· collabot·n,~n.o 
do Sc!Íado, cm muilos JWnlos, mcJ•cceu o nsscntimonl.o o o 
apoio clu \iont•;;do Scnarlol'. ·Conl.avamos nós f]Uc cm 3" cJ!s
CIIssão putlc•,seiltns COIIlitlclnt· essa nhm. Pat·ecc Cillll assnn 
11úo sei'<\. 1~111 l.nrln caso, o qnc eu qucl'ia clizm·. é que a con
tinuiclarle da vota~fio rios rwçnmenLu:; não implica qne a mo
rlirla qnll vimos do votar (llnha opporlunidt>clc, 11oís e\Ia St\l'tt 
uli\izacla só mente si os Ol'I)Umcntos não forem v o Lados. 

O Sr. Paulo de Frontín - Pe~.o a palavra. 

O Sr. Presidente -'rem a pahwt·a o St•, Paulo do l"t·ontin. 

o, Sr. Paulo de Frontin - Sr. l'residcnto, ou insisLil'ia 
llCt'tlltlc o uwu illustt·u amigo, cmittonlc rcpl'CscnlaltLc elo Es~ 
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Lado do s~nla Cal.lwl'ina, pam tjlle ::;, JJ;x. concordasse com 
a prel'creneiu_ que tiulieiLei. A razüu é simples. Os or~amenlos 
da despe~a na~ l2Wl'oeet:am, lletu eut :,;~·•, nem cm 3" discussão, 
a menor up!JUSJ~<w dos Illustros representantes que so OlJ!)Õem 
à lei da I'ceeiLr,, As emendas furam apresentadas sem um 
discut·su qualquer da parte de s::;. E.l!:x. A nmis de um for
Jnular:JJu ~::;. j~J~x. eJu~JJda. Eu .i:i \'J pu!J!Jeacla:; uuws, apre
sentadas .IJO!' esses illustres revrcscntantes. Parece, portanto, 
que nesta IH\l'te Hão lm oppusi()fio radical que determine a ob
strucJ,Iã~, por diseortlar da liOVa lribula()ãu que coBléJu a lei 
,da rCCO![U, 

Coaw Hl>s já tcaws rcmettido á Uatuat·u tres or~amenlos 
c nos Jullam tjuatro, dos quues dois estão na ordem do dia, 
frdtandu dois uul!·os, portJUC não foi·am publicados os pare
ceres sobre as emendas, mio exclui o poder de serem votados 
os dois ot·çaJnctllos da dcspetia c a continuação da discussão 
da lei da receita. Urcio, assim, que adeantaremos serviço. 

Si mo illutlo eo1 rela()ão aos sentimentos dos illustrcs re
present:.ntes nu Senado que não se oppuzeram ao orcamento 
da desjJesa, si mo illudo, suppondo SS. EEx. não concordam 
com a cumpt•essãu das de:;pesas para chegar-se ao equilíbrio 
orçarneutario, JJesle caso, a JJI'O[JOsta que J'o!'mulo não terá 
adeantado !H\da, mas, si ao coutrario, a orientação fór a mesma 
que foi até aqui, sempre teremos vencido duas etapas mais, 
dois orcamcntos da despetia. ..,. 

O Sr Lauro Müller (pela ordem) - Si o honrado Senador 
pelo .Arnazonas declara que niio discute os ot·çamentos da des
pes"'\ estou ele accórdo com o meu collega pelo District.o .l!"e
cler·ã . 

O Sr. Barbosa Lima (pela ordem) - Sr. Presidente, eu não 
posso tomar o compromisso (1'iso.~) de não discutir os orca
mentos da despesa, porque nós não vimos approvar a proro
gação ela lei da receita aclual, com a lei da despesa em boa 
horR reduzida pela outra Casa do Congresso. · 

Si se pudesse conjugàr a reducção feita na lei da despesa, 
com a receita actual em vigor, -que não crêa impostos novos, 
nem aggrava os antigos, estaria muito bem, eu diria tolitum. 

:.fJUestimn. M:>s a votação desses orçamentos da despesa de al
guma sorle os ligam á receita correspondente, porque a re
ceila de que trata a lei da prorogaLiva que acabamos de votar 
~é a receila aclu:>l,_ conjugada com a despesa actul. ~eria pos
sível separar a leJ da despesa actual dessa prorogahva e coi
laborar em Ioga r della a lei dr~ despesa que estamos votando? 

0 SR. PAULO Dll FRONTIN -A lei da receita que votamos 
é uma, e a I'eceila futura é outra. A lei da receita está li
g·ada á despesa l'uturr, que VV. EEx .. não obstruiram. 

O SR. BARBOSA LIMA- A lei da despe'sa, em conjunto me 
'satisfaz porque se reduz despesa, mas peln prorogativa que vo
tamos cslas despesas reduzidas não vão se conjugar com a 

.. rccciLt~ annual ? .: 
0 SR. i'AULO DI~ FRONTIN - Nada tem uma questão ·com 

a outra. A despesa reduzida diminuirá o deficit act!UII.. 

O SR. BARBOSA LIMA - Então, como ficará a lei da pro
rogativa?. 
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O Sr. Presidente - O Sr. Senador Paulo do Frontin 
requer proferencia na hora d.a discussão para as proposições 
rJa Cn.mara dos Deputados fixando a l.iosposa do ministerio 
da Guerra o do Interior .. 

O Sn. PAULO og J?noN'l'IN - Se o illustrc relator lia recei
ta não concordar com o meu requerimento, cu o retiro., 

O SR. LAuno MULLER - Já declarei que concordava. 

O Sr. Presidente -Os senhores que approvam o requeri
mento do Sr. senadO!' l'aulo de l!,rontin, queiram levantar-se 
(Pausa). 

Approvado. 
Em obediencia ao voto do Senado vou iniciar a oiscus

sã(). 

ORÇA.MEN1'0 DA GUERnA PARA 192tí 

ConUnua~,;ão da terceira discussão da proposaoao da Ga
mara dos Deputados n. !lO de f!l24, l'ixaudo a despesa du 
llfinisterio da Guerra para 1925. 

O Sr. Paulo de Frontin Qpela ordem) - Sr. Presidente, 
pela modificacão feita no Regimento essa discussão deve ser 
dividida em dous grupos de emendas: emendas favoraveis c 
emendas contrarias. 

Até hoje nfto se linha adoptado essa disposição nova do 
Regimento, porque Ludo era feito em plena paz, maz desde o 
momento que possa haver obstruccão é necessario que esta 
disposição seja observada. 

O Sr. Presidente - Estas instrucções foram dadas desde 
honLem ao secretario da mesa. As emendas devem estar se
paradas em dous grupos conforme determina o Regimento. 

O Sr. Barbosa Lima - Peco a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Barbosa Lima .. 

o Sr. Barhob'a Lima (•) - As instrucções ,in foram dadas 
para que as emendas sê organizem de modo a poderem ser 
votadas· de accôrdo com o rigor regimental, o .que presup
põe, por parte da maioria dominante, a idéa do que nós outros 
estariam os pensando em difficultar a votação. 

O SR.. PRESIDENTE - V. Ex. não tem razão. As instruc
cções dadas pela Jlioza foram em obedieucia á disposicão ex
pressa do Regimento que manda organizar em dous grupos as 
emendas apresentadas ás proposições fixando a despeza elos 
diversos ministerios. 

O SR.. BARDOSA LIMA - Não me estou insurgindo, 
Sr. !>residente, contra a deliboracáo regimental dada por V. Ex. 
Apemis commento a observnoão feita pelo honrado senador 
pelo Districto Federal, quiJ so referiu n necessidade do con-

.(•) . .Não fo.! rev.istq pel() oradot:., 
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tlu%ie de encaJninlme-se u ilí:;cu:;siio u a votaciiu, de acuunlo 
eol11 u:; dispusi~ões que ~. Ex. divi%a uo:; Hcamrnuncnlos que 
llw pal'l'Cl'IJI inl'en~u,; ü. pall'iuliua uJ·ic•nL;u;fw dt• t\. J~x. 

O Sn. PAur,u nJC Fno1\'l'l:-< - Não sei :;c ú palrioticu ou 
não; sei que tl rcg·imenlal. 

O Su. BAI1BOHA Li~l.l - Al'l'it•nw que é palriulicu, por
que ednu llab.ilundu n w.J' e,.;:;a ot·ienla~ão ria paelc rlc S. 
Bx., SClllJWC pt•üoccupaclo com u melhm· intuito de hum ser
vir á patl'in. Não o digo, nem de longe, JlOl' ironia. Dig·o-o 
com siuccridurlc. · 

Sendo reg·ímcnlal. Sr. Prcsidcnle, trato de me precavct· 
contra o rcgimcnl.o, contra a at·madura do regimento, pura 
que não me rmconlJ·e, na hom apct·larla rmi.J·e as ;;nas roscas, 
aparafusadas pela immcnsa desproporção, n urncrica c qunli
tath•a, que exisl.e cnlJ'C a pequenina patrulha que serve, a 
sen IIH>do, :'t cnn~a puhlien r• :i nuJ!lUJ'O.'a maio::ia, que, a seu 
modo, scr\'C :i mesma cn usa. 

O fac/o ele se não ler realixado uma collaJJOração mnb 
el'l'ieienlc na tlJ•gnniz:lf'iío rio OJ'r;nmcnl.o r:la r:Iespe~a do i\finis
LCL•io da Gucl'l':i, da ·nossa parlo, lcm uma natural cxplí
cac.ão. 

No que me di% J•espoil.o, recordarei primeiro, CJLte desde 
o anno passado. eu vinha 1110 JJal.endu, .iá na discl!ssão da lei 
de fixação do forças de l.ct·t·a, pela retlucção do cfl'cclivo eles
las forcas, derivando dahi uma conscquencia qué me pare
·cia log-ica, para o rrwmt·tHn a sct· votado, sob a denominação 
de solrlos c alapas a JH'ar;as de pt·eL. 

]~ssa minha oricnlaçiio, que cunll'r.:ava a compt·essão da 
ckspesa publica pelos ministcrius milil<ll'cs, não llliJt'eccu a 
nptJt·ovaçiio c o applauso dos t•esponsnl'ois pela tlit•ecção poli
i iea do monwnl.o, Tive mesmo que ouvir, alhís cuJJl g·,•atHic 
Jll':IXI'J', ns oi.J,jec~úc~ com que se clig·nou ele viL• ao nwu encon
i.J·u, com gmnrln i':tllcl', n mr.n !Jonrado canwt·arla, wllega nc~
la en,;n, senador pelo ]~slndo do Paraná. 

S. Bx., BllJU longo c formoso discurso.,. 
O ~~~~. C.1nws CAVALCAN'l'I - Muito ohl'igatlo, ú lJondade 

elo V. Ex. 
O Sn .. RinJJnSA J"Jl\L\ - .. , :foz ver o meu clcslllc1'a

lu:m não podia ter rcalizar;iio no momento; ora, pelo mono:;, 
inoprwLuno, si não, ncnso, l.emo~·at·io on impl'uclcnlc. 

Desse facto, advci u-mc uma li c~' ii o que valou por uma 
advct·lcncin, cm virtude ela qual, jit neslo anno, retrahido co
mo livQ r! e pcJ•mnnccei', durnn l.e S't'lllHle parle dos lra!Jallws 
rlrsl a Casa, rlf'pois r! os conllcciclos successos politicas, eu í:fei
xci de J•enovnt· as minhas emendas. Enll'elanlo, isso não irn
por.lo que, vindo a debato a Jll'Oposição ela Camat•a fixando a 
despesa do Minisl.crio da Guerra para o futuro cxercicio, cu 
me senli~so no tlcvcr do fawr algumas obsorvar,;õcs. 

Essas o!JsePvaçõcs, St•. Presidenlc, não icem a l'elicidadn 
ele merecer o npplauso dos mais distincLos membros ria maio
ria. Aos olhos ele SS. JTigs, valem eo1no divagações, c1n 
que o obscuro rcpt•cscnLanlo do Esl.nclo elo Amazonas: 
rlcixci ele Indo o nssumplo cm 'l'úco o me espraiei cm consi
dernçõcs alheias :\ materin. 

Ot•a, 81'. Presirlenl.r., sct•ú uma consequcncin ela minlm do
hilidatle intcllcclunl, laborando, como assim so mo denunciou, ' . . ... . . " .. , " .. " .. . . . . ' . 

.... 

• 
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no equivoco de suppor que estou lralnnto da malcria cm de
bate, quando, de facto, rlella não e~Lou ~ratando? 

Esta parLe preambular é consequencm clt? aparte COI~ que 
fiu distinguido ha pouco, a proposito da m1~lta acluaç•ao na 
discusão das emendas ao Orçamento da RccetLa. A mtm me 
pareceu que eu Linha feito pequeno numero de obse~·~
nões modestíssimas, sem grnndes voos, sem grande descortm1o, 
sem grande saber, mas, cm todo o caso, attinenLcs ao orçamen
to da Receita, que, para í'elicidnde minha, na maioria dellas, de 
inteiro accúrdo com o honmrlo t•ulnl o r da Hecci I a nesta Casa. 

Hel'iro-me - e V. Bx. eslal'it recorrlaclo - á preliminar 
da discussão e vol.a()ão de impostos novo~, que a meu vêr mc
Hiot·menLt! ~~~ d<'VeJ·iam i'awt· t•m um pi'O,J!>t:l.n de le1 autonoma, 
cm vez de serem feitas em um projecto de lei annua. Foi uma 
preliminar que cn discuti, ai tincnle li delicada questão da. re
rnodelanão do rcg·imcn tributaria. l'aracou-mc que entendia 
com o debate ubel'lo sobro o Orçamento da Hcceila. Visando 
mais ele perto a itens de~tc Ol'çarnenlo, w fi~ as consideraflões 
que me foi possível nesl.a !Jora apertada, sobre o imposto de 
consunw '·' a,: Jll()(lalidarlt•,.: do illlr!JO,.:I.o dtl J'endn. Accenl.uçi a 
inconveniencia de se manter essa especie J'iscal em uma. hora, 
de geral carestia ria vida, J•ecnt•elando o exemplo da Inglaterra, 
em que a cm·t·cnle trabalhista, victoriosa attí bem pouco, se 
esforçava por expurg:ir da lei de meios esse odioso tributo -
o imposto de consumo. Allucli, mesmo, ao ]ll'oposito em quo 
estava e estou ele apJ•esenlat•, na terceira discussão do OI'tJa
mento da Recr.dl.u, emendas suppressivus dessa tributacão, uma 
vez que w I 1·ate rle ·itens que incidam sobl'e generos de pri
meira necessidade, sobre vesl.um·io, sobre combustível, sobt•e 
a luz, eml'im sobre Iodas eslas materius congeneres. 

Sobre o imposto de renda, recordo-me que apresentei al
gumas succinlas considm·at•ões. Heflexões perfuntol'ias te
r!am sido, mas, em lodo o caso, manil'estar,ão do meu provo
silo de estudar ·o assumpto da tribuna, encarando as novas mo
dalidades do imposto sobl'e o rendimento, at.Lingiclo a activi
dade agricola ll a propriedade immovel, que me pareciam, uma, 
profundamente inconveniente, por isso que e.ollidia com t' 
imposto ele oxpo!'l.ncão, para sobrecarregar o agricultor, e a 
outt•a, inconstHucional, vislo ser o imposto sobre immoveis da 
competencía privaf.iya das unicladPs federadas. 

Hecapil.ulo rnpiclamenle a minlm acruação no debate, dei
xando do lado out.ras' referencias accidentaes a aspectos !listo
ricos das questões correlatas, para me dcfencle!'· da pccha ou 
labéo do estar J'aze.ndo obstrucção por sp01•t - IJombina tn vo
Citfl - uma espccw de polia doida, sem Jlt'ocluzil• moviment.o 
u~1l. Quor me parecer que, se bem não illuminasse o debate, 
nem esclarccesso o nssumpto, como seria de clesej:u•, em todo 
o yaso .• não nnclei tão longo dcl!e, que estivesse aqui a conltú· 
l11slorws da Carochinha. Ali<is. St·. Prcsiclcntc, asscnl.amos do 

, m~1do. cxpJ•osso quo a obsl.t't!Ct;ão tl um salultll' rlircil.o das 
lll.moJ'Ias, en: todos os Parlnmcnl.os rlo mundo; quo aquel1es 
q~w !! CXCl'OJnm são passiveis elo julgamento rios seus con
CJdar)ao~ o que, nem sempre, por infíma quo seja as m inol'ins 
que:. assim prneedcm nom sr.!llJH'O lhes deixa ele assisl.iJ• rnziio. 
llln!bt vez yalem como pequenas vunguarclns, acaso farladas a 
.f't'CHI) ~111) dn1 mai91:cs de amanhü. Essa ó a historia rle todas 
as VIctssüudns pohtJCas o elo todas as reformas que transitam 
pelos parlamentos . · 
.~ ,S.-Voi. xri .. ··· · 19 
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A u!JôLt•ucr;ftu ú um direito que su púdu cxeecur sem lct· 
du que cut·.ar, som ltypoct•Jsia .. A!Jul'La, a Luulll fuiLu, uw,;wo 
nosta IJa:;a, as HHJllwt·os nwnLaltdudus com us:;entu nestas ban
cada:;. 

o i:lenudo não Lut·á esquecido a scena memoruvcl, um urna 
das sessões dusto rumo Llo IJongresso Nacioual, em que ful
gurou durante oito formosas horus, de um discorrer :;upicu
Lissimo, o mestt•o, quo ó, cm Lautos ,dcpurtumenLos da aclivi
dadc inlolloctuul, o i:lr. i:lenudor pelo Districto J!'cerul. 

S. Ex., assim encantando os seus c o !legas quo tiveram 
a felicidade do llw constiLuit· auditorias cm!Jevecido, durunlc! 

. a Lerr;u parle do um dia inteiro, exercia o dil'oito de ubstrujt· 
u delmlo pura prevalecerem pontos de vista, que lllc met·uciulll 

. a JH'el'erencia doutrinaria. 
A o!Jstt·uc()iio su tem exercido muitas vezes no Parlu

nwalo brasileiro, despertando não só dos contemporaneos, 
. como dos postcro~. uma vez recordada a razão de ser do sc
uwllmntu uxpudicnlu rcgimontal. 

E' as:;im que por occasião elos Lompcsl.uosos tle!Jul.es, e111 
que culminou a dialecLica admiravcl do viscowJu do llio 
"ii!'nl!l'u nu dp·le~:t Llu pt•u,it!elo, LJUO vuiu a St!l' a l1!i de ~t:.; do 
~c!.t:tilÜJ•n ·til' Hl7'1, a utpposir;.üu nsm·<WtHJI'ala se l't,\'olt.n cnnl.t•a 
a idéa da liberdade assegurada aos nasci luros, foi ao extremo 

· das violcncias materiaes, praticadas na Gamara dos Deputados 
por lJL'ocet·es da politica imperial, represenLunlu úe poderosas 

· correntes politicas. E não dcixúram esses nossos lionl'atlo~ 
unl.cpassmlos de SCI' consl.unl.cmcnlc reenviados ao Parlamenl.o 
pelo seu eleitorado, pelas idéus c pelo sentir do qual ellcs 
reloJJlavam no Parlamento os seus proprios passos. A llOS
leridudc não applaudiu essa rcsistencia i'crrcnha. Os conLern

.. pOI'UJI~u:; a encaravam eon• vcrdarfeiro desg·oslu: mns o vis-
·eondu rio flitl Branco, inle!ligcnlemenl.c apoinclu pL'!o son l.a
lcnl.oso colloga de ministerio, o saudoso conselheiro João Al
fredo, palmo a palmo, pollegada a pollegada, conquistava Lcr
rmtn pm·a a vir:l.ot·ia cta g'l'ando ~nus a •qnc, ao r:abo, comi i
ln iú a fulgurante am·cola quo lhe immortaliza o nome aben
çoado. Não se irritou ,jamais, nem rJol.crminou lact.ica JlUl'
lamcnLar, quo atropelasse os gosl.os, que, malsinassem as al.
l.iLudcs dos quo lhes eram contrarias. O eminente esl.adisl.a 
f.inha sempre cm mcnl.c o formosíssimo conccilo de Corncillu; 
"A vaincrc sans púril, on t.romphc sans gloirc". Não llw 
diminuiu o ardor das convícoües com qnc so !Jal.cn pela granrl•J 
't:ansa a rosisl.oncia com que n OJl!lOsit·.ão mulliplicava os ollsl.a
en!n,~ :\ passagem do 11111 Jll'fl.Íf'·Clu do.!ei, que a ·~lln oppo,.;ieiill, 
do scn ponlo de visla, parecia, alrím do inopporluno, inc'on
vcnienl.o, incompal.ivr.l com n. concepcão, que tinha illimil.urln 
do direito de propriedade. ·· · 

v. Ex. ve l.orlnf- os ]ll'niJerlnntr~~ ria JlO:'iSU h isl.oJ•i::. }l:ll'ln
monla!', como ela hisi.;'Jl'ia ele lodos os parlamentos, ennvorgom 
em um sentido ela Jegilimicladc do clircilo que ntSs, l.ão poucos, 
quo temos csl.ndo a r.xorcer nestes ultimas dias de scssüo do Se
nado no corronl.o rtnno. 

Desde a rovolu~.ão ele 1SGS, que assegurou o primnrlo po
!Hico ús forr;ns parlnmnnlnrcs synt.hol.isaclns na maioria rl:1 
Cnnuu·a clns C:ommuns, que osso direito ficou rcconllcciclo como 
elos mn is lop;i I imos, como rlns mais C'onfessavois comb rlnquellcs 
rio qntJ niín tt•m f]llr so osll'nnhnr flllflndo se cxcrcil.um no clcs
cmp~nllo elo um mttnclulo pnl'lnmonlar. · · 
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.1:11 I lU\'!, u !'espuilu Jus quu;;lües dll ul'dlllli ~u,;::i[ada,; pelo 
l'u<!Uut·iuwulu viclm·i~so da Cornrnis::>iiu do l:'inanoas, introdu
zimlu o pt•ojccto ele lcJ que consagra 11 autorlztu;.l\';l!Jill'U lllll'C
l'ugal.i Vll lJl'~·llllll!ULUl' iu, UU Vi UlllUl'f>US l'Cl'üi'OUlllUô V JUdas, daq UOl·· 
:a oaJJL:<Hia c•Jn que ::il! LHlonsu u euilt.:l:llli.'tt u nu'l!lr!o JJI:JI~ VJVUt:, 
du maiul'itt g'O\'ül'ntllnunLul. Vi n gó.JsLiculllGÜO impaciento o .ouvi 
ao~ l\Xt:larm\J•.üe.,; il'L'il.adati cwn <!lloJ se csLl'anlluva a atlll.uclc du 
uiu putwus "quo aqui ufLO puuum lJalcr palwas á dircecãu que a 
eau.:;u pulJlica vuo Lendo m1 hora prescntu da H.cpu!Jllcu cn
Lrc nós. 

]!}, por Ler vislo o ouvido, Li que me sinto 110 llovot· de, 
unte:; do enlrnt• mai~ vropriumcnte no debtltu provocado pelo 
paroecl' clü úumtms~ilo de _,l!'mano;us oob!'c ns emendas apt't)~ 
~uii\.lltiU;i atl Ul'\:lllllül\lu da GUCl'l'll, S!llLO-Il\C til'l':l:>Lllrio ti pa:i~til' 
l't•ci'!tu du,;stt,; mcrupat.:Gus e a ill>'·cmvel-as eo.m ~;ul.j:;J':wt;ilo no 
nel.i\'u das maniJ'usLw;üeil dn minha vida put·lamontar. 

,\s unidalilJ~ nunca me fm·am tiYHl!llllhicus, num do 
ponlu rJu vistu ruoml, nem do vonlo de vista do ruciocinio; nctn 
tt 11rioi'I, plllas cogitaoõcs a quc se possa ser conduzido, com a 
~in1pltJs ilJlJia ol'iginul da cxislencia du uma unuuimidado, num 
a pusturiuri pelos ensinamentos praLicos da historia de Ludus 
ellus. 

]l;ão coulwno situação politica o,;lavcl c duradoura quu 
!unha rupousadÓ sobre os alicerces da unanimidade. O que ellns 
!)Cl'lt!D, o que clla~ uotcrminam, é o panLuno, é o pául. E o (!Ul\ 
Jllt'lliOi.' :5ym)Ji!izntla ll VÍdll, (I a UgJ~"QÚO (10 UUUUIIU, !ii\0 1! O 
Jlllll' .~Jol'Lo, nüo é un1 Cuspia l\llaixo do nivcl elo mut•. 

Deveriam Lo!' prazer os que militam nu· maioria govor
namunLul cm oncontrU!' conlracliclo!'es, porque esta cinumsl.an
•:in t\ molivo vara lhos cnaltecet• o mcriLo dos scrvioos que 
pt·e~tam ú siluut;ilo qno apoiam. Sem o inimigo, nüo lwvel'lu 
llalallJus quo motivassem as ordens elo dia elpgiosas c as pro
wo~Gcs sernlli'O Lilo gratas. 

Na unanimidade, esses cpisodios dosupparecerium e o am
lti<•nLu vivrlt'ia n t•cpet•eU!'lir do pilnsLt•a em. pila~i.l'l\, o éco en
J'arlonho ele um bocejar continuo. A obra seria apenas aLaman
cnda, sem os cuidados de uma esquadria mais mcLiculosa. Vem 
,it'l l'eilt\ obm de carregucilo e, dá logur a primoít•u, segunda, Lcr
ceiJ·n o qmu·La edições, correctas c pciot•ndas, cm que o rc
I:wtlin, qu~:·:i ~t'!l1J)l'C ;;g-;l;['avn a eondieão rio ,,nl'nt'nln e cm 
que a providencia l'Ut·amontc all.inge o ob,jcctívo visado. 

~l1í:; l.cmos lanl.o? casos Ião conhcciclos, 'lilo roconles! Pri
muit•o projecto, projecto numm·o clous, proJecto nnJ\lfJl'o tt·c~. 
l'tdl.os ~o!Jt'C o mesmo assumpto p:u•n, ao cnllo so voJ·il'icnr q11o1 
niin so acertou com u provirloncia clcsejaclu o que a silunr;ão 
<.1unlinuu La! qual estava antes do nnscimenl.o do primeiro pt·o
,/OC lo. 

l'or que? Pm·quc os projectos voem feitos, ungidos, sacrn
mcnl.arlos, com lodos os prcdicndos do um f.rthul inl.nngivol 
n, como tncs, lt•nnsilum pelos cannos compcl.ontcs da rmanimi

'tlnrle c suhrm no cscouclonro que llics é pt•opt·io, como producl.os 
na1.JH'ncs dessa unnnimicJnrlc originnmonl.o fct•icla de esl.o
t•ilídadc. 

l<'ocunda Btlmonlc nn logislncãn lm•alo!ogica, occnsinnal o 
t•.n:homril'n, 1'011\0 P•plwnwl'ns o ocr:asion:H'." oito no l'l'~rinwn 
rlnN qnnch· iunnio~. que pol'passnm. n~ miserins que se ~leslo
r!HIIJ c ns unnnimidnr!cs quo so clcsfnzom. De mnrln f[IW, nn 
1\Hli.n rln;;sus consitlm•n(.'Üf!S, i\ rlo cansnt·, t\ rio rlovot• cnusnt· 
sui.Jsfacoüo aos amigos sincoros da boa ot·dcm a oxislcnciu 
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ao menos daquellc longínquo escravo de Cesar que, sentado 
no sopé de seu cargo triumphal lhe dizia por vezes: "lem
bra-te de que és homem e de que .és mo~·tal; de que as im
perfeições te. acompanham na contmgenCJa dos tributos que 
lhe são proprios." . . . 

. Pois ao menos, que nos valha essa longmqua remmiscen
cia de quem discute para melhorar, de quem collabora, pa
.recendo que o não faz . 

Nem tudo póde ser applauso~, nem progride. a arte ~em 
o crilerio, que lhe aponla os deshses e que. convida o arti~ta 
a recompor as imperfeições. Não s~ estm:mlam os gc!l!OS 
si não encontrando os obstaculos. Vencidos ·afmal pela pacien
cia incansavel, pela perseverança, pela persistencia de um 
!Usac Newton, a carla das leis da gravitação, de Bernard 
Pai! issy em busca das maravilhas da ceramica. 

V. Ex. me perdoará que eu venha descahindo para di
vagações ele tamanho ambilo. Velho professor, nem sempre 
me pude ater ao desenvolvimento dos problemas urithmeti
cos; a minha tendencia era sempre para algebrisar, sem 
poder conter os vôos para as generalizações profiquas. Pa
receu-me sempre que as idéus geraes muito podiam illuminar 
o estudo dos casos particulares. Da h i o vezo, o ,vici.Q. que ele
termina, da parte dos meus honrados contradwlores gestos 
de mal contida impaciencia c mal disfarçadas afl'irmações 
de· que, no sentido de SS. EEx., obscuro representante do 
Amazonas es(á a prejudicar a causa publica. 

':Porque não vem collaborar comnosco?" - Já se me 
perguntou com tal ou qüal malicia. 

Mas collaborar como? Apresentando emendas para serem 
rejeitadas? Sustentando idéas que são, desde logo, tidrts llOL' 
paradoxaes '! J-embrando alvitres, que são apontados como 
inoppor.tunos c irrealizavcis'? · · 

Que pódc fazer o patriota que quer collaborar no an
damento da causa publica'? E' opinar c aconselhar. Mas, opi
nando o aconselhando, vê o seu modo de sentir e de pensar 
~ystemalicamcnte recusado, ·como não entrando no pt·ogt·am
ma preestabelecido. Porque ha de persistir cm aconsclhat• 
c opinar? E porque não ha de ser conduzido á 'situação em 
que venho me encontrando, de criticar sómente, de apontar 
rlcside1·a.ta? Como não pódem ser, pela vontade da minoria, 
transformadas em artigos de lei, servem ao menos para deixar 
consignados nos Annaes da Casa outros modos de võr do 
~Sn)o problema, outros problemas vistos pela minoria e 
ai aslàdos, por inconvenientes, pela maioria. 

Pois não é no proprio orçamento da Guerra que nós en
contramos maleria que illustra es~P~ conceitos, com que, r. 
esta hora ria noil.e, estou me pcrmittindo abusar ria indul
gencia do Senado? Não rí nesf.c mesmo orçamont.o ria Guerra 
o na ltot·a polif.ica que vamo~ vivendo, que nós encontramos 
o que diz respeito tí actividade do departamento militar, que 
n.ós cnconf.rumos umas f.aes c quaes reminiscencia~ elo sovie
l.tsmo'? Pat·ece uma r!xl.ravagancia, cnl.t·ctanf.o, não o cí. O 
Senado verá que, deslocando elas patentes alcan~'adus atravr.s 
de cursos eseolnt·cs, JlOl' ol'J'iciaes do Bxercilo. a autoridade 
quo lhes 1í propriu, o que ulcanr;aram alravfls desse diffi
culf.oso tirocinio, pura rcconduzil-os á cola inferior cada vez 
mais baixa, indo se cmaiznr nas camadas mais visinlúis da 
populaça, nós temos feito b soldado companheiro do operaria 
.de amanhã, ·para fazer soviet no dia depois de amanhã. 

• .. 
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Nós nos l.eremos approximado da mentalidade simploria do 
1a:njick sob a pressão do boyard e do barine, que nos ~ransfor
mou cl~ llepublica J'erleral.iva em autocracia moscov1t.a .. 

E por mais que pm·et;:l e~Lm·em alicm·c;andu um regnncn 
1\mdamenlalmenl.e conservadot·, esliio i nconscienlemente ca
minhando par:t pt·epamt· as pNh·us deste futuro xadrez, em 
que as OJ[JSsus se agil.at•ão sob a impressão de dictarlura pro-
Jel.at·ia. . 

Pois não foi exaclamenl.e de um acoril.ecimcnto militar, 
depois ela suhl,:mca paz ele Beest-LitowsiQ', que a solrladesca, 
assim recrutada, rel'ln iu a encontrar-se com nwu.jik, sup
pliciada pot· seculos de despotismo, que nasceu o rcgimen do 
smriet? 

Pois deslocando a autoridade para mentalidades mais ap
proximadas dos níveis inferior!~s nós só temos que esperar a 
inrlustrialização, que fará o operariado urbano mais avulta-: 
do, e, no ambiente da carestia cJ•escente da vida, na situa
r•ão ct•eada pela anarchia monetaria e pelo desequilíbrio dos 
jJrec,os tlas utilidades impre~cindiVtJis, teremos um olllat• 
JJal'Ít e~ses factores que convergem, caminhando inconsciente
mente para essa revisão da Constituição, em que não pen
samm os revisionislas mais audazes . 

. Por outro lado, Sr .. Presidente, encontramos nesse de
pat•tamen lo da Guerra epísodios suggestivos, que nos in
sl.ruem dr modo inequívoco sobre o momr.nto que vamos vi
vendo. V. Ex. (diriuhulo-se ao Sr. Eu.zebio de Andrade)' 
hom·arfo relal.m· do OI'C;amenl.o da Guer1·a, familiarizado com 
a ndminist.ração rlr.sse departamento, não ignm·a, entre ou
f.J•os, esl.e prqueno faclo; haver o lHinist.erio ela Guerra rlo
l.rrminarlo que o lI" llalalhão cio caçadores se constituísse 
com o,:; sort.r.udos convocados em BeiJo Hori~on!.e. Passam-se 
o~ dias e não se consegue organizar um piJiotão! Nenhum 
sort.enrlo, na terra mineira, que tantas responsabilidades tem 
na presente hora politica, nenhum sorteado. na terra mineira, 
nccudiu ás bandeiras e o 11 • de caçadores foi por ordens pu
blica em torlos os ,iornaes desta Carpital mnndnnrlo consti
tuir na Capital Federal. 

Assim se vê como o povo de Jl!inas cs~[\ rlisposlo a colla
borar na lucta contra o militarismo e na guerra aos revo
lucionarias das campinas do sul. 

Em compensação, os .iornaes dos Estados, mais desafoga
rios do que os desta ·capital e melhorment.a informados do 
que as gazetas daqui, contam de um certo barco, se me não 
engano do commandante Vasconeellos, que tt.>ria passado re
centemente pelo porto de Recife, com duas ou tres centenas 
de proJetarias quasi nús, mebtidos nos porõc:;, a caminhõ de 
logat' desconhecido e a t•ecordnt• as paginas da historia, não 
a actual, de Johan Pascoe Grinfild, no Pará, quando os sedi
ciosos eram vencidos e convencidos pela acção da cal sobre 
(JS porões das presignngas. 

Si este modo de ensinar patriotismo, tragico e violento, 
não· conseguir preencher os claros dos batalhões de caçadores, 
com que son]1'a a administração ela Guerra. é que rt:'almente 
os governantes teem de mudar de therapeuticn e de recorrer a 
outro typo de medicina. 

O honrado Relator do areamento de Guerra estranha, que 
ou ... entre outros, não queira entrar no amago do problema 
111Jit lar, encarado no ponto do vista financeiro, qual é apre
sentado pela commissão tcchnica correspondente,, 
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Mas, Sr. Presidente, cu j1í disse a V. Ex. que não havia 
comr.i apresentar emendas que pudessem ser acceitas ou que 
tivc.;serú a possibilidade de serem acceiLas, desde u minha 
ori~rltação tão elo desagrado ela maiol'ia siluucionisl.a 
que rJivcrge profundamente ela orimlla~'ão vicloriosa, de 
reduzir a despesa no ot·r;nmenlo da Guerra, se agora mesmo 
approvnmos mais uma delegação de allribuições privativas 
elo Çongrcsso Nacional no Poder Executivo, armando-o com a 
:l'uculdarlo, de, mais mna vez, reformar a organização da ,ius
T.iça militar. 

E V. Ex. subo cm que disparam essas reformas, quasi 
sempre, sinüo invariavelmente, na creaçilo de lagares novo:;, 
no augmcnlo do despesa ... 

0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE - V. Ex. não tem razão, por
que a autorização foi clacln a clausula "sem augmcnlo do 
r1 " " oopeza. 

O SR. BA11BOSA LIMA -. . . para pôr em disponibilidade 
dctcrminaclos funccionarios, que continuarão a perceber os 
seus vencimentos inlegraes. 

Essa clausula "sem augmento de elcspeza" ... 
0 SR. EUS!lBIO DE ANDRADE - Aliás, isso não Ó elo orça

menl.o da Guerra; consta de um proJecto ela Commissão ele .Jus
tiça. 

0 SR. BARBOSA LIMA - l'el'fcilumenlc. Mas virá influil• 
no oPçamcnl.o da Guerra, porque ha uma ruiH"ica nesse orça
mento com o nome de .Justiça Militar. 

Vou chegar a osso ponto. V. Ex. me distinguiu com ess.t 
observação, que não é propriamente elo orçamento, mas ele urr: 
pro,ieclo ela Commissão elo Justiça. 

Mas, cu venho dizendo que essa clausula elo "sem augmcn
Ln ele ricspczu" - o Smmclo mo perdi\ e o plelll'i:mw ela nxpr·r·R
são - é uma velha pilheria em que se compPaz o legislnrinr 
hrnsileiro, c muito de ngrnrJo dos .governantes de todos os 
tempos. 

O Sn. Eusgmo DE ANDUADE - Tambem de todos os ro
gimens. 

O Sf\. BAnnosA LIMA- Não hn que dizer, se deste ou da
qu ollo. 

Hocol'do-mc, Sr. Pr•csirJonl.o, enl.rc outras, do uma nu I nri
znçãn rlarJa no ministro ela Famndn, pura organiznt• a fiscnli
zar:.iio rins l'Pparl.i('Õr.q a cm·gn rio mrsmu mini;;L1·n ~Pill 1111-
r,monl.n r!e despesa. Ao cnbo de menos elo um nnno, pediu-se 
un.1 crecJJI.o rio nnda mais nada menos, do 500 contos de rr\iR 
pnm :l'azm· fnce n ossa rif)SIJf)Sa. B na proposl.rr desl inncla n 
I'Sil·n·ei.Hicm·-·sn na lo i rio 01'1.\amonto o :t· fnznr casa nhi .iú n 
rnhl'ica nccnsionnl Un lln so transformado cm rlotar.uo orelina-
rin duplicnela paPa mil contos. • 

De mnrlo que quanrlo se mo i'nlla em rofrwmns ROm nu
gmeillo de rlespcsa, ou .iú esLou pensando no credilo que se hn 
rio vnlnr nn sessão immedíata. 

Ora. nqui, Sr. Presirlcntc, ha a remoelolaoão elo oron
mrnl.n rla GtWI'I'a, no scnl.irio ele comprimir ns rirsposns que 
I ltP sii.o pi·orw.ins. 

P1·rsuppric o (•sl.uclo do uma quoslão muito íntcrossnnto 
rln nl'i h·irlndP rrnn I'SinYn cm fr'lco nn nossa urlministl'n(;ão e 
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nus nossas leis, quando prevaleciam os moldes dn arrcgimcn
tanão militar propria á Itcpublicà da Suissa. Foi quando, 
sr: PJ.•osiclcnlo, se estimulou a creação elo linhas ele tiro. Por 
totln pal'lr a mocidade ::eudiu aos stands, ns r:::wrcieio;; :;e 
mu!Lip!icavam, formava-se uma galharda infantaria ele bons 
atiradores, com uma despesa vordaclciramcnto insignificante. 
Caminhavamos para ter, dentro em pouco, quinlienlos mil 
brasileiros validos por Lodo osso territorio, capazes ele, cm 
uma hora do apcdura. dcconrnl.c de possível conflicl.o inter
nacional, acudirem á bandeira. 

Pois, son h ores. a preoccupnção de symel.ria l.cchnica c a 
inclinação para o fig·urino franccz, os sonhos do serviço mi
liLar obrigal.orio generalizado, a acclimação indiscreta da t.ra
rlif!ÕCs militares que não condizem com as nossas, a clecreta
r:fio r/o leis .nas qunrs sn via um rlos asnccl.o' rio dnlicor/n p!'o
blema e se deixavam de ver outros bem mais importantes, 
I. urJo isso nos conduziu ti situaeão em que nos encontramos. 

O SR. LAURa Mur.LER - Não seguiu o exemplo da Suissa. 
O SR. BARBOSA LIMA - Perfeitamente. Variamos quanto 

a Bnrna. Genevo. omfim, nos 22 gloriosos Cantões ela pequeni
na Hcpublica J:Telvctica. 

Pe!'gunf.ava-me um chefe rle Estado que m~. distinguia 
com a sua estima pessoal: - O senhor que é m1htar, o que 
pensa elo srPvi~o mililar nhriga[orio, da c9ns_cripG~O? 

Sr. Presidente, eu tenho uma aprccmçao alli'ts cm dP.s
nen<lrdo com n JPniorin rins meus collega~ vin.iarlos c mnis 
lirlos rio f1llC cu. Mas cu tenho imprcssii.o clr. assim como sem 
ns/.ufa não se plnnlnm hannnoirns P.m Berlim, tão pouco pa
rlemos transformar para o nosso Brasil atormenl.aào outros 
prohlcmns mu íl.o mais instantes o regímen ela caserna prus
siana. 

O Sn. J .. AuRo MuLLER - Apoiado. 
O SR. BAnnosA LIMA - Afigura-se-mo rio ponto do vista 

rlo c1m,iunto elas nossas ncecssiclnrles que nós não fnziamos 
l11•rn mn no nossn rs·r.rs~o prssnal rir l.r•qhnlhnrlorn.~ nA'l'ieolns 
r!iminnil· o mmll'ro rln ll!'nços ulcis " tr·nzrl-o; pnr•::t n aprcnrli
zngom nos qnart.cis: 

PnPor,ia-ml', ao mesmo l.rm110. que n qnnsl.ão rll' clnfrsn. 
pOP 11m Jarlo, n a Cllli'Siiio finnncrim. pnlo outro, iam snnrlo 
snffir.innlrmonl.e aU.rnrlirlns com n gnnnJ'nli?.neiio rins linha~ 
rlo /iro. 

Crcavnm r.sfns nma mon/.nlir!arlc Q!W rcn~in contra nmn 
l.al nn qnnl rrpngnancia pelos mis/.nrcs pronrins :í. nct.ivirlnrlc 
milil.m·, mns crcm•a rsl.n mrntnlirlnrln srm rlnslocnr osla nct.i
virlnrlr e, sohrei.\Hin, srm gravar o OJ'r.amnnto dn Guerra com 
nmn rlrs.prRn rpw r/n /;í pnJ•n Jlo.ir rsl.:í ll'inlienrln, TIO]'(flll\ nn. 
t.nncn rlns lii1 h as ri~ tiPo. nils ocrm•J'inmns n csl.a rlnsprsn Mm 

· 70 mil contos c hoje anrlnmns 11nlns hriparlas rins l.'.OO mil. fóm 
ns- cl'rrlll.os snpplrml'nl.n!'r.~. nJ•innrlns. mnitn nrincinalmrntr. 
das ef.npns que crescem com a cnrcst.ia r!n vida. 

As linhns rio tiro se rlisnnnsnrmn. fm·nm dissolvirlns, rm 
i:l'anrlr na r/ r. B rln cffininnnin trclmicn rlos nMsns corpos dn 
nxrJ•nit.n, n6s estamos l.rnrlo no i icin pn!n.s rliffir.nlrlnrln.s rom 
qnn. hn sris mrzns. nrís nrJ•srg·nimos ns hnslr.~ rlissnlvir!as rln 
g·f'llPl'n 1 l~ j,rJm·n Din ~ T~npP.~. Rrlll rnwl1'1 pg·n d 1.., ~n fi l'l'f'r lll!H' pc:l n 
prn·srg'lliefin r~nm o conruJ'.~n rins mlmrJ•nsns policias riM F.s-

' 
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tados mais ricos rla Federação e melhormcnle armadas com o 
auxilio dn 'rhesout•o .F'eclcrul. 

Ve, porl.anlo, V. Bx., SI'. Pl'csiclenle, que assim como 
no ot·camcnlo da Hoceil.u eu pleiteava a pl'eliminat•, segundo 
a qual a m·rar:fto de novos impostos devia ser objecto de um 
JH'Ojecl o de lei largumenl.e esl.udado e informado pelos corpos 
technicos, lambem em relação ús rlospesas que correm pela 
pasl.a ria Guerra, nós não a podemos fundamenl.nlrncnl.e modi
ficar de modo consirleravel sem a ri'moc!elação que se J'aoa sob 
mclhot·es inspiraç~es. . . . . 

Eu me rel'errt, em uma das ver-es que l.tvc a mfeltctdade 
de expor o meu ponto de vista, quasi isolado, á acção da.s 
missões osl.mngeiras e ainda mais accenl.uadamente á acção 
dessas missões oi•ganizadas post bellu.m., após a guerra, e ma
nifestei as minhas apprchenções sobre a influencia que te
J•iam na nm;sa cstruetura militar, na organiwçãn rias nossas 
forças e nns despesas provocarias por essa organir.açfto, a men-
1.alirlarln rm·optia, feita soh a pressão da pt·eot~tlupaçá·J se
cular do velho problema racial rlo equilibrio continental. 

O Sn. PAur.o nll I<'RONTIN - Pressão sob a qual foi feita 
a lei elo servico militar obrigalot•io. 

O SR. BARBOSA LIMA - Exacl.amenle. Com os resullados 
que nós estamos vendo, aqui n technicament.e lá fr'ora. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN - Das revolU()Ões, 
O SR. B.\RIJOSA Lll\1.\ - Era pr•rcisn haver comprelwndido 

que o problrma militar t\ um c na Amcrica elo Sul ti outro. 
O Sn. S.\MPAio CoRRI~A - Muito lwm. E' isso mesmo 
0 SR. LAURO Mur.r.Im - Apoiado. 
O SR. BARBOSA LIMA - Pur cm cqunc-ão, pretender rc

solvet• com os mesmos fund()mento~,/entenrlcr quo so enqua
dram em equações do mosmo gt•áo, com os mesmos coefficien
tcs, esse problema, aqui e em França, é, um erro technica
mente clamoz·oso e finalmente ruinoso. 

Nós já vimos - e eu já me referi aqui, cn passant, a esse 
aspecto da questão.. · 

Nós tínhamos umns velhas tradicõos portuguezas feitas 
de muito bom senso, muito convinhaveis á nossa mensalidade 
e que tinham dado muito bons resultados no conjunto das 
nossas trarlicões c onde rarissimamonlo s·e enconf.rnva um dos
\'ÍO de dinheiro, um desfalque causado pelo quartel-mestre. 
'finltumos uma escripluração feita pelo sargento, que se habi
litava, Unhamos o manuseio dos dinheiros conduzidos pelos 
officiaes do tropa. Passamos a ter, com os novos modelos 
faustosos, quadros os mais dispendiosos. Contadores, que vão 
desde tenentes não sei si até coroneis. Intendentes, desde te
mente af.rí coroneis até a possibilidade do general reformado. 
E ~orpo aclminnisl.rativo, cmfim, torla aquella miuoalha de que 
Jlt'Jmam os francezos na sua tcchnica adminisil'ativa, todo 
aquel!e ~n.carleiamento em que a gonle se perde no meio de 
uma mfmulnde de quadros e quadricolas, 

O SR. SAMPAio CoRnr~A - Et rappo1•lR heiJdo·rnadail•s/ 
0 SR. EUSI!:DIO DE ANDRADE dá um aparto. 

O Stl_; BARBOSA LIMA - E é por isso que eu vinha dizen
rlo que nuo se póde fazer oht·a util, obl'a definitiva o do maiot• 
valor, sem uma remodelação .•• 
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O Sn. EUSilBIO DE :\Nnn,ID!l - Que não se póde fazer no 
ot•ç:imento. 

O Sn. HAJUlOSA Lrli!A - ... com a qual se volte nos nossos 
anLeccclen I es, t\s nossas l.t·aclir;ües. 

O Sn. Euslloro · uE ANDI\ADE - l\las no orçamento não 
púde set• feita. 

O Sn. BAnnosA LrMA - Uma reclucção pela qual se fizesse 
a reducção elos efl'r.ct.ivos. 

O Sn. EusEmo UE A/Jli\ADE -.Tá estão reduzidos. 
O Sn. BAnnosA LIMA - Esl.ão reduzidos, mas, desgrnça

rlamenl.e, ns reducr;ües estão oblil,eradas e annulladas por umtt 
sél'ie de cireumsl.nncias que todos nús temos presentes. 

O SrL PnllSIDENTE - Lamento ler de interromper as cru
dilas considerações de V. Ex. 

O Sn. BARBOSA LIMA - Agradecido a V. Ex. 
O Sn. Pnt;SIDEX'I'E - Mas a hora da sessão est.á f.crmi

narln. 
O Sr\. BARBOSA LII>U - Se a hol'U da sessão vae Se\' pro

rogada, eu peço a V. Ex. que me reserve ... 
O Sn. PnEStnRNTE - A hora da sessão niio póde ser pro

rogada. 
O Sn. BAHBo:u LIJ\TA - Em qunlqum• hypol.lwse, eu peço 

n V. Ex. qno me l'~srrvn o rnen dil·eito nas considerações quH 
in J'azrnclo. Não qurro qu~ me aconl.rçn o que occm'l'eu na ul
tima sessão ern CJllP qsei da palavra (1•isos), em que, tendo-mil 
senlaclo por estar dada a lwra, foi prorogarla a sessão, consi
derando-se <que eu Linha desistido de falar. 

0 Sn. BUENÕ BRANDÃO - Muito naturalmente. 
O SR. BARBOSA LIMA - Não censuro, assignalo. Poderia 

dizer "consl:ado", uma vez que· se tratava da missão franeeza 
(risos; muito bem; mu'ito bem.) 

O Sn. PRESIDENTE - A hora não póde ser prorogada; a 
sessão não póde passar de meia noite, porqu~ as dispo~içi:ics 
rio Itegularnenl.o determinam que as sessões comecem e termi
nem no mesmo dia. 

Convoco uma sessão exi,raordinaria para amnnllã, ás 10 
lroras da manhã. V. Ex. fica inscl'ipto pa1•n falar na clis
cussiío do orçamento da Guerra, 

Dou para a sessão extraorrJinaria de amanhã a seguinte 
ordem do dia. · 

Discussão da emenda da Commissão de .Pinanr,as proro
gando as leis ortlamenLarias á proposicão ·da Camara dos 
Deputados n. 101i de 1924 que abre, pelo Ministerio da Guer
l'.a, um credito de 2 :OH$700, para pagamento do que é devido 
a J,uiz de Macedo & Cornp., pot· fomecirnentos feHos :i 
1• Circumscripção Militar; 

Continuação dn 3' discussão da proposição da Cnmnra elos 
Deputados n. 90; de 1924, í'ixando a despesa do Ministerio da 
Guerra para o exercício ele 1925 ( com pm·ecm· {mJo1•avel da 
Com.m:is.~lio de F-inanças .1·oln·e ao~ emendas ap,•e.vl.•ntadas e o{
[e1·cce1ulo novas, n. -102, de 1921); 
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Continuação dn a• discussão da proposição dn Camnra 
rlos Deputados n. 7G, rlu 1 02·1. fixando a despesa do Minis
l.et·io ela .TusLiça o Negocias Interiores para o exercício do 
1 02S (r.nm 11W'r:ccr do. nmnmoisstio rle Finanr,•as, favoravel a 
a.lrnr.mfls emendas, contrrl1'io o. onfms c o(j'm·cccndo novas, 
n. f:l~, r/c 102~); · 

Continnar~ão da 2" discussão dn proposíc.ão da Camnra elos 
Deputados n ." ! 17, ele 1924 orçando a Receita Geral dn Repu
blica, para o exercício de 1925 (com parecer dn Cornmissão rle 
Finanças sobre as emendas ap·i·esentadas, n. 107, de 1924); 

3" discussão do projecto elo Senado, n. 50, de 192.\, con
cedendo :.'t Sociedade Propagadm·a das Bellas Artes o direito 
ele omiUir rlebcntu1·cs pura resgate de um empresLimo (emen
da destacada do o1•çrr.mcnto rln. Receita. c inclnida em vi1•turle 
rle m·(feneia); 

3" discussão da proposioão da Cumara dos Deputados 
n. 113, .ele ! 92·1, que manrla nmitl.i t', pe:la Cas;l rla Moeda, selins 
posl.aes cm homenagem a Santos Dumont (eorn parecer fa
'IJm'rl,el da nom.luissüo de z.'inanças, n. B!lG, ''>? 1 !)~.\) : 

Discussão unica elo parecer da Commissão ele Policia nu
mct·o 309, rlc 10211, conceelrnrlo um nnno ele licença, a comrçar 
de maio vindouro, ao Sr. Senador Lopes 11onçalves, pura Lra
tnn1r'nto de snnrlo, na Em·opn; 

2" rliscussüo ela proposição da Camnra ·rlos Deputados 
n. 115, de 192~. autorizando a abril·, pelo 1\línislerio da Via
(::io. o r.t·crJil.o e:;pecial rln 2,Gi·l :130$27G, pat·n nttpnrlei.• :i li
qJ,lÍclnçi'ío do compromissos assumidos com os tarefeiros ela 
construcçi'ío tln Estrada dr. Forro de Prlrolina a Thcrczimt 
(com Jll!1·cce1' (a.voravel rln. Cmnm.issüo de Finanças, n. 405, 
de 1024); 

2" eliscmsão rla nroposição da Gamara dos Deputados 
n. 11G, rlo 1!12~. que ahro. nela Minist.crio da Viação, um cro
rlilü especial de 118 :G09$850, para pagnmcnl.o :'t Companhia 
Grn·hnniforn de Aruranguú. (r.mn pm·ccm· (avm•avel da Cmn
missr1o de Finrzn(•as. n. 403, dr! 192/t); 

?" rli~.r,nssnn .r!o pt·ojrcln rln Scnarln n. li. rl~ ·1!121, nul.nt·i
znnrlo o Prrsiàenlo rla ncpulllica a abrir pelo Ministorio rl.:t 
.Tnslir,a c Ncg-ocios Jnlcl'im·cs n ct•crlil.o que fop neccssm•io 
pnt·a ncr.m•t·m· no pag-amont.o nos herdeiros rln rlonl.nt• Et·ir•.o 
r.orlltn rlos vcncimcnl.ns que n mesmo, na qunlidado rln JonlrJ 
r•n!ltr>dr·n! icn rln l":lrnlrlnrlr• rlf' Mr<rlir,im rln ltio dr.' .Tntwit·o. 
rlcixnn rlr PccrhPI' (da Com.missiin de .lu.sl'ir.rr. r l.rrtisladío c 
11m•r:cm• frwnm·ncl rlrr dr. F'i11rr11.('11S, n. lj 08, dr: 1 !l2lj) ; · 

Lcvnnla-sr n scssfio (Is 24 ltm•ns. 

Hl:l" SESSÃO EJ\1 20 DE DE?.EMDTIO DE ·t 921, 

PnR~lllENCTA no flll. !~S'I'ACTO COTMDTU, P!Ulf!lll!lNTg 

(Ex l r·aor'rl i nnPi a) 

A,,. 1 o hm·n>l al\hn 111-Se rt•r.scn IJ•S •1" Sr!'. A' AZCI'ürln, l'•J
l'·~ir!t LnbP, Barbosa Lima. Diony.•io Bcnlcs, Closl.a HodrigTW:i, 



SESSÃO ll:i\f 20 D!l D!lZ!lMDT\0 Dll 1924 299 

Cu:1ha ·\lar:hudo 'I'!Jomaz l1odJ•ie;ucs, João Lyra, Ant.r.nio 
:Vlnssa, EuzL•l.Jin 'de .\ndraclr., Antonio Moniz, Mor.i~ ~odre, 
Munoel Ilíon.:nrdirn, Jemnymo :VIonl.cirn, Miguel do Carvalho, 
J,laquim )lut·eiru, Paulo de !<'ronl.in, Hucno Ht•andilo, l.luenc. 
elo Paiva, Arlo/.plto Gorrlo, Carlos Caya/cunti, l~auro Müllor e 
Viela! Hamos (23) . 

O Sr. Presidente-Préscntes 23 Srs. Senadores, está aberta 
a ~r:ssií,o. 

Vac ser !ido. a uct:, ela sessão anterior. 

O Sr. Carlos Cavalcanti (servindo de 2" Secretario) procede 
á Jcilum ela aeta da sessão anterior, que, posta crn discussiio, 
ê npprovucln, sem roclamuoüo. 

O Sr. 3' Secretario (servindo de 1") declara que não bn 

EXPEDIENTE 

O Sr. 4" Secretario (servindo rJc 2') declara que não ha 
pareceres. 

Comparocom mais os Srs. Pirns RebeiJo, Lauro Sorlré, 
Antoninu Freire, Ferreira Chaves •. Pedro Lago, Bernnrdinll 
~·l'Ontciro, Mendes Tavnrcs. Sampaio Corrêa e Luiz Adolplw 
('lO) • 

Dei:xam elo comparecer, com causa justificada, os Srs .. 
l\Icnrlonca Marl.im:, Silyer·io Ncry, Aristides Hocha, Justo 
CJwrmonl., ,José Euzebio, ]~uripcdes rle .<\guiar, João Thomé, 
J~~n.iamin Barroso, Eloy rlc Sonw, Venancio Noivu, Rosa e 
Srlvn, CaJ•nciJ:o cJn Cunha, Manocl Borba, Gon~al'J lloJJemberg, 
Mcclc~lo Leal. Lnet~rdn F!'anco, Mfrcdn El/is .. rcsé Murlinlw, 
J~ngcnio· Jrmlirn, Uamos Cnincln, Hermcnc::;ilrlo de Moracs, 
Oenct•osn Marqncs, Ji'clippe Schmícll., Vcip•H)[o de Abreu, 
Soares dos Santos c Cat•Jos nar]JOS:l. (2u). 

O Sr. !'residente'- Não h a cxpcclicnto. Tem a palavra o 
Sr . .Teronymo Mon/ciro, previamente inscriplo. 

O Sr. Jeronymo Monteiro - Sr. Presidente, quando 
húnlr'm rliscnUrt on começava a rlisculir o orçamento da Rc
r,ci/n, li\•e r:n~c,io d~:> affit•mat• qllr. 0 ~i1 lifronf.;J c/'~'!o pro,jer)tO 
~··m n nrt.unl lei cln Hcccila dcn1mcia nma a/ln majoraçfio nos 
tr·ibulos J.n·nuaclos sobre o povo brasileiro. 

Jtoil.cJ'O essa niTi r·m:lltvn, pndcnrJo. Sr. Prr.sidcnt.e. avan
cat• nindn n proro;;lc.iin de que osso :wgomenl.o. c~.•a mn,ioração, 
no rlizer dos cnf.oncliclns cm mnlr.riu J'iscnl. sobe a cifra su
pc:•io~ a :JOO mil contos. 1\"a minha osl.imutivrt porém, Sr. 
fit·e~irltmlr~. ns~r m•csr.imcnlo rlr. imnnst.nA. essa mnim• c·nnl,ri
buição, que pedimos ao povo oxcoclc, cortnmcnlc, de 500 mil 
.:t' n (.0~. 

!)i;: ia eu, hnnlrm. [\!'. l'l'l'~>idt•nl·:· .. qnc n;:in ]lOdit\ I'(Jpro
. v:H· 11m· ntl~·montn ilco:tn nal.urrza ~i on sr.nti~~o Qno esses rli
nhcit•os, pocliclos á bol~a elo povo, ornm rJovidnmonto npplica
dn;~ rrn rnn/JJnrumeJJIO.'~ niPis n enrltt uma clns clnss~.9 rin PO
t1inrlnrlr Jwn;;i/eira. Lnn,::e rle rp1~JlqJIPI' J'rcriJninnr:fin, longo ele 
'111:tlrttW1' nJ,sor·v:w~n cnni.I':ll'ia n 11111:1 l.nl inieinl.iva. t>tl sâ 
leria .Palavr·as llu 'tonvor, st) teria rio dat• a minhrt solirlnrio-
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dado parn um neto que fosse buscar da bolsa do povo maior 
contribu içüo paPa o era !'i o publico, desde que essa contribui
ção, desde que esses onus, Juncados sobre toda n. genle. nc. 
Brasil, tivessem npplicação conveniente, lwne1l'iciando a todas 
as c!a~ses e ele moclo muito particular ás classes mais desfa
vorecidas da fortuna. Noto, porém, Sr·. Presidente, que esses 
:wLoR do gowrno, appellanelo para a generosidade do povo, 
contando com a Ionganimidade dos habitantes do territorio 
nnc:ional. esses actos do governo não merecem o nosso ap
pl:~uso, porque elles não teem o fim de beneficiar o paiz. 

Quando, hontem, Sr. Presidente, eu pronunciava pala
vrail mais ou menos semelhantes ás que ora enuncio, accres
centei que_ dentre os melhoramentos mais inarlinveis, mais 
urgentes. que se impõem ao poder publico federal. podia 
apontar n necessidade elo se meH10rar o Lr·a:l'ego iln Estrada 
de Fr.rro Central do Brasil, nas linhas que servem aos sub· 
url:Jios destn Capital. 

Fit santir isso aos dignos c venerandos Senadores, dei
I!JE's communicação do espectaculo tristíssimo, vergonhoso 
mc•smo, que o governo offerece nesses trens que chegam dos 
subur!Jios, trazendo os operarias para as fabricas. E' o es
pectn'culo mais dr.grndnnl.e que se pôde oHet•ecr.r em um pniz 
:!h'ilizado. 

Por varias vezes. como disse hontem. tive ensejo de Ir 
pruposiladamen te á Estação Central assistir á chegada desses 
comhuivs. Vinham os operarias aboletados do modo o mais 
esl.rnvaga-n I. e que ,1 passivei: alguns, pendurados nos varlics 
do~ carros, outros pegados aos companheiros, tomando as 
phlaformas c enchendo todo o interior dos vagões, sentan·· 
dú-se ató no assoalho dos carros que os conduzem, de qual
ora!r maneira. para poder vir ganhar o pão com que devem 
sustentar as famílias. 

Depots de ter o espirita entristecido, mais de uma ve~:, 
com este especlaculo, não me contive e me dirigi ao ll'liniste
rio r!a Viaciio e lá conversando com o nosso distinctissimo 
ex-cül!cga, um dos mais il!ustres homens publicas, um dos 
de mais talento da actual geração de estadistas brasileiros, 
f.ive ensejo de dizer a S. E:-.:. que sentia o coração confran
gido, dcante do modo por que os nossos operarias. ou antes, 
CJ~ h:!bil.antes dos nossos suhurbios, er•am tratados pela prin
cipal via ferroa elo nosso paiz. 

Chamei a a!Lcnção de S. Ex. para providencias que de
vem :::er postas em pratica no sentido de fazer cessar esta si
tu:~cúo tristíssima, que degrada o Governo, perante qualquer 
visitanLb que venha. conhecer as nossas cousas, as cousas na
cionaes. S. Ex. já conhecia ludo aquillo que eu lhe ia de
nunciar. S. Ex. se mostrou familiarizado com aquellas 
sr·enr.s, dizendo mesmo quo era a preoccupação maxima do 
seu governo. que o empenho· maior que elle tinha na gestão 
da pasta da Viação ora dar soluçiio ao problema de transporto 
entro o centro e os suburbios desta Capital, pelas linhas da 
CenLral. 

Is lo se passou, Sr. Presidente, ha mais de seis mezes, 
talvez. Outras vezes v o !lei a conversar com o Sr. Ministro da 
Viocão a respeito do mesmo assumplo, instando com S. Ex •. 
para adoptar, no caso, a unica. solução possível, a unica medi
da capaz de afastar tamanha difficuldado nesse serviço, ou 
seja a electrif.icaçüiQ da Central, ao. p1enos nesse ~recho., 

• 
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E' bem verdade, Sr. Presidente, que nesse mom(;nlo eu 
niío me esquecera que o trwb,alho de electdl'icação de qual
quer trecho da Central dcvct·á custar milhciros de cont.os de 
réis, c o crat•io publico não tli~põe de numerat·io para ser
viço de melhoramento de tan!.a monta. Não me tinha ·~~que
cido, Sr. l)rcsidenle, ao conversar com o Sr. M inistm da 
.Viação, que o nosso paiz ,já foi a uma praca estrang·eira so
licitar recursos, allegando que cssc.s eram dcsLinados á ele
ctrificação da Central, recursos esses que foram obtidos em 
um vultuoso cmprestimo que produziu milheiros e rnilhei
ros de contos de ré is. Essc.s dinheiros porem Sr. Prr.5idcnte 
- bem mo lembrei quando r.onversava com o Sr. .Ministro 
da Viação - tiveram applicação outra c bem diversa daquel
la que os prospectos para o emprestimo denunciavam. Bem 
differonte foi o caminho que tiveram esses recursos, esses 
dinheiros emprestados, hcm difl'erente daquello que so af~ 
:firmara aos capitalistas ao solícilar-se-lhes o seu capital. 

De modo qLw, Sr. Presidente, voiu o compromisso pat·a 
o nosso Governo, os recursos foram obtidos sob J)relcl'lo de 
realizar um melhoramento importantíssimo, inr.lispcnsavel. 
inadiavel, urgontissimo, o nada so fez at6 hoje, continuando-se 
na situação anterior e so deixando a pobre classe que busca 
esses re.motoo, povoados do.• suburbios para rcgidenoia por 
lhe faltarem recursos para habitar no centro da capital, dei
xando toda essa gente exposta ás necessidades do trafego e 
ao risco de morrer no simples trajecto de sua casa ás offi
cinas, onde trabalham. 

Nessas eondiçõ~s. quando fallnvn o.o Sr. ll!inistro da 
Viação a re~L'eito do nssnmpt.o, niín tive siqner coragem, se
il1hor Presidente. dr. fa?.Ar nllu~~n nn em)Jl'r.st.imn ronlruhido 
!Para electrificaçúo da Central, mas desviado d,1 seu f.icst.ino. 

O Sa. JoAQUIM MonF.IRA - Para a elr.clrificação da Cen
;tral e outros melhoramentos fcrro-viarios. · 

O Sn. JFnON"l'Mo Mm>'T't~TPO - Ma~ o 'fim u·rin~ipal foi 
n: e:lcctrifieaoão · da Central. 1Pot• isso insisto no nssumpto, 
uma vez qui! os outros melhoramentos a que se refere o no
bre Senadol'. noriiam o~r adiados, o que não succr.rlia P.om a 
electrificação da .Central; , 

De modo que foi um crime dar-se applicacão diversa ao 
·Producto dess<' emprestimo. cu.io fim nrincipal era ínMnmen
te esse melhoramento inadiavel - a el~ctrificaçiio da Central. 

O SR. JoAQUIM MonEIHA - A applicncúo do r.mprosl imo 
não foi illegal. porouanto elle SA destinava nüo Hó {I electri
ficação da Central como n antros melhoramenl.os ferro-via
rios, onde llXRCI.am~ntc foi applicada g-ranrlr. part.~ do em
JlresUm'o. Essa upplieac;ão podia não ter sido OP·llOl'lunn, mas 
illegal não !01. As~im V. Ex. não tem razfio qunnrlo diz que 
o empres.t.imo linha s!do a.pp!icaclo cC1lnpl01n.me_nte .. f~1·n • d.~ . 
.seus mtm tos. .· · · · · .'' ~· ~ · ,. : ·1~ [l!L 

O Sn •• TltfiO:\YMo Mo:<TKJR:l St•. Pt•esidcntr.. vn:.1 m::-
plicar o meu J.Wn~n:nenlo. Não 1;1c nrrr.pcnrln de lrr ditn Qll!l 
esse emprestimn J'ni contr:thirh parn ~ ~lr•cf.J•il'irnçiín. nn: 
.Central. .. ·. . ' · · · 

O SR· JoAQtJTM MonEmA - Eu apena8 1 ~clif:rJI.lP.i, m:
;c~escelltand() ~e para outros melhoramentos~. 



302 

O Stt. Jlll\Ol'i!Yli!O .MON'l'!Wto ·- O honraria '~'J't:t !ut' pelo 
Eslado Lio flir; dt~ .lanoH·o :m de coniJarclar vm qur., diwndo 
que rcel.i!'iCJtl :\ qc.: en iluvia al'rir:narJo, di,'oJ :nlpii.~Ila
rncnLc quo .~t! rtciu :.,n!Ht 9ido completo. 

~. Bx., por'lanlo, procura conLestur, onde não cube con- -
tesLaçfio, pOJ·•.Jtl'~ ,, qno ett 9.JIIrmei e conrrnún a aHH·nt;u• é que 
a ap.pUcar;ão do .~mpr·cstimo, eonl'or.·me havia :!ido a:mutwía:!o 
nos )Jrospceto~. I Gt rlc:~vindn do seu fan prir.cipal. 

Mas, S1·. Presid<.lnf.e, honrado com os apur/.Ps r:lo nob:·•1 
e prcelaro Senador fluminense, devo dizer a V. Ex. e ao Se
nado que el'J'eclivamento o empreslimo Cllntrahiclo para u 
clcclrll'ic::tç:iio da Ct~nlral, e, como di~ S. Ex., par·a oul.N:l 
melhoramentus fcnu-viarios, i'oi npplicado cm servl()Os ou
tros quo nfiu uquclle que Olt c todc\ gcal:c, inclusive o proprio 
Sr. 1\Iini>.lro da Vbeiio, re.putamos ind;~pcnRa.vel, inarliavel e 
urgentíssimo, t]Ut· (• :t p/;'f'/!'iJ'ir•n ç~lio ria Central, ao menos naô 
linhas do .-;ubu rtJio. 

Si o mea hO!Il'aclo cdk:;:t pelo !Uo d.J ,/ancit·(l, tkot•ja 
rcalmcnlc v~:·i l'a:at· si l~:td.o ou nfio raziio, dcw dio[Jtll'-se a 
perder nl~UJnas llul'u;;; th\ manhã ou ela iard~, indo :.. ConLr:;.! 
assistir o cspccto.~lllo horrivcl, dcgradar.te •••. 

O Sn. BARHosA LIMA - Apoiado. 
. O SR. JllítONYMo Mo)r•mrno - , •• que oJ'fe:·cccm o~ eom

boios que rios ôU!Jurt•io:; e!tC'i;Uill u~.,:a cnpit.al. 
O SI\. JJ.wJOsA LIMA -·- Apoiado. 
O Sn. JrmoNYMo l\fo~m;:mo - S. Ex. çlcvc Ü' lá para 

sentir o sou cC'racfto coni'ranguJo aeanle do rnoào cle;:pr·edvcl 
por que süo tratado3 o~ operarias e h:ll:dLanlea do3 suiJm•bíos; 
S. Ex., l.oria ensojo de dar ao seu cora~fw um momento par·a 
cultivar a curid:Hie, :t humanidade, olhunclo para ess2o infe
lizes com mais carin!1o c mais amór! Deante desse quf.ldro, 
S. Ex. trabalhm·ia com mais esforço ;lara que o Gc;verno 
fizesse aquell2:l melhorat~luntos indispensavei5 á vic!,'). Unssa 
sociedade. 

Eu nãO 1allo, ~:r. Prc~iflenl'c. ;nru ::..n,::-,ri:'l"· pc .. pul:u•ida
de, Sou exlremamento avesso a occupar a tribuna. 

E só o ruço quando não tenho outro romcdio, quando os 
meus deveres a isso me levam. Só quando a minha consciencia 
se sente tocada por essa desigualdade, 6 que me sinto arrastado 
á tribuna, praticando verdadeiro sacrifício, grande violencia 
sobro mim • 

.l!:ssc constrangimento sobe de ponto porque reeonheço· 
que não tenho capacidade nem competencia pura tanto. (Não 
apoiado.~,) l\' estas condições, Sr. Presidente, não venho pro
curar a populnridnde; nü.o vr.nho cortejar o nem sequer ho
rncnagoar as classes operarias do paiz.: Absolutamente me 
nüo pt·eo~cup~m essas cousas. Venho apena~ cniclar do in
teresse do proprio paiz. do interesso da capital do Brasil, do 
mlr.Pesse da sociedade brasileira, evitando, com os meus c.s
fllrços, que se diga que no Parlamento não appnrccem vozes 
defondcnrlo, gn.r::nlinclo. pedindo, clnm:mdo per aquclln9 n<l
r.essi.dndes mais palpitv.ntes de que se rcsentc a nrlrPinis~,ração 
pnhlica. 

1\fa~. como dizin. Sr. Prvsidcnf.o. o e:::~pr~nfi·pr r0i !l()n~ 
frn!Jido c não teve !l app!icaçüo cFscnnia1, ;dmrtrinJ nuo de:
:veria ter, 
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Dahi :n.itlltn, para o Dovet·no .Fr•dcral, nmn !l'.l:;iç~o dif
:llc:i!, J'Ol':Jll'\ gcrn 0'' l'C'e•.l!'i>r,, •:!e Iii'" podin. l:lllf'21' m:io para 
oxocular osso grande o imporlanLissimo melhoramento, sem 

:lllloios para novttmentc :l:mtoL' á por·Là dos oapiLalistas com o 
mo8ruo 11m, pelo receio natural qnn CICYC JltJI.I'll' no que, cm 
se tratando de um novo cmpt·cslllno para osso objectivo, os 
proprios capilal.islas, com o~ pro~pectos cm miíos, por.lc~sem 
nllcgar que o paiz já lcvant.ou com esse mesmo intuito quan
tias bom importantes. as quacs niio tiveram a appJicação de-
~~. . 

· Assim sendo, a situacfio :parece-me que se acha insolu
vel; afi:;:ura-ge-me que nos ac11amos cleantc de um impasse 
intransponível. Não podendo resolver o problema. ou ~ivc 
ensn.:o d0 rlizrr uo Sr. Mir:i;~i:·c· da \'i:lçiin que S. l~x. devia 
ganhar coragem o fazer um appcllo aos particulares, aos na
eionacs, aos lavradores, aos commcrcianles, pedindo novo em
presUmo que fosse rccoJ,hido a uw cofre cspecialissimo, oom
l'll~lalll<'lll.l: ril:pm·aclo \J(I tuuo 'lll:.tlliO '' :1 iiillllllliti\l'iWan. que 
fosse recolhido a deposito, guardado a millleiros de' chaves, 
de modo que não podcssc ser desviado para qualquer ou~ro 
fim. E esse dinheiro, que certamente poderia ser obtido na 
C li!,;~ e ú<,;'l' llltJ,a, lluJC l..ao JJuu~ lu: oatm i'l.!JO~ ai toJ preços aos 
nos:"os !ll'Oductos, religiosnmenle a~Jp!icarlo na eluclnl'icaoüo 
das linhas sttburbanas da Centl'al, Cérl.arrwnle depois de <ler., 
quinze ou vinte annos teria do prnprio ,';orvi~Io o reembolso 
e podia IJI'Oclur.ir gTando resullat.ln, juros elovadns c amC'rti
rnr;ün prc•xima. 

O Sr. Ministro da Viação, supponho eu, porque S. Ex. 
nada me disse, re,ceiava um insucesso, fazendo um appello 
i•L•> n:;e10J::.u:,;, ro~ e:w~a aa ra11.a ll•J uppliLal~•lu v•:l·wnluJra 
.. dir,:l'i!l :l:J primeiro IJ/Il:p:·r·sl.irno no ~e1viç.o pl'incipal, in
dispensavel e para o qual elle havia sido contrahido. 

i'l1u uo;:taut<!, ~r·. l:'rcsttJcme, eLl ter o:wwo uo Sr. Mi
nistre da Viação essa eonvcr~a c IC'r sEntido do perto os boils 
desejo~ de S. Bx. em executar o melhoramento, embora re
r:e!oso dn ~coihida ao ap~cJio qnn nu lr.rr.brava, fizesse ao 
povo brasileiro, não deixei de continuar a cogitar do pro
blema, certamente de uma maneira, de uma .forma inocua, 
!JUfQUC pouc:J !JO~SO l UI. I:!' e!lt lHVúr lit1 .-tlll u•,'i,·(l UC ti.!.D gl"'llUÜC 
e; cllo assumpto •. 

Bntrctnnl.o, a minha prcoccupaç<io, si berr.• que inooua 
corro ncn!Jr.i r:l~. dizer, tcrm talvez algum cl'l'ciln, tra~.nndo 
com um e com outro c fazendo senLir a grande necessidade 
q•re !lu da t~X•JmJr,üo de ltio ill1[lOt'l.anLo tiCI'Vl~:,J •. ,E; no lllll de 
certo tempo, cslaria :teilu o clcelr•i!inwiío, <' que núo aorli. 
cl i j'j' i ('. iJ • 

)!] eafilo o trabalho se r:ff.Jr.!Ua!•:n o l1ríH t.m•lamos resol
vido um pro!Jlcma importantissimo, que ·diz do porl.o com 
a vida ela sociedade brasileira e, principalmente, com a vida 
das clus.~es menos tuvot·cet<!tts da fortuna, L''''~làuntcs nesta 
Capital. 

E' ainda debaixo ,clesf.a mosmn impressão. é aindn com 
a granr.le e sincera prcoccnpnç:ão do vllr n.ttcndidn e~sa ne
cossidnclc pulpitanl c qui) ~m ho,iél 1 omni n dclibcrni~ão do vir 
occnpnr ~ tribuna, prof,~rinclo o.'tns p~laVI':lR, crt·lantcnto 
cheia~ cln nm~rgnra parn mim proprio, ma,; cumprindo D deu~ 
empenhando um dever do canso iene ia.. ,_ .... 1 



!IDstou certo que ellas não produzirão o resulf,ndo que 
eu bem ctes~Ju.va ucontcccose, ma~, em tndo o caso, ficarão 
registradas nos Annaes como a manifestacão do cumprimento 
<lo dever quo ~e me Jmpm, oe '~'"'aaL' ue :LlT.:;nptn <ti'J rcle
vautu. 

Aproveito o endejo, l:;r, !'residente, de 1r.e achar n:1 tri~ 
buna, para tratur ligeiramente ae um <'lll,l'oJ a~;uu:r,to . 

.As obras do )Jurto dil ):;[lnloti, J~ ;;ra.1deu doca.; qt:e fa
zem <laquellc e~coacfourn nacwnat uw rJo~ maiore.; owpJrios 
comme.rciaes do rnuncto, tlv~ram, en1 üias deste ur.no, o vi
sita do inspector federal de portos, rio~ e canaes. 

O Dr. Araujo Góes ali i foi, estnrJou o problema e veri
ficou os defeitos, os vicias, as necessidades aaqucllc serviço e 
apresentou ao ::Sr. mimstru IHl Via~üo uw J'llliiWI'io inlures
sant,issin:o. rninueioso, esclarecedor, e demonstrativo de que 
novas obras não são necessarias com urgencia naquelle porto 
c, sim, que o problema do clcscongcstionamcnto portuario 
deve ser resolvido por meio de melhoramentos na estrada que 
,;crve áquellc embarcadouro. 

Apczar da niío se:.r eng·enh~:iro, apc~ar de pouco r.uten
<ler dessa~ cousas que !.auto unlevam c J.lt·endem a al,tenção de 
muitos compatriotas, julgo que, corno homenagem áquclle 
brilhante c ctistincto profissional, é conveniente fazer constar 
dos nossos Annaes, esse relataria, sendo de notar que a seu 
respeito já o Sr. Ministro da Vial}ão leve palavras cncomiasl.i
cas, incitantes e estimuladoras da mentalidade daquclle digno 
profissional para que continue na sua carreira a abrilhantar 
as. suas funcções. 

Peço, então, a V. Ex. que pcrmitla, como addendo ao 
discurso que acabo de proferir, se.Ja publicado nos nos~os An
naes o relataria daquelle digno engenheiro, zeloso e preclat•o 
chefe da Inspectoria de Portos. 

Era o que t,in'ha a dizer. 
J 0 SR. MENDES TAVARES - Muito bem. 

O Sr . .Teronymo Monteiro (*) (pela ordem)-Sr. Presidente, 
o incidente cm torno dosta emenda está terminado c a solu
ção .iá .póde ser annuneiada sabendo-se que ella vae ser pro-· 
ferida favoravelmente. Não obstante, eu me julgo no direito 
do pronunei·ar algumas :Palavras a respeito desse assumpto. 

Sr. Presidente, quando que bonus do·1•m'itat Hornerus. Pa
rece que foi o que se deu na Commissão do Finanças, quando 
estudou esse assumpto. Trata-se da segunda das grandes fon
tes da receita do Brasil - a borracha. 

G SR. LoPES GoNÇALVES -Já fo'i a primeira. 
,., ' O SR. AzEREDO - Um anno só. 

O Sn. JEnoNYMo MoN'l'IWlo - Sill'l. Um anno sú. eo1110 diz 
n SJ•. Senadn1· por MaUo Grosso. E' uma fonlc rle riqueza que 
occupa a actividade de milhares dos nossos compatriotas, po
dendo-se accresccnlar que, em todos os Estados, ha mais otl 
menos a cultura desse produ elo. Annurncia-se uma expo·sição 
desse arLigo no paiz que tl seu maior consumidor·. Era ra
soabilissimo que ·o Brasil se ol'f'ercccsso para tomar parto 

(*) Não i'oi rovistõ polo orador. 
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ne.ssn o.q,osi~i\J c Hão esperasse a ~olicitar:ão de seu;; O!'gani
zauol'CS. 

Eu entendo que as despozus com essa exposidio deviam 
ser feitas por conta elos erurios cstaduacs, nms, nó caso ver
tento, eleve passar desses vara o J'ocleral, vor su !.ralar tlu 11111 
procludo de gr:mdn capt:cidad(•, volnmoso, lic nosso pai~. Não 
ú razoavcl que o Governo deixe, entro os ux110sitores, a im
llrcssão ele que no J3rasil nfto mais se cuida .ela cultura da 
bOl'l'aclm; c scriu este o resultado u que chegaríamos si dcl
xasscmos de concorrer a esse ccrtumoif. Dir-sc-llia que ou 
tinlw. dcspmzaclo tanto a cultul'U da borracha nu p::tiz que nem 
sequer o Governo se lembr::wa de contribuir tOiil :;1w. pru
dtw(iio para esse grande wo:;Lruario. Assi111 seuélo, Sr. J're .. 
sidcnl.0, eu entendo que a emenda devia lct• sido não unoiada 
pela Oommissfto de l<'inançus, não acceila pela Cummissüo do 
l!'iuanr;u~; devia ler sido louvada, appluudida. 

O Sn. l3UENo DE 1\IIVA - ELJ acccilo a suggcsluo elo v. gx, 
O Sn. JRnONYMO i\loNTEtno - ELJ niiCI mo atreveria :t 

fazer suggeslõcs á Commiss~o dr. Finanças. Eou muito pe
queno 11ara isso. 

O SR. BUENO Dll PAIVA - Mas eu acccilo u suggestão d13 
V. Ex. c acccito a emcncla. está acabado o Jncidcnte. 
(nisos) • 

O Sn. JJ::no:o·Mo i\IoNT!lmo - Acabado o incidente já es
tava desde CJI.Wnclo pedi r. palavra, conl'ot•nJc o clccl:wci ao co
meçar es/.as eonsicleracücs. 1\'fio obstante islo, julguei do m~~~ 
dil'cilo l'azCJ.' cslas ponclcraçõcs. · 

Sr. Presidente, en acho, como já disse, que es.sa emenda 
devia l.cr sido louvaria pela Commissão ele }'íuanrJ~S c penso 
fJllC cm Jogar de GD contos de rr'~i>• quo no c.>i.J'r.ngcíro hn,io 
nnrla vale, essa quanLia devia ser clupl ícnda, ptu·Linclo cs.m ini
ciuliva da Commissrto rlo F.inancas, dando imporlunciu ao as- · 
snmpl.o, como cllc tanto merece. 

Era o que Unha a dizer. 

O Sr. Presidente - Os senl:ort!s. que npprov:;rn a emenda 
n, .\, rom purecct· morli ficacio p~io relato~.· da Comrnis8lio, 
acccHnnclo-n, queiram mnnil'estnr-sc. 

"\pprovudn. 

!UILNl'OlUO A QUE S!l llEl'Eilg O Sll. ,JEltONYl\10 MON'l'EJnO 

ntinistci·io da Viaf'i'io D Obra~ Pul1licas- 11io ele Janeiro, 
8 de outnhro elo ·1021J ·_ 1\vi"o r/c ga!Jinc/o n. 18'1/G: 

,\n 81'. Di'. HildeiJt'UJllln do 1\mn.in Q,\cs, ))/). inspector 
l'r.rlnral r/n Pnl'i.os, llirr~ n Canars- llt>cr•lJi o l'olalrwin da ÍilHJlf~-
1'1~-iiO qtw l'i:~,csi.<!S uo po r·Ln do ~1aH I os; o f~._rne ag·l'adavul cxn1•i mi t' 
a su!hl':wfin 1'1\111 fl\11) li PSHr>. e:w~llr•t1ln u"lnd" de lllll Pl'llillt'llll~ 
1111n /.rJn· snlieil.arlu os euidadns tio Gllvrn·Jw c Jl<ll'll eu,ia Sll-
1 u r:iin i nrl i e as l.l'~ p t•nv ir/ mw i as i ni.ell ig·on/ns e op prJt·tu nas. r:olllO 
IP.~/.I'IIllllllin de nwu :tpt'oçn a essr~ lyalml~n c er11n o inl.uil.n de 
ollrwncu!' olemcnl.ns ao exame n ll1seussao do as~nmp/n polns 
compcl.1m/.ns o Jlolos inLcros~allus, resolvi mandar ]lub!ieal-o 
no Diario O({icial. 

Suuclaçlíos. - Ji'rcmcisco Sâ. 
,S.-Vol. XII 20 
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Jli)L.\TOI!IU IJA J;)i8L'EGÇÃO IJO l'llll'I'U DI•! :-JAN'I'OH, .\l'lli·::_,Ef\T,I!lil .III 
l!XlVlO. Sll. lll\, l'fl<\NCISCO s.\, M. D. MI ;)li ~1'110 I!.\ \'1:\ÇÃII 1: 
llllliAS PUJ3I,!CA8, PELO llNOll:-llii'lllO .lJJl,DIW!l.INDO IJE ,\llAU.Id 
W'IES, lNSPECTOil pgJ)ER.·\J_, 

:mxmo. Sr. Dr. Franeisco Sá, M. D. ministro da Viaoüo 
(J Obras Publicas - 1lcnho a honra de submcLter ú elevada 
eonsiderur.ão de V. Ex. o resultado das observações colhidas 
durante minha uJi,ima viagem de inspecção ao porto de 
~.;untos. 

l'al'a maior dureza na exposição, dividirei este Lraballi~ 
um duas parLes: a primeit·a rel'oronte ao uongcsLiona!llcntn 
vcril'icadu ui Limamcute naquelle pol'Lo c a segunda relativa 
a questões goraes, que tiv.e ensejo de examinar mais de perto 
durante minha permanencia em Santos. 

I PAnTE 

CONOESTIONAMEN'I'O DO POR'I'O 

Preliminarmente, convém accentuar que u erise do abat·
roí.amenLn manii'esLacla, ultimamente, no ~rande porlo san· 
tisLa é, a meu vêr, méra consequencia clu sen3ivel i'aHa. de 
material roclanlc nas estradas ele ferro que u servem. 

Que a crise não é determinada pela insuHieienciu de ex
tensão elo seus cúes acostaveis ou pela :l'alla rle correspon
dencia entre a distribuição ele seus armazens c apparelha
mentos com o presente movimento commcrcial, demonstram
no sobejamente os coefficienLes de aproveitamento do sou 
cács durante os ultimas cinco anuas, eole,iados com os vcril'i-· 
cados no quinquennio anterior á grande guerra curopúa, como 
se cleprehencle do quadro n. 1. 

•• 

• -

r 



QUADRO N. 1 
Movimento de mercadorias no porto de Santos nos annos do 1909 a 1913 e de 1919 a 1923 

o 

' 

Importação ~ í'l 
Expor- Total ~::; 
tação g e r a 1 o I 

Annos Est~an- Cabota- Total _ - o.-
gelra gem _ Tons. Tons. ,; . 

- - c:c 
Tons. Tons. Tons. ?::::: 

1909.................... 577.037 137.952 714.989 &54.835 1.569.845 332 
1910.................... 725.106 142.129 867.236 462.351 1.329.588 281 
1911.................... 819 094 159.778 978.872 551.547 1.533.420 324 
1912.................... 1.106.906 194.417 1.301.324 601.115 1.902.439 403 
1913.................... 1.338.131 195.523 1.533.655 656.671 2.190.327 464 

1919...... ... . . . . . . . . . . . 567.448 238.523 805.972 834.949 1.640.922 347 
1920.................... 626.072 196.347 822.420 812.908 1.635.32~ 346 
1921.................... 622.932 242.840 865.772 72).525 1.595.293 338 
1922.................... 734.773 218.198 . 952.976 669.053 1.622.030 343 
1923.................... 964.725 268.728 1.233.454 802.390 2.035.844 431 

. 

(Tom::mdo duas vezes o movimento do 1° semestre) 

1924~ -~· .......... ·····! __ ~.._102.~21 I_ 392.437 1.494.858 735.859 2.231.718 _ ~72 

"' "' "' (/l 

>• o 

"' ~ 
'"' o 

"' "' 
"' "' IS 

"' ;::: 
"' "' o 

"' l':l 
.... 
o 

'"' ~ 

"' o ... 
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O sitttplcs oxnmo deste quadro evidencia, [lnt•a logo, as 
sc•gu in tos imperiosas cone! usücs: 

l", que o l.t·nl'cgo do porto, depois de l.ce p[t>Saclo, cm 
1Hl:J, pur um maximo, cahiu, cm seguida, clcviclo, pl'imacial
m~nl.r, ;í.s cnn:;cc]tlC!ICias get·acs ]Jromannntcs da gt•mulc guerra 
Jtõllllrlial, ptll'tl, logo depois, se elcvat• novamente durante os 
u!l.imus annos, apJH'oximanclo-sc Jllcsmo, ~cnsivclmcntc, ela
C]Lwllc maximo em l!J:23. 

2", que nu anno fluente, lomando-sc por llaso o muvimcn
lo alcan~aclo no primeiro semestre, o maximo verificado cm 
:lDJ3 scdt lalvuz Jig·eiramcnlc excclliLio. 

3", que a i'luetuaçfto Llo l.ml'eg·o no porto ele Sanlos resn!La, 
quasi exclusivamcnlc, do movimento da importação ele origem 
cslrang·ci ra. 

Como vê V. Ex. haslavarn lão súmenl.c csLas conclnsües a 
que chcgtímo:;, levados, fnt-cadarnenl.e, pelas preciosas infor
macúr~s fornecidas pelo rcfut•iclo quadro eslatislico; que J'e
flccl.c o movimento elo pol'l.o sanlista quer .anlcs quer apôs a 
t:onl'lag'l'aQão cm·opéa, para i'icat• cviclcnciado, á sacieclade, que 
é pcrl'eiLamcnle J'anlasista c inl'undacla .a allegaçüo ele haver 
crise porluaria manil'eslatla cm Sanlos. 

Si existo, realmente, essa crise .portuaria cm Santos, 
cumo explicar-se então, logicamente, o faclo ele Lct• sido, cm 
1 !J 13, rnovimenl.acla, sem congeslimutmcnto alunm, . uma tone
lagem de mercadorias maior do que no anno proximo passuelo, 
quando .iá se esboçava, amcaeaclora.mcnl.e, . a crise actual? 

O confr,nnl.o com p p.orl.o doi fi i o rle Jane i t•o mosl.ra que, 
no caos do !tio, . o movimento, cm 1U23, foi .í4,5 % mais in
lcnso elo que o ele Sanlos, vislo o cocfl'icicnle ele aproveita
monto, em nnsso pot•l.o, ler sido, llltCJUelle anno, ele G23.218 
ton. pot· melro anno. 

Isto .posto, verifica-se, inequivocamcnlc, a clivcrsidadc ele 
situa~õcs cnlrc os dous poi'lo~ cm confronto. 

Vortlado seja que o coel'l'iciento elo ul.ilizauiio de um caos, 
longo de apresonLm· uma !'cic;ão conslanlo, vat·ia, sunsivul
mentc, Jlat'a cada podo, eumo lllosl.t•a o quaclt·o n. 2, tirado ela 
obm elo M. BcneziL sobro ]lul'lus o obras mat•iLimas, consoante 
a nal.m·eza das rncroadorias que mais avultem cm seu inl.et'
camlJio commct·oiul,as insl.ullar;<ics espcciacs do que soja clolaclr\ 
para a descarga destas mot•ctulnrias o apparclhamcnto apt·u
priuclo que pos:;uir c a acertada clisposir;ão elos armazens elo 
que possa dispOr. 

l 
• 
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QUADRO N. 2 

Quadro demonstmtivo da utilização dos caes de diversos porto? 

(Estatística relativa a !921) 

Portos 

Dunkerque ......... 
I-lavre ••••••••.•..• 
Roneu ..•.......... 
Saint-Nazail'e, •...• 
Nantes ..... .....•.. 
Bordeaux ...•. · ..••• 
Marselha ........... 
Alger . •..•••...••.• 
Liverpool ••.•••••.. 
Bristol •• ............ 
Antucrpia •••..••••. 
Rotterdam ••••••••• 
Genova •••••••••••• 

Comprimento 
dos caes 

M, Is. 

10.175 
14.886 
6.043 
4.344 
4.971 
6.217 

!5.116 
2.685 (2) 

58.000 
8.14·2 

22.000 
39.500 
9.087 

Mercadorias 
carregadas Toneladas 

e descarrega- por metro li· 
das ncar 

Tons, Tons, 

3.400.000 320 
3.600.000 250 
4,800.000 soo 
1.500.003 340 
1.700.000 340 
4.200.000 68o 
8.800.000 580 
3.200.000 1.200 (2) 

12.000.000 205 (4) 
3.400 000 420 

21.00o.OOO 950 (3( 
22.000.000 550 
7.000.000 770 

(2) Porto de escala, com pequeno caes e docas. 
(3) Muitas das operações são de transbordamento no rio, sem 

utilizar o caes. 
(4) Pequena utilização média por causa da navegação trans

atlantica, que exige muito caes, sobre o qual pouca mercadoria se 
movimenta. 

Enl.rcLanl.o, fot't'oso tí convir qno o ui·Umo cnol'fici..:nlc <lo 
aprovcilamcnto dos cúos do Sanl.us, posLo cm con1'ronlo com 
n do llio, eslá muito úqucm llo quo tí rlado espot·m·-se cltJ suas 
inslullal'líes modernas o cspecinos, cm nnlln inferiores ús nos
sas, que o lol'nam uplo pura all.cnclcr, vnnlajosamcnle, n lotlns 
ns cxig·cncias ncLuncs elo movimento· commcrcial elo Eslado elo 
S. Paulo. 

Convém ainda :frisar qnc, cmquanlo, cm Santos, n Lolali
dadc dus mcrcuclorius corrcsponclcn tos ao movimcnlo com
mercial lransiLnm, oll!'igalol'inmcnlc, pelo ctics, no Rio de .Ta
Jiciro, isl.o se vcril'ica com relação apenas n G7% appl'Oximn
clnmonlc, da cifra relativa n seu inlcrcnmbio commcroial. 

Esse J'uc!.o se dcprchcnde, nilirlnmcntc do quadro n. :1, 
col.cjnnclo n · loLnliclnclc do movimcnlo geral elo commcrcio 
do nosso porl.o, com a que Lradu~ o movimento rle nwt·ca
!lorins qtiiJ Lmnsilnrn, reulnHmlc, pelo nosso c:ícs. 
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Não obstanto no~.~a annigarJn convi~cão do quo a crise, ern 
Snnl.oA, não é originariamente portnlll·iâ, nnnlizarornos, minu~ 
ciosamcnl.c, a sitnação actual do porto sanlista c provaremos, 
provadamcnt.o, que o abarrotnmr.nl.o níio !'i provenienl.r. nem da 
in~urficiencia de cnn;primr.nt.o rlo .cncs, ne_!ll de apparelha
menl.o, nem de nrmazenR, nem de mstallncucs cspocwcR, nem 
rla r~rle de linhas :fer.reas no cães. · ' 

Rm seguida, posquizarrmoA as verdadeiras causas det.or
minnnlrs rln rnnr~·rsl.innnmrnl.n rln porto r rlcmonslrnrcmos re
snmil·rm-sc t.odas as cansas a uma unica tão sómente: a ma
nifcsl.a insufficicncia dos t.ransport.cs forroviarios entro San~ 
los n n int.eriol' elo E~lado do S. Paulo. 

Passemos, pois, cm rcvist.a as nctnaos condições rlaquollc 
porl.n. sob t.orlos os aspcct.os: 

:1 ". O comprimcnl.o ul.il rlo cács construido é do 4. 720 me~ 
lrns linrm•,os. QrTnnl.n :'t profnnrlirlnrlo jrmf.n :'t mnral-hn do 
c:ícs. om ngnas minímas, se ohscrvam ns seguintes condições: 

a) 2. 271 rnls. com a profundidade mínima de 7m,O; 
b) 2. H!l m.ls. com a profundidade minimn de Sm,O. 
Nn nncorarlonro r no canal do f\Cesso. as sondagem rccnn

t.cs. nxer.nfarln~ pela fiscalizaçfío do porto, nccusaram a prn
fnnrlirlnrln minimfl dr Rm,O. No banco cln bar.ra, n profunclidnrlc 
minimn. vcrifir.acln, fni rlc ()m,O. 

Virnos qw• n nnrfficicnl.r rlr np'l'OVni1.n.mcnf.o obsorvnrlo, rm 
1 !l23, foi de 131 l.ons. por metro linear, o que é folgado, cm 
comparação com as 623,218 tons, verificadas no port.o do nio 
rlc Janeiro. 

2". Quanto ao apparclhamonto para carga c descarga ele 
mcJ•caclorins, ost.fío inst.allarlos 31 guindastes hydraulicos,, 00 
nlcct.rico~ c cinr.o a vapor, além rlo 1\ carregadores mecnmcos 
pnm cnf,,:, rtnr porlnm rn~er cnrln nm o rmllnrquc do 2. 000 
snccns pnT' hora, scnrln, cntrrtnnt.n, rln 1 • GOO saccas por horn o 
cnrrc;:nmrnf o normal. · · 

Sencln n cnfrl o princinnl p1wlndn r!r rxpnrtnçfio do Estado, 
trnr.ln cnnt.rihnirln. nm 1 ()23, com GO 0/. rln tonclngom .das mcr
rnrlorins snidns pelo por i o r! c Snnl os, v~-sc rlo como aqnellns 
insl.nllnoiins eRnccincs corpr,nm valio~nmcnl.o para o nugmonl.o 
dr• nl ilizncíio dn r.:ír'~. 

f!nlciimdo o nppnrnlhnmcnl.n rln Snnlns r,om o rlo Rio rle 
.Tnnci r11. 0nnnl o ao~ ((TT inrla~l ~~ rli~ponivci~. nM dou~ port.os, 
onconlr•nmoq, rm rclnçfio no movimrnlo g-orai rlc mcrcnclnrins, 
0111 Hl23: I • •• 

Em SnniM- rw gninrlasfN; para 2.03n.R4.f tons. 
No Rio - no guinrlnMcs parn 2. 05fi. 37!'i tonclndns. 
F.' hom rlc vrr qnn r,_q_qn r.nnfr·nnln n~f.á Jong-n rle exprimir 

n renlirlnrln nhsolnl.a rlo~ fnct.oq, pois. nn movimento gernl de 
morcnrlnl'inR, fnrnm compnlnrlaR a.•. (fnr M nno ut.iliznrnm do:; 
r,ninrlnRI.r.s nnrn serem movimrnt.arlns. 

Nno ohsf.nnlr rsln ,)]l~rrvn(liio, pcln r,nmnnração qne vem 
rle Rcr· feita, l.rm-so nma irloin aproximada rla grandeza. reln-
1 ivn rln appnrrlhamonf.o in~lallndn cm Snnt.oR, quo aut.or1zn. n 
r.0nrh1i!'-·SO qur., ninrln snh csl.r pnnln rln visl.n," pnrlo snniTAfa 
csl:í l'nl'famcnl.o npparolhnrlo. 

• ~·. Snh o flspecl.o cln nrmazenngcm elo mcrcncloriaR a si-
tuação netual 6 n quo passamos a descrever . 

• 
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Na faixa interna elo críns, cncnnl.rmn-sc 2G i11'111:17.rns rlis• 
pondo r! e RR gu inrlnstcs ponl.ns r abmngr.nrln GG. G ll melros 
quadrados ele urna co!Jcrl.a. B,,l.a ru·ca deve ser· Jnajor.·adn dr. 
1 0.80~ mcl.ros quadr•auos, pois o~ pal.cuH compr·cl!cnclidrls cnl.r•c 
os m·mazcns for·am par·cialrnonLc cobcr·l.os o e:;l.fio sendo nl.ili• 
zaclos para abrigo c gnarda de nwr·caclor·ias. 

EsLas parcollas, sommaclas, acusarn üG. -120 metros qua• 
r!r·ados de arca cobcl'l.a, on sc,iam, cm media 14,07 meLros qua• 
r.lr·aclos nor meLro linear elo cács cm exploração. 

Dos 2G armazcns supra mencionados, oil.o cxis!Pm oc
cuparlos, prcscnl.cmonl.c, com mcl'Caclorias nacionacs, ou 11:1-
cimw.lizadas, sendo seis ar.·mazcns c palcos cor·r·cspmlllen
tcs, com 1G.IJ0ft ms". reservados para a caholni;'CJll e dous 
oul.ros ahrang·cnclo 7. 200 ms", occupaLlos com gHWlina e lw
rozcnc cm caixas, mcr·c:ulor•ias qnc par.·n alli cuLI'Ulll .i:'t rles
cmlmracaclas pc la alJ'andega. 

Dosconlaclas as úrcns J•clal.ivas a esses o i I. o armazcns, das 
que acima indicamos, rcsl.am, como rJisponivcis na l'nixa nl
fandcg·mln do crícs, pum all.rmrlr•r· a !.nela a imporlaeão rMr.·nn
g·cit'<t, -12.810 ms." de iir·ea co!Jerla, que seriam arnplanwnln 
suJ'ficicnlcs si não occot•rcssc a dcmot•a anol'llml, ttue lwjn se 
nota, na sahirla das mcr·cnrlorias m·mazcnarJas. 'l'i•ndo V. E:<. 
pelo aviso n. 15G/G, rln ·12 rlc abril ull.imo, rlcelar·nclu all'an
clcgados dous elos annnzcns cxlrl'llM, a ÜJ•ea rlisponivPl pal'a 
ahrig·o elas mcrcaclol'ias, ot•iurHins rle rxporlncüo c;;!.t•ang·r!ir·a, 
I' o i ma,iorncla ele 1G. oon ms." . 

.Fôr·a da 7.0na all'anclcg:Hla. rlisposlns rm onalro filas, 
cxisl.cm os grandes :wmazcns ex! ernos, cm nul11Pl'O rir. Hi, 
compi·elJcntlrnrlo nma rírrn cobr!'la rio ·l:1fl.Jr,R m.';", rlrsl.inarlns 
a aiLcnrlcr ao ar·mazcnamc:nln rln cal'r\ c rlc n11l.r·as mcrcadu!'ias 
rlc cxporl.ar:ão, ou rle mcJ•carlrll'ias nacionalir.arlas. Nunea ~c 
manifestou qualquer dcl'icioncia nessa pat·l.o rias inslnllaeür•s 
elas tlócns, que U'cabam al.rí ele ceder melado rlo um desses ar
mnzcns externos para i'unccionamento proviso1·io rb AIJ'an
dcga de Santos. 

Ainda a csi.c l'cspcito, o port.o elo Rio rlc Janeiro nf'to csl/~ 
cm melhores condições, pois eonla com ·18 nrmnzens cons
l.ruiclos na faixa interna elo c(tcs, c varios Jlt11.cos cobcr·lng 
abrangendo uma :\roa coberta de GO. -100 ms', c com Dü rn
mnzons externos occupanrlo uma :írea rlc 1G. 'I 00 ms'. 

O porl.o ele Santos dispõe ainda de vurios arma7.cns cs
pcciaes a que nos elevemos_ referir: 

. rt) clops armnzons para inflnmmnvcis c explosivos cnns
l.rmdos no local denominado Allamth, a cerca rio rlnns kms. 
r10 extremo .do cúes, nu direcção elo interior ela hahia, c ser
\' Hloc; por VIU-ferroa; 

b) para o arma7.cnamenl.o de olco comhusl.ivcl, oslfí.o in· 
sl.allar]ofJ qu~l.ro resor·vul.orios cylincll'icos rio :fm·ro laminarlo, 
com n capa~Jdade, cncla um, rio fl.OOO ms', Iocnli:mdos no ex
tremo do caos, proximo ú estação ela S. Paulo Jlailwny, rlc
vidamcnlc mumclos com as ncccssarias bombas c canaliza
cõcs; 

c) um armnzcm fr·igori fico, para fructns, IO!l'llmCs, ccreacs 
c oul.rns mcrcarlorias que nr.cr.ssil r.m rio sor reft•igm•arlas, o 
onrlc se prncrc!o, lnmhrm, (t cnn.g:elacãn rio carnes, quanrlo 
rcc!idu; 

d) um urmnzcm rir bagagem, cm Pnc]tJelrí. com 1.:J2G lllH' 
ele ín•cu coborla. 

.. 
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'l'nrlns rs,qns inslnllnr.:iír'S nspreinr.s lnl'm n r.npneirlnrln nc~ 
ef\f,:-íat·la p:u·a o::.; l'ills a qtH\ sn df·:~l.inn!n. 

/,ssim, ninrla snli r•:-dn lnr•enir·o Hsl'r·eln, rln llii'Sllln mor!n 
!JilP. ,·,n'll u~; nulr·ns dnrrs, não i"'"l'' st•t' \\Sirt rt eausa iln fJDil~ 
ges/irllrnnll'lllu rlt! nrr•r·earlur·i:ls, CJIIt! ulri '11\ rer•il'i~a nr·rsenle~ 
mcnlt•. ·-

!,") (Jnnnl.n :'i r·êdo rln linlws J'rr·1·rns no c:'reii, nola-so nfio 
lmi'Cr' dil'l'iculrlnrie nlgumn 110 l.ml'r•go rios LJ•enii, nnm na mo~ 
vinHJJil:v:rw dos Ya~·Uos, npPZfll.' do exisLic umn 1111iea lignr:~u 
enrn a S. Paulo Ha1lway, r'lll um do.~ ex/.r•cmo~ tlll c:ies. 

Par.·a aL/.cnrlr.r· a rossc scr·vicn, Ira, ao lrlllgO rln:i nr·nmzcns, 
no minirno qtw/.r•o linhas. 

]~' -do g·t·nnflc cnn \'!li\ i !ln c ia, na r· a faei I i /.ar· o scr·vit•n rlc 
mann!Jr·ns cnl.r•u as li nllas cxislrml.rs na faixn do c:ícs c ·:1s da 
;-;, Paulo Jlailwn.y, urna moilil'ica~.ão nas linhas rio Ji~n"ão. A 
nova Jig-n(:iio, na par/.c cuja cxr)cuçno dependia rins 1Jo'cns rle 
f'anl.oH, j;'t foi l'r.•alizarla, l'nll.anrlo apcna~ que a S. Panln llail~ 
\\'[IY a r:omplel n 11.1 p:HI n quu lho rliz r•rspnito. 

Nn Hiu do .Janr•ir·n " l.r·:ll'<•g-n cni.J'" n,; csl.r·arlus rln l'rr•r•o r 
as linlws assnnlarlas nn lnJrg·11 tia i'aixa do r<:'tns nfw n~srrmo 
inJpnr·lancia do mnnla ]llll'fiUUnln a Cnpilnl .Jo'ntl"r'al ,, rln 
i':w.lo, 11111 rni.J'I'Jin~lo rli_sll'ilnritlr<l' íla !lll'r'enil"l'ia Ílll!;nr•l'ndn, 
fi"''• nn sua qrr:tsr lnlalrtl:u/", sn.lro riu;; ar·rnnwn:r, p,•Jns r·uns, 
em riPIIl:lnda tios dr•p11silo.~ par·l.icular·rs exisl.enl.rs no centro 
da cirlnrlr!, 

Ji3m Rnnlrt~. no rnl:tnln, nqnrllr. ir•al'r~m nrlqnirr gTanrJp im
poJ•innrin, poJ·qur' qunsi /.11(/n. a impor·lar.:fln sn dPsl.ina no inle~ 
J•ior· tl11 K-d.arln r. Jll'ineipn:mrn/.e ·a R. Paulo, qnr~. no r·aso, 
J'nnctdonn. rml.:io ennto nnl.r·rpo.sLo di;:/.r·i'llllirlnr·. 

lk~sa circmn~lancin, rrsnlla a rsLI'rilrt inl.r.rrloprni.lcncia 
qnc cm Snnl.os se observa, entre o l.rnl'egn l'erroviario o o l.l·n~ 
!'ego rln cúes. Dalli, n. ·ncccssit'brlc ele so rlis]Wnsnr ospccial ai~ 
tcnQão ao pJ•obloma, sobremodo impol'l.unl.e, da movimenl.ação 
rlos vagúcs ela cs/.mcla ele frl'l'O solJt'r) ns linl!ns rlo c;íPs. Daili, 
/.um!Jcm, a ncccssiclaric inadiavol ele ser concluiria urgnnLo
mcnl.c, a !igar;ão, a que ucnbamos de nos referir, e ,i <i J•ral ir.arh 
cm pnrl.c, como se vê na planla gora! do por·to, no ponlo ns~ 
sig-nuJ.arlo pela letra A. 

Mas ninda sob esle ulUmo nspccl.o, n appnrclhnmcnl.n elo 
llO!'l.o de SanLos se aprcscnln amplamente sul'ficienl.e c cor
!'ospondc porfeilnmgnLc íts cxigencias elo prescnLc movimonLo 
cnmmerciul, 

Afasl.nda, por infundada a hipnLllcsc ele que o actual con~ 
gr.s/.ionnmcnl.o elo n7ercnclorins cm SnnloR tenl1:1 suu origem 
procipu::m1rni.P nas condir;õcs presenl.r.s de RCU pOi'l.o, ])assa~ 
remos n estudar as verdadeiras causas rlclcrminanl.os ela an
gustiosa crise, qnc, 11clos enormes Pl'C.Ítlir.ns causados, /.cm ro~ 
JlCI'Ctll.iclo nos principncs centros commcrciaes elo pai?., c ntó 
se estcndiclo ao csLran;:;cil'o, 

Que o congostionamcnl.o existe, basta observar n acumnlo 
cxtmorclinario de mercadorias quo se acham clepositadas nos 
nrrnawllS, nos paLcos, na. faixa elo Ct1cs c cm toda parte cmfim 
o nele houve Jogar clisponivcl para collocnl-ns. 

Alt''m rlos nrmuzcns, palcos e tíl'cns 1 ivro;;, cxisl.cntos n:t 
faixn .inlrrna elo ctías, os dons armn7.ons oxlornos, ull.irnnmnnlo 
tlt~cl:waclns a!J'nmlcgaclo~ po:· V, Ex., e. ainrla gr·antlt)R :\r·nns, 

trunbcm cxLcrnas, quo foram ulilizndns pam cloposil.o elo cn1·~ 
'',_ 
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vão rln pedra, s~ acham pc,iarlos, comploLamonl.c, por l.oda sol'lc 
rln 1 ercadorias. 

r:mndc rmrl.o dessa rrwrcadoria, de imporl.a\:.fio r~sl.r:m
goiJ'. ,iú. Hn nchn. rJ,•scmh:JI':'cnLb ]Wia All'ant.lnp;;t ,, Pl'lllllpla 
par:•. seguir para o inl.cr.ior. 

l~m fins de agosl.o, ull.imo, havia, con•. cffcil.o, a sngninl.c 
I :.•nnlagem rle rncrcadnrins, si'• a::;tmrrlandn l.rnnspnrl.es, como 
r••nsl.n rln f]ltarlrn n. ~. 

QUADRO N, 4 

Existcncia de mercadorias promptas para transporte ao interiol' 

-
Parcellas 

"' "' "'= ~"' C/) Q>Ú 
-~ ~ tf.) ·~ C\1 C\1 o "" C\1 
""coo o cu .... "L: t) .::; Totacs Data do apanhamento o e cu 1Cd o """ ocnccm ~>0 """-~"'-~ "":ti"' ctS'O u .... ~C\lP, C\1 -... (.) "' 1:; ~a~o 
""'<!) ., ... cu \1) ..... c.. 
::!lo C\lp, :::;; "" ~ = = 
Tons. Tons. Tons. Tons. 

22-2-924. O I I I I I o I I I 28.750 - 23.606 52.536 
29--2--924 •..•.•••..• 28.986 - 27. '/94 56.782 
7--3--924 •.........• 27.849 - 34.707 62.556 

14--3--924 ....... o o o o 31.074 -- 32.716 I 63.790 
21-3-924 ........... 29.985 -- 26.512 . 56.498 
20--4--924 o o o •••• o •• •• 32.994 - 29.834 62.828 
30--4--924 •.......... 33.013 - 30.507 63.521 
17--5--924 ........ o .. 31.916 6.778 31.410 72; 105 
24--5--924 ........... 30.298 8.576 25.625 64.500 
31-5--924 ....•...•.. 32.296 8.472 36.115 76.883 
7-6--924 .....•.•..• 31.853 8.576 27.316 67.746 

14-6--924 .. o o. o • o o o. 31.062 8.576 33.853 73.492 
21-6--924 .•..••.. , .. 32.577 8.576 30.145 71.299 
22--6--924 ..•••.•.•.. 29.386 S.576 33.922 71.886 
5--7--924 ......... .. 25.291 8.576 21.135 55.002 

.. 

Interrupção dos transportes devido ;\ revolta em S. Paulo 

16--8--924 ••....•...• 
23--8--924 .......•... 
30-8--92!.. ..... o •• o 

27.272 
34.786 
35.419 

1S.005 
16.97S 
16.018 

44.147 
40.443 
28.623 

89.424 
92.20S 
S0.061 
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Ou, em resumo : 
Toneladas 

a) nos armuzens o pateos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35. H \J 
b) nus carvoeims provisorius.................... · 16. Olil 
c) nas embarcações atracadas 10m descarga directa 

para vagões da via ferr.ea................... 28.623 

Total • • • . . . . . . • . . . . . . . • . . • • . . . .. . . . . . . . . . . . . . 80. OGO 

Nos vapores que se achavam ao Iargo, aguardando Jogar 
no cáos, para atracarem, havia 15.341 toneladas de mcrcarln
rias que exigem descarga directa para os vagões da estrada ele 
forro. 

Além de se manifestar por esse acumulo de mercadorias de
positadas, o congestionamento se :raz sentir pela clcmora excessi
va das emhurcncões no porto; a qual traz como consequencia 
mais proxima grnncles despozas de estadia para os vapores c 
contribue em segundo Jogar para um menor aproveitamento 
no cáes. 

A situac.ão do porlo ·de Santos, nu época em que l:í estive
mos, sob o ponto ele vista ela ut.i!izae;io do crtcs r.ma atraca
ciTo, era a seguinte: 

Embal'Caçõcs atracnclus . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4(} 
Metros lineares de cáes por embarcações . . . . . . . . . . . . 118 
Embarcnoõcs ao largo, aguardando Jogar . . • . . . . . . . . • itl 
Embarcnoão mais demorada, 4(.1 dias. 

Isto posto, se. verifica que a utilização do cáes para atra
cação al.tingc, no momento ncf.unl. ao maximo. 

A circumstancia rle não ser Santos. como já tivemos en
sejo rio assignalar, um entreposto diRI.rihniclnr, mas, simplcs
mrnle. um ponto do passagem dns mercadorias de importação 
ostrang-nira. torna depcnclentc rla capacidade rio trafego rla cs
f.rnda rlc ferro a maio!' ou mrnor rol.irada clessas mercadorias 
rlo ~ohrn o cács, para ondA são descarregadas elas cmhnrcn-
cõc·s. 

Mnnifestnnclo-so o abarrotamento rlo cács, com mercado
rins clessrt cspccic, claro se torna rrue a causa primordial desse 
n.al rlovia ser procuraria na sal1icla dessas morcaclorins para o 
interior do Estado. 

Esta rct.ir-ncla rlepcnclc, cm primüiro Jogar, do despacho 
aduaneiro c cm seguida elo transporte. 

Ora, essa transporte é feito, aet.unlment.c, em Santos, elo 
duas maneiras: 

1', com o auxilio de carroças, pela viu publica, entrt' o 
cáes c a estação ela via ferroa; 

2', directam-ente, rlcsdo o (l;íes. rm vagões dn via fcrt'.SU 
a IIi carregado:;. 

·Como haja, no cács. como vimos h a pouco, mnis elo 80.000 
toneladas de mercndol'ias .itt desemhamçadns pela Alfnn1log-n 
s6 ng-nnrdnndo transporto, é claro qno nfio provrm rlo clrmora 
no r!Cf'pnc!Jo adunnciro o rclarcbmcnl.o rlns rct.irndns. 

E', portanto, no f.rnnsrm·l.c que sp clcvcl'á procm'UI' inillu-
. rlivolmento a causa dnquella demora. ' . 

• 
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Quanto no primeiro moda por que rí Jeito o transporto 
das mercadoria~ importadas, is lo rí, com· ,a uLili~açÜ) do car
roças mll.r·e os nrmazons rlns Docas c os nrmazcns ela S, Paulo 
llailway, não p-arece inopportuno pedir respeitosamente a 
D.l.tonçüo de· V, Ex. pm•a a circumstancia de que a carreto nas 
carror,,as é, no mini mo, de 8$ por tonelada, quando, pelo se
gundo modo, o mesmo serviço 6 foil.o no mn."i:imo por 3$000., 

Nüo nos cabo investigar aqui as causas que contri
buem para esta preforencia, que grava, sem necessidade, cm 
5*, cada tonelada do merendaria importada. Si, na csLaclio da 
via forma, o carregamento dos vagões se fizesse com a mesma 
presteza .que no cáes, certamente leríamos deixado da fazer 
menção a scmclhanlc facto, c dessa occul'l'cncia se deduziria, 
apenas, que para uma grande parte dos importadores nada 
significa a gravação das despczas elo transporto em 5$ por to-
ncl.udn. · 

INflo se cl{t, port\m, essa igualdade no tempo consumido 
r.m'P o carrego.monl.o, o qual é feito pelas po.rl.es, que, cm gc~ 
rr,J, stí o complol.am depois de varias viagens elas mesmas car
l'Uê'a~ cnl.r·c n. csl.uoão .e os armazens elo porto. 

E' cCJ•Lo flUe o. S. Paulo Railwny nãn pórle, licilumonlo, 
negur~sc a ·fornecer vo.gõc.s po.rn. carregamentos em sua .Pro
prin rsl.ar;ão, mas, a bem rln descongcstiono.mcnto elo porto, 
convirá a I.nrlo l.mnse reduzir ao minimo possível os que alll 
são fornccielos c o.ugmento.r o numero elos que são enviados· M 
et\cs, o nele serão mais bem aproveilados. 

Para se julg-ar melhor do movimento dos vagões c o tra
balho executn,do no e.ács, offerccemos a cxo.mc o quadro n .. 5,. 
que abrange os ull.imos dias elo mcz ele .agosto proximo findo. 
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Esse quadro suggcrc as obscrvuoõcs que se scgLwm: 

1", o a[li'Ovcilamcnlo dos vag·õcs, pum carregamento no 
mies, oxig·c a previa descarga dos que cnlrum carregados, o 
que augmcnla as eliJ'l'iculdaclcs decorrentes ela l'luctuação do 
i'omccimcnlo, pois que para cerca ele 50 o/o dos vagücs for-
lJcciclos a operação a realizar no caos. é dupla; . 

2", na ultima columna, está indwado o numero ele vag·üos 
dial'iamcnlc aprovcil.ados para as mercadorias que não podem 
ser elcposilaclas, la os como o trigo a granel, o carvão, elo. 
Na semana considerada; o numero desses vagões excedeu, Ii
gcirnmcntc, da metade dos que foram fornecidos, mas é pro
ciso aUcnclor á ncccssir.laclc do reduzir, lanlo quanto passivei, 
a estadia elos vapor·r.s que conduzem essas mercadorias, fJIJO 
não podem ser clcpositaclas. Si a prel'crcncia não fosso levada 
até La! ponto, os vapores entrados com carga que pódo ser dc·d • 
carrcgacla e dcposHacla se lilJerlariarn cm muito menor lompo 
do flUO aquollcs que conduzem mercadorias que exigem des
cargas eliroclas para os vagões; 

. 3', ainda pelo mesmo quadro se nol.a o numero do vagões 
carregados, cm cada dia, na cslaçiio ela S. Paulo llailway, cm 
Santos, com carga, loda olla transporl.aela cm carroças, dos arma
zons elas Docas até a rol'o!'icla estação. Por ahi .se vcril'ica quo 
o numero dr. vagões fornecidos pela S. Paulo Railway ;is 
Docas para o serviço elo ca!'l'ogamcnlo é, cm g·cral, inferior ao 
que esla oslra.da dcslaca para· carrogamonlo cm sua propria 
estação, cm Santos. 

,\nalysomos ainda o gmphico annoxo, em que se voem, mais 
complel.amonLo roflccl.idos, todos os acciclonlos do movimento 
ele vagões desde o inicio do anuo fluente. 

Dovic!amonle inLorprelado, o exame desse graphico revela:: 

1', que as Docas devolvem, carrcgatlos, ú via fct·roa, Lodos 
o~ vagões fiLIO esta I h e J'omcco, acompanhando com no lavo! 
approximação !.adas as osoilla(iÕOs mais violcnlu~ que so 
observam na curva elos ,;agúes fornecidos; 

2", que a dol'icicncia dos l.ransporl.cs elas mercadorias quo 
csl.fto eloposil.ndas nas insl.alla~~iios elo porto só [lrovém, unica 
o oxclusivamonLo, ela insui'J'icicusia elo, material rodanlc ela os
lracla elo forro. 

E' bem elo ver que a quasi coincitloncia rlns curvas elo 
fornocimonlo o dcvnlur;fí.o do vagões devo sct• obtida (t uusla 
do excessivas dosprozas com o .lr·a!JaiiJO cxlraor·cliJwrjo do pes
soal cm clolcrminaclos dias e o jnaprovcilumcnlo elo mesmo 
pessoal cm oulro~ dias. 

Ainda com o objocl.ivn rln rlumonHll'at', cm!Jom· oxlmusl.iva
monl.o, quo n causa unica rlo congosf.ionamonlo cm Santos rí a 
i'a!La elo mal.orial rorlanl,o ela S. Paulo Hailway, organizámos o 
quadro n. G, que conJ'irmu, inolutavclmonle, o resu!Ludo do 
nossas obscrvacõcs, pondo-o cm flagrante evidencia. 
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QUADRO N. 6 

Mercadorias carregadas no cães para o interior cm vagões da 
Estrada de Ferro 

QuadrJ comparativo do movimento no 1• semestre de 1913 e 1924 

1913 

Mczcs "' "' OC!l Mercadorias C!) 
1-10 o,o 
CllbJJ carregadas '"'b.O 6 tU. C!)"' 

=> 6> 
z~ Kgs. ;:1 

ZC!l 
'O 'O 

I 

1 anciro . .......... 14.866 110.884.729 10;755 
Fevereiro ........ 11.755 96.139.697 9.042 
Março ..........• 12.812 101.604. !96 8.796 
Acril..:. : .. ...... 13.802 113.372.398 6.769 
Maio ..........•. · 12.607 98.055.728 8.978 
junho ..... ..• , ..•. ! 12.096 96.440.460 I 9.990 

! 

' ' 1• semestre ....... I 77.938 

I 
616.497.208 54.330 

Confronto 

No 1• semestre de 1 913 ......................... .. 
No 1 • semestre de 1924 .......................... . 

Differcnça para menos cm 1924. , , . , . , . , • , ... , .. , . 
Reducção verificada no transporte ...•.....•••••.•• 

Aproveitamento dos vagões : 
Em 1913-7.910 kgs. por vagão. 
Em 1924- 9.694 kgs; por vagão. 

1924 

Mercadorias 
carregadas 

Kgs. 

102. 779.25· 4 
3 83.722.96 

84.698.31 I 
65.827.39 8 

444 
o 

89.114. 
100.512.43 

526.654.80 o 

Kgs. 

616.497.208 
526.654.800 

S9.842.40S 
14,57 % 

Eslc quadro cslabclcco o confronto da tonnlug·cm em·ro
gada no eács cm vagões da estrada de ferro, no primeiro se
mestre do 1913, com a que foi possível carregar, cm igual pc
rioclo, no anno corrente. 

Por este confronto se verifiCa, ao cenlrario do que se 
deveria cspcl'Ur, que a capacidade da via ferroa diminuiu de 
14,57 o/o. 

Papacc que a reducção na capaeiclado das cstrarJa.s de 
J'cri'O, no momento prcscnlc, ó clc•vida, cm gJ•frndo parte, ú in
sufJ'icicncia elo mnlol'inl rodanlo .do que dispõem, cm faca 
elas suas nol'mas o condições do trafego. 
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Núo foi propriamente o trafego directo entre Santos e o 
int~rior ·o vi~e-:";ersa, que erüs~eu, excessivamente, pois, pelo 
u!LJmo quadl'O, ,lU se mostrou que, cm 1913, c;l!e foi superior 
ao actual, tendo, naquelln. época, a via-ferrea dado vazão ao 
movimento de trens. 

Ve·rdac!e sej~ que houve sünsivul augmento, quer do f.J·a
fego de passug·ou.·os, lJUCJ' do IJ·afego de mercadoJ•ias entre 
Cubatúo u O· interiot·, que contribue, em media, com cermL de 

1S:O 'V·agõcs a mais, diaJ·ianwnte, whre o movimento nos pla
nos inclinados. 

Estamos em quo u trafego euLre ~antas e o interior du 
Estado ainda pódu, de ulgunm :;urte, SOJ' intensificado, logo 
quo aB estradas ele ferro auGmuntcm o material rodante do 
que di·spõem, presenl.ementc, aproveitando-se, para isto, as 
margens, .que a eupa~idac.le ·na Sut-ra .possa ainda oJferecer, 
.iá diminuind? o inlervullo L:l~lt''" os \J'cus, já J'azeutlo os dou~ 
planos funccJOnarem, convementemeutc, em tra:balllo cxtra
ordinario, mais de 18 hor·as, em c.liversos dias p·or semana, já 
fin~lmente, estendendo o servi1;o de .cargas aos domingos e 
feriados. . ; ~J, __ u 

Entretanto, convém frizar que a ·capacidade de trafego na 
Serra, isto é, no trecho onde a situação é mais desvantajosa, 
.está a ponto de esgoLar-se, por mat]eil•a qu~ essas providen
cias, de cf!'cilos innega<v'ClmenLc uL~Jcis, na actual· ~me1•g1encia, 
deante da situacão VC<rdadciramentc angustiosa do porto, 
<JUjo de:;congesl.ionuuwnto ú pt'0Ci&ü obter a todo I.J~ansc, terão 
como consequencia adiar para mais tarde uma (·rise que, 
mais dia, menos dia, resurgirú, cum rigor e tanto mais diffi· 
cil .euLão de jugular, quanlo mais vusLos forem seus resul
Lados. . . ::: :;Qf 

Dest'm'Le, supel'ados os meios, cerLamente não definitivos, 
a que :podemos recorrer, no momento presenLe, ![)ara afastar 
uma situação realmente incommoda, teremos dentro om bre
ve de adoptar ou f.ras providencias de maior alcance, si quí
zermos dar solução completa c clcfiniLiva ao problema, com a 
constmccão de uma nova linba para vencer a Serra. 

Sinão, vejalJlos. 
A capacidade theorica 

de servico, é a seguinte: 
das duas <~:serras», piua 24 hora& 

'fons. uteis 

Serra velha 
Serra nova ··········~·········,··········· 

4.8916 
i3.260 o otftr 1101,1 !,••,•,..•.• I tt'o I o O O OOOIOtf 

-Total............................. 18.:156 

Na pratica, esta oapacirlncle soffre a reducoão approximtl
da d:c 50 o/o, não só devido ú impossibilidado do faze.r lral'egat• 
a serra, normalmenf.e, durante mais de ·1'8' horas por dia, para 
não prejudicar a conscrvaoão ela linha c; de Lodo o apparel!Ja .. 
mcnto como lambem nüo ser .exequível guardar o intervallo 
de s 'minul.os apenas entre clous trens consecutivos, em face 
do trafego de passag•eiros, com horarios i'ixos e trens do com
posicão ~·nriavel. 

n·calmcntc, no que nos wnsLn, o numevo de vag'ii'cs qtte 
11assnm, por dia, na serra,· varia· onLro i. 000 o :! • 200, o qu~ 
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confirma CJUC a cap::tcir!aclc lolnl se reduz de fado a vouco 
mais ele \l.OOO· toneladas. uLeis. 

Isto sig-nil'ica <]tw os gmndcs gasloa feitos de .18!)5 a 1$[)';, 
pnl':t augnlc•nlo rl:t eapaci{lui.le tia «serra-velha», mal chcgnl'.am 
pa1·a ~~ anr1n,, de pl'oO,;t·ess·o do S. Pauio, que se ele:l'ronta, nova
menít~, eo111 o nlC~mo pi'Oblcma cuja :wluciío dcfiniLiva fur:t 
ap<>uas adiaria. 

E q11alr]Lwr oult'U soluofio, fJUIJ nfio seja a conslrucçfil), 
C!ll lJHoln lal'ga, rio unH~ iiJü1a dupla do simples uclilet·encia o 
ll'aeciío· pl'cl'erencialnwnle clcct.l'ica, vcnccnclo :t sel'ra do nmr, 
niío l'C~olvcr:'t u pwblt~nm ele uma maneira wmplcla c ci'l'ioaz. 

/1. Jinlw dupla ele HirnpJ.es adhet·cncia, mcs.mo que fosso 
ernpt·r•gufla a l.mc~ilo a vaptw, elurin. vazfw, com 30 lrcns, a 
1 D. !!IJ;U f:onülaclas, i~lo é, SUJlllnt·luri a facilm cnle um l:r:.li'cg·o 
ainda nilo ui.Lingírlo pelas clua~ «serras~. 

E ;udn imp·cd!t·itt que ~c i'Dsse uugmcnl.amlo. gTaclaliva
·~~culc, o Jmmoro rio l.t•r.n8, ú proporção que as ncccssiclaclcs u 
fossem cxir:;·indo, ao pus~o que o syslcma de planos inelinadu:; 
é rígido quanto l1 capacidade, razi;lo pela qual se nfto póclu 
deixar de o cunclcmnar como soltwão pura uma via Jcrrca 
dcstinucla a um trafego 'inlcnso c cm face das conclir;õcs do 
rupidn ct·cscimenLo que so tem ele considerar pura aLlenclcr 
ao volume crcsccnlc ele lrunsporlc. 

l'i ilo convém lruzcr a Sunl.os uma linlla ele llilola cstrcil.a, 
porque não só essa bHola terá que ser u!Jandonaclu cm loclus 
as linl1as ele g·rundD irnporlancia c do real valor nurional, 
como tumbcm pela grnnclc complicui;;iio que lrmiu para as 
linhas c para o Jrai'ogo J'crroviurio no cúcs de Sanl.ns, obri
g·umlo a lidar com malorial t'odanlo de duns bitolas, como 
acontece proscntemrmle no porto elo llio ele Janeiro, onde, 
enl.rcLunló, este trafego não tem a imporlanciu que possue cm 
Santos, como jtt li vemos occusião ele assignalur. 

Seria uconselllavcl upp!icur, pl'cl'orenciulmcnte, a tracr-ão 
eleclrica, não só vela vantagem ele !.ornar passiveis a adopéão 
ele curvas ele raios rclalivamcnle pequenos, como iamllcm pelo 
facto ele se puder el]uilibrar o peso morto dos lrcns ascen
dcnlcs, pelo dos trens clesccnclentcs, g'J.'UGUS ú rccupcravüo ela 
onm·gia clesonvolviclu pelos trens que descem. ' 

Si fôr a pt·opria S. Paulo llailway encarregada de levar 
a Lermo a conslrucçüo dessa nova linha· de simples acllwrcncia, 
então o problmna scrú resolvido da maneira mais cconomictl 
possivc•l. E isf:o porque qualquer outra estrada elo forro, quo 
tiver elo ser lovacla a Sanl.os, além elo lrocllo ele ~O kilomclt·os, 
cm via dupla, que seria necessut·io conslruir na Serra, haveria 
ainda que considerar ns parles do LPaoaclo aqucm o além rla 
me~ma Sel'l'a, CjUO a S. Paulo nailway ,i(t ]lOSSUC, c que o['J'o
rocom ttma capacidade elo trafog·o quusi iii imitada. 

Como vê V. Ex., o pro!)lonm do Lmnsporlc, pot• via Jorl'on, 
01tlro San! os c o i nl Ol'iot· rio ]!}starlo riu S. Pau h>, IJIJCat';\iiD 
Clm sua fcit.,ftn mais laia, cnconlt•rt ~~~lut.'iio l'twil o ddinitiva 
na consl.t·ucçüo rir• utm't nova linlta na SOJ'I'a, fJLW devo sm.· 
inieiacla. lfto ecclu quanto pMsivol, o ·possuindo os cantcl.e
l'isLicos l.r!chnieos aei111u indicados rJ .iusl.il'icados. 

Eilll'ül.anlo, l'ul'(:ORn r1 Cll!lvir l]tW u eausu mais pi'O:;inm 
delcrrninanle rln ael.uul cong·l'sl.i"namunlo do 110l'lo do Sanu,s 
é a !'alta do vagões J'nl'llrcidns ao sot·vico clú c(tcs. 

Pat·cco que o !'actor lJl'incipal que mais conlri!Jue pum 
~·cslringir n fornccimenlo de vagões se localiza no inlorior c 
J:lódo ser explicado pelas razões infra-mencionudas: 
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a) o augmenlo cxlraortlinario !JUO se verifica no trafego 
local, en~re ·e.staçõcs, P.rincipalmente, no Lransporlle <le male-

riaes de construcoiio; · 
b) o augmonlo exigido no porcut·so dos vagões do bitola 

larga, que são os que vêm a Santos, resultando da extensão 
dessa bitola, para u interior, fcilo pela Estrada do Ferro 
Paulista, com o prolongamento de suas linhas; 
· c) o funccionamento dos armazeus reguladores de café, 
limitando a exportacão desse produeto para Santos o retendo 
em trafego local uma consideravel quantidade de vagões. 
· Pelo que foi exposto, a unica providencia que resolverá, 
no momento presento, a crise, ó augmentar o material ro
dante das vias forreas, cujo resultado, entretanto, só se ma
nii'estarâ quando novos vagões entrarem em serviço. 

1'odas as dómais providencias serão de emergencia, des
tinadas antes a minorar a afflictiva situação actual, do que 
mesmo resolvei-a. · 

Entre as medidas do emergencia, já post·as cm pratica, 
umas são de ci'fcito immcdiato e outras de cousequencias mais 
lentas. 

Entre as primeiras, citaremos: 
a) reduccão do 48 para 24 horas, no maximo, do prazo 

·contractual, para descarga e carregamento dos va'l'õcs forne
mdos no porto. 

b) o alfandegnrr:cnto de doia armazcns externos. 
c) a criação de carvoeiras especiaes. 
Entre as segundas, mencionaremos: 
a J construcção d9 30 vagões para attcnder ao accrescimo 

dos transportes nas linhas do ca<Js. 
li) a construcção de armazcns para gazolina e kerozene 

cm caixas, com o fim dC' libertar dois armazcns da faixa ai~ 
'fandega<la, hoje occupados com essas mercadoriaSj. 

Como se vc, com· excepção da primeira, todas ·as outi'as 
;providencias toem por objectivo augn:,cntar a capacid81de do 
cáes, para o aL'rrlazcnamento de mercadorias. São, portant~, pro
videncias que não resGlvcm a crise e que teem como unico 
mcrito alliviar o commorcio das pesadas estadias a que fica
i!'ia sujeito si a· capacidade dC' armazenamento fosse esgotada. 

As providencias, a meu vllr, mais efficientes, na actua
lidade, são as que as vias ferreas S. Paulo Railway e a Pau
Usta possam adoptar, visando um mawr apNveitamento de seus 
vagões; pelo augmento da vciocidado média de seus trens de 
cargas e .pela reducçiío do tempo consumido nas operações de 
desca1•ga e carregamento no interior, como jâ se faz em rela
ção ao p·razo para a descarga C' C!trregamento no cáes. Parece 
que neste sentido estão agindo as duas vias ferroas directa~ 
monte intercRsadas na questão, emquanto não augmentam o 
seu material rodante, pois, o exame do graphico, bom como 
do quadro esLatislictl das mercadorias promptas para serem 
transp)Ortadas, reveh>· que so conseguiu, na semana anterior 
ao motirrJ dq S. Paulo, uma l'oducção de 15.000 toneladas, no 
total dessas me1·cndorias, assim como a reducçiio de 12.000 
toneladas, na primeira semana posterior á norrr.aliznção dos 
servi9os ferro-viarios, lconsideravlelplente pertu~bados pelo 
trefer1do motim •. 

):1. - Vol. XII ~t 
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Esses factós, que o exumo ela <lstaListica parmii,Le consta
lar, slío animadoras e fazem prover que a situaclíe do porto 
mcl;Jwrc, dia a dia, embora vagarosamente, até que o augmen
to do material rodante da Paulista C' da S. Paulo Railway, 
vonha dar solu~~lío, con:.quanto Lemporaria, ao momentoso pro
blema do cons·ostionamonLo, uma vez que só a consLrucclío da 
nuva linha da Serra resolverá cm definitivo o radicalmento 

·o ·grave problema de transportes fet·ro-viaries ent1•e Santos 
b o interior do grande Estado d<> S. Paulo. . . 

Tacs s[ío, Sr. ministro, as observações que, sobre esta 
. primeh•a. part.o, me cumpro irunsmitLir ó. elevada considora
·Qão do V. Ex., oomu resultado do minha viagem do inspecçil.o 
ao portl' de Santos. · · · 

II PARTE 

· Nesta segunda pai·lo do nosso rolalorio, lmlarerr,~s das 
obras novas em execuçlío o das obras novas necessarms ao 
porto. 

Quanl..o ás primeiras, acham-so quasi concluídas as se-
gUintes obras novas, .autorizadas pelo govet•no: 

1.• Edifício para Correio e Tolegrapho. · 
2.• Vinte grupos de necessa.rias. 
Além dessas obro,s, estão sendo iniciadas as seguintes, 

nu !.orizadas como providencias do ornergencia, em virtude do 
congestionamento do porto: 

3.• Construcção de 30 vagões do 8 rodas. 
· 4.• Construcção de galpões para o ~rll'lazenamenlo do ga:-

zolina e kerozene em caixa~. • 
A respeito dessas obras, notaremos: 
1.• Edificio pará Oor1•cio e Telearapho. 
O edifício está quasi concluído,· só ·faltando as obras de 

c&tuque do saguão do entrada, quo foram retardadas devido 
~o motim de São Paülo. . . 

2.• E' um01 obra de pequeno vu.Jto, que ainda 'exigirá 
pelo menos dous mezes para ficar concluída. 

3.• 80 vagões de 8 roda. 

As ferragens c o preparo da madeira estão sendo feitos 
nas officinas das Docas. com a urgencia precisa. Os rodeiro!l · 
foram cncommendados ·e, ao que me consta, ·devem chegar. 
a Santos no mez de outubro vindouro. 

· 4, • Armazcns pata uazolina e lcerozene em caixas 

Já. fo_i in!ciaclo o .Preparo dn madeira e a construccliú 
podcru ser fc1ta com rapidoz. · ;, .. -• 

' . .... 
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A autorização pnra a construcçiio desses :ll'lllltxen,; l'oi 

dada visando a execuçüo ·.dr. galpõcs do madeira sendo J'ixalln 
sua locallzaciio junto nos nrmo:z,cns de inJ'lam'mavcis e ex
plosivos no local denominado Allamôa. 
· Estudando molhar a quosliio, verifica-se nfi.o Hcr eonvc
nicnto o local proposto o, além disso-, .ti ele nolaP-so quo IJIUiLo 
pouco monos cusl.aria a crmslrucçfto doH galpõt•s e111 l'td::,•.:i.o 
a tiO armazens defiuiLivos, do Lypo dos oxl crnos j{t' consJ.ru ii.li1s. 

EffccLivamenlc, a collocução desses urmazcns na Allantô:t 
vao trazer augmcnlo do í.ranspol'tes, Jliio si\ para n · tletw
~ito, como para a enb•cga, quct• Jllll'U n r>on~ümo local, !JIICJ' 
para remessas ao interior. Parece mais convcn i cn J.o a ul.i I t
zação de uma área ele terr·eno cxistenlc por l.ra1. do~. al'ln:t
?.Cns oxLC!'nos, onde n gar.·olína ficará sul'fici enl um enio :1 is
LanLo, quer classes armazens, quer• da cidaclc. 
· · Quanto ao f.ypo da c-onstrucção, é intH'gnvel a eonvenionei~ 
de adoptm• o dos armnzons c:dcrnos. Si mais l.nt·dc, a walteD. 
demonstrar a convcnicncia de levm· para ·ou Lt·o poul.o o rlo
posilo de gazolina c kct'O·r.cnc cm caixas, os nt•mar.etJH rpw 
se construirem agora se1•ão aprovoitados como urnJOY.>'IIH nx-· 
ter·nos, nada so perdendo, cmq'uanLo que os galpúcs pt•ov,so-· 
rios, de custo muito pouco meno11, não poderiam ter aquclla 
utmzação. 
· . Parece indispensavcl a rC·IIIOí:iio da gar.olina c do kot.·o
zcno, dos armazens da faixa interna., ainda quando niin .nxisl.it 
.o congestionamento tio porto, visto qno a pcrmllnonr:ia :11 i 
.ilussu~ inflammaveis constitue uma amcaoa continua pura 
os vapores atracados nas proxühidadcs u bem assim para c. 
!inba de transmissão da energia clcctrica., que passa junlo 
:õquolles armazena. 

Obras novas necessarias ao porto 

. Examinando o actual apparelhamcuto elo pot·l.o, oh~et·
vamos algumas falhas ·c do>l'icicncias, que é de toda eunve
niencia sanai), afim de melhor aproveiL::ti'·Se o cães. 

1,' ·rnsta_Uaçíi.o de silos pm•a t?>iyo cm (11'áo 

E' de grande convcniencia essa inslallaoão com o modt•rno 
.ap!)ar.olbarncnto mecanico para a clescnrgn,, cnrreg-amon I n, 
.fl·ansporte, deposito, limpeza o pesagem do g-l'ão, Sendo si~ 
t.uados fóra de Santos todos os moin!Jm~. com oxccp(lãn !lo 
.um unico, a descarga dos va:poros quo conduzem o~·otL. uwl'
cudoria ftca dependendo • do fornccimcnlo de vagOvs.~cla yin: 
ferroa, para os quae.q a descarga l.em que ser fcila dit•o11i.G
mento •. Cr,ia-sc, de.st'arte, 1.1ma situação preJat·ia .pat·a ns~a 
ospooic do· rncrcndoriu, ·da nua! rcsull.nm drspczns r! e c•;;Ladia 
!~ara os importaclõres c mt\ uliliz,açúo tlo cúcs. 

Os silos constituirão um roscrvatorio reg·ulnr.lot· rle .irt~ 
'iliscut.ivcl convcnlcncin, além de lrnzcr. ~s vuntag·cns acr:e.~w~ 
·rias de pesagem c bcncfieiumenLo elo trigo. · ' 



2.' Tanq·ues pr:ra uazolina a oraiwl 

A necessidade desses tanques já foi reconhecida e sua 
consL1•ucção está cm vias .-Je realização, tlm virtude ·de accôr· 
do a realizar-se entl'ci us Docas e as quatro companhias ínaio· 
res ·importadoras desse combusLiv.el. Esla inspectoria já teve 
a honra tle enviar a V. Ex., com· o o.J'ficio n. 2.200, de 11 
de agosto do col'l'enw anno, as minutas de ccmtractos a serem 
assignados entre os interessados na questão. 

3.' AppUcação do. appa1·elhamcnto 1n,ecauico pttl'a cm:1·cgauwn!o 
de café · 

A actual installaçüo de carregadores mecanicos ·para café 
serve, apenas, a ·700 metros lineares de cáes, tomando-se as 
saccas a carregar, não só de carroças, na rua, como de den
tro de dous dos armazens externos, em que essa mercadoria é 
depositada. 

As vantag;sns decorrentes de applicação desses carrega
dores mecanicos são tão notaveis, principalmente pela rapi· 
dez com que o serviço póde ser feito, que se' imr õe, como me· 
dida urgente, a extensão dessa installação, servindo a mais 
300 metros de cáes e a mais um dos armazens externos. 

4') Duplicação d'a linha de trans;m.issão ck eneroia ele· 
ctl'ica. 

A installaoão' hydro-electrica tem, na casa de forca, em 
Itatinga, cinco unidades de 3. 000 kw., com as quaes se apro· 
veita toda a energia bydraulica captada. Em Eantos, a esta. 
cão transformadora tem igual capacidade. 

Ha, sobTe torres de aço, duas linhas de transmissão, que, 
. juntas, teern a capacidade correspondente •á energia disponi
:vel, na casa de forca. 

Nessas condições, desde que o consumo de energia, em 
Santos, cxéeda de metade a capacidade da installação gera
dora, será preciso pôr em serviço as duas linhas de trans
missão, desapparecendo a necessaria reserva para casos de 
accidente. 

Dada a situação actual, necessario se torna a duplicac!io 
da linha de transmissão de energia electrica, com o assenta
mento de uma nova serie de torres, sobre as quaes correrão 
mais duas linhas de transmissão, iguaes 'ÚS existentes. No 
cruzamento do canal, não será necessaria a construcção de 
novas torres especiaes. Ahi, o problema de duplicação será 
l'esolvido com a substituição dos cabos conductores por outros 
com o duplo da capacidade c pela installação na margem do 
canal, opposta á cidade, de commutadores que permittam a 
manobra entre as quatro linhas que vecm da usina geradora, 
com as duas linhas do capacidade dupla, que cruzam o refe. 
rido canal. · . . "':, , .:i.f 

5') Appal'elharnento para ca1'{Ja c desca1•ga de carvão. 

Nota-se a falta de installacões ospeciacs para embarquo 
e descarga de carvão, do accôrdo com as necessidades do por • 
. to, que permittam sua faci.l. mov.imontação e o seu deposito, 
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quando necessario, cm carvoeiras adequadas. E' uma lacuna 
notavel para o apparelhamento de um porto moderno e de 
primeira ordem como o de Santos. 
. . 6' J Construcção de cáe.s com a profundidade miníma de 
iOm,OO. 

O porto de Santos, deante de sua importancia e deante 
da importancia de seu interland, deveria dar franco accesso 
aos grandes e modernos transatlanticos que exigem canaes 
de iOm,OO de profundidade miníma e cáes acostavel de iOm,OO 
de profondidnde, no mínimo. Siio condições indispensaveis a 
um porto de primeira classe, quo as possuem já, entre nós, 
os portos do Rio, Bahia c Recife. 

Para isto, em primeiro Jogar necessario se torna baixar ll 
canal cm certa largura a 10m,OO, nos pontos onde presente
mente tal cóta não é attingida, c aprofundar-se o banco d~ 
barra pelo menos á mesma cóta. 

A este respeito, lembra o eminente engenheiro Alfredo 
Lisbôa que, sendo a Companhia Docas de Santos ·obrigada, 
pelo seu contracto, a produzir e a conservar a profundidade 
ele Sm,oo em extrema baixa-mar, no porto· e em todo o canal 
rio navegação, ·desde a fortaleza da Barra, mediante a draga
gem annua! de 1. 000.000 de metros cubicos, poderia a mes
ma companhia baixar o Mnal, em certa largura, a-Wm,OO, 
sem exceder o quantitativo a que é obri&ada. 

Relativamente ao banco da barra, que accusa a profun~ 
didado do 9m,OO cm aguas mínimas, esta inspectoria vae 
pr&vidcncíar para que 'se proceda a um rigoroso levantamento 
hydrographico, como se torna mister para conhecimento 
exacto do relevo do fundo, afim de que se possa projectar :J 
canal através esse banco e se determine o volume total a dra-
gar-se. . ,, 1 ,,,,,.,1r. "' .. \; •. ;u 

!Sendo a profundidade maxima, ao longo do cáes da 2• 
seccão, de Sm,OO, suggere ainda aquelle engenheiro a conve
niencia de dragar-se, na parte relativa a esta seocão, a ·uma 
certa distancia da aresta exterior dos enrocame:1tos de fun~ 
dação, a:.é que seja attingh:ta a cóta de-iOm,O, sem que isto 
Vi·esse, de alguma sorte, comprometter a estabilidade do 
cães, tendo em considcraciio a notavel espessura c altura do 
prisma de allivi·o. Ou, aliás, ter-se-hia de ·prolongar o ul
timo trecho do cáes •actual em direcoão á barra, na extensão 
approximada talvez de um kilometro, ficando esta parbe do 
cães profundo reservada ao .serviço dos grandes transatlan
t.icos que ultimamento começaram •a procurar os portos da 
America do Sul. 

Entre as dm.ls soluções ntpresilntadllS', oonfessamos 
nossa preferencia pela indicação do engenheiro Alfredo 
Lisboa, pois, dispondo o porto de Santos de 4. 7•20 metros de 
cáes, construido, com a utiUzacão média de 43i toneladas 
por metro corrente, só poderíamos preconizar o prolonga
mento da muralha de cáes actual, com o fito de attender ás 
exigencias da grande n•avcgacão transoceanica, quando ne
nhum outro .alvitre pudesse ser suggerido. 

· Certo, que ó necessario niío se p·erder ·de vista o rapidd 
i:losonvolvimonto do Estado de S. Paulo, c o prazo do con
Rtrucçiio relativamonLe longo, quo exigem as obras ele um 
porto. .. . . . . ..... ~: ......... J.>J: .... ,;i;J..,...~ 
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· Certo, tambem, que so não deve esperar que a crise por
't.nnria, propriamcn~e dita, se manifesto, para iniciar então, 
as olll'as de augmento da capacidade de cáes. 
' ·Mas; estamos cm quo, sob · este aspecto, o apparelha

mcnLo do porto é largamente sufficicnl.e, por muito tempo 
ainda. · · 

Entre n6s, temos sef:uido o críterio de 'nugmentar a ex
tensão dos cáes acostavcis do nossos portos, logo qu.e a in
Lcnsidnde ele 1.rafego attin,ia a pouco mais de 600 toneladas 
por metro o por anno. 

Entr'egamo-nos, com sacrifício, á construccão de taos 
·obras, sempre vultosas, sem quo antes procuremos tirar o 
maior partido passivei com melhorar o apparelhamento e as 
inst.allarões rio nossos portos. 

A este respeito, referindo-se ao aperfeiçoamento Ido 
apparelhamonl.o dos portos, diz Hcrsent, em seu relatorio 
sobre "llegimen, construcc:;ão c trafego dos portos de com
mercio estrangeiros": 

"Ce dornicr pormo!. do manntcntionner, par metro cou
rant. de quai, un tonnage beaucoup plus considérahle que 
cclüi qui cst, acl.uellement. réalisé prosque part.out. Oe ton
nago elo H et. pen t. atl.eindre 1 . SOO t.onnos par m1ltre courant, 
comme cela a !icu nol.ammcnt. ct cn co moment même aux 
npponl.omnnf,s rk Qunyri1\s, 8111' la rivc droit.c ele l'a Garonne 
ct. commc la pnssibiliLé en est démont.réo par les installa
iions élcct.riques crées, prosque improvisécs par les améri
cains pour lcs hcsoins de J•a gucrre u Saint-Nazaire, et 
commo cola se praf.iquail. comamment dans les installations 
marítimos u l'1\tranger avant. la guerra." 
. A applicaoão deste principio moderno, entre nós, com de
terminar um melhor rendimento dos capitacs já empre~ados 
cm obras porl.uarias, cvit:ará para o futuro o desperdíCio de 
novas c vultosas sommas, que, com· muito maior proveito 
para o paiz, poderão· .ser destinadas a fomentar outras fontes 
do produccão e de riqueza. 

O Sr. Presidente - Está em discussão. o requerimento 
nprcsent.ado pelos Srs. Senadores Antonio Moniz e Monir. 
Sorlré. 

O Sr. Bueno Brandão - Peco a palavra. 

O Sr. Presidonto - Tem a palavra o hom·ado Senador. 

O Sr. Bueno Brandão - Sr. Presidente, ouvi 0om tol!a 
a al.l.cnção o discurso proferido pelo honrado Senador pela 
Dnhia ,Sr. Antonio Moniz, que apresentou e ,justificou o re·
qu e ri mcnl.o crr.' ·discussão. 'S. Ex. pede informações ao Go
vemo sobJ•e actos prat,icaelos durante o estado de sitio da 
Dahia o a intervenção que por venlura tenha havido naquel
·le Estudo. 

Tenho o dever de informar a s.· Ex. que o Sr. Presi
'denle da Republica, de nccôrdo com o que lhe impõe os seus 
dovcl'CS const.itucionnes, enviará no Congresso em tempo op
porLtmo, umn mensagem nn qual estejam claramente del.er
minndos oA netos pm•.s. Ex. praticados durante o est,ndo de 
sil.io, c l'ni.nn porlorfi.o ser lnrgn e nmplamcnl.e <liscutidos pelo 
CongTcsso Nacional, na ccrLczn ele qne o honrndo Senador. 
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torá, nesse. rr.omonl~ o por es.ga ocrn~i:io, a~ mais amplas A 
con.p!clas Infoi'mnçocs, que o l'orlcr Execlltivo lcrn por sou 
dever communicar uo C'ongl'esso, n•J 11~0 de tlllln atl.ribuição 
oxccpcional quo lhe foi conferida nm lr.rmo:l da nossa Oon
st,ituição. 

Até então, pediria no !Jonrarlo Senado-r que ugunrrlasse 
a palavra do Govemo, que será compleln n amplmnentc ex
positiva quanto ás duvidas qne ~. E\'. I cvc o formnlou no 
di~curso c no requerimento. 

O Sr. Antonio Moniz -· Peco a palavra. .. ' ' ~; .. ; 
.. I-.. 

O Sr. Presidente -- 'rom a palavra o Sr .. intonio Moniz. 

O Sr. Antonio Moniz - Sr. l1residente, como sabe V. Ex. 
na sessão em que ju!iLifiquei o requerimento em debate, ape .. 
zar da prorogacão que me f.oi ooncedida, não me. sobrou tempo 
para ter• minar a sua fundame:nt.acão. 

Na immodiata, quando te.rminou o seu bril·hante discurso 
sobre o mesmo roqueJ:'imenl.o o eminente rep!1esen,tanlie do 
Amazonas Sr. BaJ•bosa r~ima, soQicitei a palavra, mas o adean
toldo da hora não me .permittiu deli a usar, 

Deanle, porém da altitude .que acaba de assumir o illus
tro l'eprescnlanle do ~fina~, que, ne®ta casa, rep11esonta dire
c!ll.mr.n f.e o pensamento do Gove.rno, resolvi pedir a V. Ex, 
con!Sul te o Senado se consente na retirada do meu requeri
monto, uma vez CJUC o illustre leadar da maioria nffirma ao 
Senado que, opporlunumente, o Sr. Presidente da Republica 
cumprirá o seu deve•r funccional, submcttendo ao caLuda e ao 
.iulgamenlQ do Congresso Nacional os actos que -praoticou na 
Bnhia. ' .. : · ·· l 

Desejo, porém, fique consigna elo nos nossos Annaes, que o 
meu procec.llmento, assim como o do meu companb·erro do. 
bancada, o Sr. Moniz Sodré, foi determinado pelo zelo que 
.iámais deixaremos de ter pela nu tonomia c pela dignidade do 
Estado que representamos. (Muito bem; m1tito bem.) 

· · o Sr. Presidente - o Sr. Senador Antonio Moniz requer 
a ml.iJ•nrla do rc•qnerimcnt.n do sun nutorln. . 

· Os ScnhoreR que appt•nvnm o J•rqnm•imrnl.o de retirada. 
que i rnm lcvttnt.nr-se. (Pausa.) 

Approvado. · 
!Está terminnrln a J10rn dn exp·cdicnte. 

' I ' 
ORDEM DO DTA 

PDOUOOAÇÚI!S DOS OllÇtiMJJ:NTOS 

Discussão cln omonda ·d!n Commissão do Financas proro
gando nR leis orcamonlmins :í proposição . d~ qamara dos 
DGptllnrlos n. IOü, rle 1n'~"- fliiC abre, poJo MmislcriO dn Guer

, rn. 11111 crcrliln cJ·0 2:0-ll$i00, pni':t pn~:nmrnlo rlo I'JllC é dc.vldo 
a T.uiz rJo Mnr.rrln ,~ Cnnlo(l .. , pnr l'm•ncclmcnl0s feitos .'t 1' 
Dll'enmsr,rip~nn Mil IlM; 

' 
·Encerrada. 
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OnÇAlllENTO DA GUilllllA PAnA 1925 . 
Continuação da 3' discussão da proposição da Camara dos 

Deputados n. 90, de 1924, fixando a despcza do Ministerio da 
Guerra para o exor•eicio de 1925. : 

O Sr. Paulo de Frontin - Sr. Presidente, vou fazer mui
tas hgeivas considoroções s~rc o pareoor do illustre relator 
da Guerra, a proposilo de algumas das emendas .por mim foz:
muladas, 

Verifico que na emenda n. 3 não foi computada a paroo 
relativa ás etapas dos alumnos do Collegio Militar de Ba.r
bacena. O Sr. Helot.or, poré:m, teve a gentileza de me declara.~ 
que IJ.ouve um erro de redacção, que opportunamente será 
rectificado. 

O motivo por que Linha ins·istido 1por essas etapas tem: 
assento no facto de que os alumnos continuavam matricula
dos, apezar da supprcsoão do collegio c assim tinham de ser 
collocadús em qualquer dos outros estabelecimentos con
gene.res. · 

Sobre a emenda n. 6, o illttsLre ReJ.atDr concordou com li 
indic•acão que tive opportunidade de fazer. Mas ha uma ques
tão que ,precisa ficar bem clara. 

«Transferida da verba 9' para a verba a• «Serviços do 
mude• a indemnização !l(ls hospit.aes.:. 

Est.a indemnização ímiP<Jl'la em i. 900:000$, que vão ag
gmvar o vulto do orçamento da gue.rm. A receita não tem, no 
projecto vindo da Camnra dos Deputados, ape~ar da em1enda 
á proposta do Go"'erno ser da mesma Camara, compensação 
para pasar o quantum respectivo nem mesmo no l!lrt. t• da 
recle,ita. . · 

Nest.a.s condições, seria l!)atrioUM, como muito bem Iem:
bro.u o illustre Relator do orçamento da Fazenda no seu pa~ 
reccr, que não se faca a inclusão da d,espeza no areamento 
correspondente e não se inclua Úlii!lbem na receita a verba de 
compensação. 

Eu pediria, portanto, que f<Jsse· adoptado pe•IO illustre re
lator o alvitre de p81ssar ip·ara a sub-consigna.ção 8 do n. 22, o. 
im.portancia de :100 contos. À outra importancia de i.900 
contos ficaria eliminada em virtude dessa sub-emenda da 
propria Com·missão. 

A u!Umn refwencia que tenho a fazer sobre este orça
mento, 6 aproposito da elmenda 7!. Na emenda n. 7i ha uma 
disposição, l·eftra i, do art. 173 da lei da Despeza do vigente 
exercício. Ora, está no parecer declarado que a emenda é des
necessaria. Pelos fundam,entos do parooer interposto sobre a 
em'enda 6:1, não ha duvida que, em relação a maior parte das 
m'edi'dM que são revigoradas, o facto se dá: Mas, em rei~~Qão 
li disposição que se refere á faculdade do poderem, nos seis 
primeiros mez.es de exercício reformar-se officiaes gene
raes, que contarjem 10 annos de serviços, não sei se isto se 
dará. E' uma medida que vem em orc,ament.o suocessivo fi 
cuja rupprovacílo o Governo sem:pre tem acolliSelhndo. 

Não considerando est.a emenda como niMe's\Saria, eu so
licito do illmtro relator para que veja a fórma que julgar pre
ferível á solução do caso, tanto mais quanto, o parecer é fa
-;oravel.. , . , .. ; 1 , " .L I! , .. .: 
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São csf,as as con~·idcr:u;ücs que temho a honra de fazer o 
quo subrnei.Lo a apreciação do Senado. · · 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Barbosa Lima. 

O Sr. Barbosa Lima - Sr. Presidente, V. Ex. deu-me a 
palavra para discutir est,o orçamento? 

O SR. PRESIDENTE - Pcrfeitamento. V. Ex. estava in· 
script.o para a discussão do orcame.nto da Guerra. · · : 

10 Sn. BARBOSA LIMA - Em conLinuacão ás considerações 
que vinha fazendo na sessão nocturna recente, como V. Ex. 
ouviu e o Senado teve a paciencla de ouvir, eu expendi o es
sencial das consideracões que este projecto de lei suscitava. 

Entrando-se na votacão, eu m.e fPermittiria apenas cha· 
mar a a!Jtençito dos responsaveis pela obra orcamentaria para 
este rapido e suggestivo eotojo. O projecto, feitas as cor
reccões na proposta do 1Govet1llo. .. · ; : 1 

0 SI\. EUSEBIO DE ÁNDRADE - Esta nota foi publicada por 
engano. Aliás é uma nota ~!)'articular e incomiPleta sobre as 
reduccões que se deve ilazer na despeza. Esse engan9. corre 
por conta da «<mprensa Nacionab. , 

O SR. BARBOSA LIMA - A observação que tinha a fazer 
ern sobre est.e ponto que me chamou a attencão e para o qual 
convido a attencão da nobre Commissão de Financas. E' que 
nós autorizariamos. pelo Ministerio da Guerra uma despeza 
de 192 mil contos, ao passo que a lei em vigor e a ser revigo
rada pela pr.orogativ:t consigna 171 mil contos. Quer dizer que 
~·otamos, dando a nossa approvacão ao projecto de lei vindo 
da Camara e remodelado pelo Senado, uma despeza muito maior. 
do que aquella que se está fa~endo ·pela lei em vigor. No caso, 
portanto, a prorogativa seria vanta,JOsa. 

E' a observação que me permitto fazer como feche ao 
meu discurso e como significa:ndo de modo bastante expressivo 
a preoccupacão que me conduziu nas orações com que aborre-
cia a paoiencia do Senado, (Não apoiados,): · 

1 O Sr. Mendes Tavares - Peco a palavrâ. . . : 

O Sr. Presidente -Tem a palavra o Sr. Mendes Tavares. 

O Sr. Mendes Tavares ...:... Sr. Presidente, entre as emen:. · 
das que apresentei ao Orcamento da Guerra uma ba, a de nu
mero 34, que mereceu da Commissão o seguinte conceito: «E' 

- 'Uma emenda que contem mataria que não se ajusta ao orca-
menta, mas á lei de fixaoão de forcas•. . 

·Realmente, Sr. Presidente, a nobro Commissüo tem toda 
razão. Si o Senado t1•1essa acceitado as caudas orçamentarias, 
esta disposição poderia ter sido aoceita no orçamento, ma~ son
do assumpto extrnnho á clespr.za do areamento ria Gut1rra, ren!
mente ella melhor sa ada.pta ~ lei de fixação dll forças ou, 
então, deve ser apresentada como projecto aparte. 

Nestas condicõcs, tratando-se de um assumpto que não 
está prejudicado pelo parecer da Commi'ssão, poderia ao nobrG 
relator e á digna Commissfio dtl Financas quo concorda,qsem em 
que esta emendn fosse npprovacla o destacada para ser subrr:et. 
tida opportunnmcnte ás respectivas commissões.. .J 
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- O SR. iEuzmro DB ANDRADE - Na occasilo da votacAo darei 
n opinião da Commissão a respeito, 
· O SR. M1ENDEB TAVARES- E' este o requerimento que des-
iie ,lá deixo fdto á nobre Commissí'ío tJe Finanças. 

: O Sr. Presidente - 'Continua a discussão. Si não h a quem 
peca a l)alavra, dou-a por encerrada. 

. O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) - ·Sr. Presidente 
não sei si devo apresentar requerimento sobre as eml'!ndas a que 
me referi, para serem destacadas na votação, Consulto a V. 
Ex. qual a forma que devo empregar. . 

1 O Sli. PRESIDENTE ..- A opportunidade ser4 na votação 
i:las emendas. Si niio ha quem queira usar da pai avra encerro 
a discusslio • (PaUla. ) ) ; , , . . · · 

Encerrado e adiada a votaçlio. 
"'--I ••. •• .. -.~~~·~~t~r.t:f·:~ .. ·~~?~·t:·~'::-:J:/~ 1.·:·~··· ... ~::~.~~"'it~~:~:;.:~~-:~::r·.!~F~~ ; 

ÕRÇAMENTO D.-i. JUSTICA PARA 1925 

I Continuação da a· discussão da proposiclio da Camara 
'dos Deputados, n. 76, de 1924, · fixando a deqpeza do MiniR·· 
terio da Justic~. e Negocios Interiores para o exeroioio de 11}25. 

Encerrada. 

OR{lÍ\1\!ENTO DA RECEITA PARA 19215 
! 

· Continuncãn da 2• discussão da proposicão da Camara do.~ 
Deputados n. H7, de !924, .orçando. a Receita Geral da Repu
blica para o c,;;ercicio d\l J 925, 

Enr.errad&. •• • ..• I 
•' ·' 

llMISFlÃO DE DEtlENTUREB 

:l" diRcnssiio do prn,ie0l.o do Snnaclo n. lifl. dn 1!1?.~. coro-. 
cedendo á Sociedade Propagadora das Bellas Artes o direito 
dA ~mi li ir detantm·es ]1rtra. rnst;ate do um -emprcsU.mo.- ' 
r.:-· Encerrada. · · ' ' ' ' 

····, ' 

llMISSÃO m•: 8 ELT,OS POS~'AIIB 
~ ... <.~~:-..."-ç~~P"~r~;'i'Eirn'll 

' s• d!sousslío da uronosic5o dn Onmara tios Deputnf!oq 
n. HS, de 1924, que manda emittlr, pela Casa da Moeda, selJos 
postnes em hcmcnagem a Bantos Dumont , 

Encerrada. · -' 

LTCENCA AO SIIN'ADOR LOPI!S GONÇALVES 

Discussão unicn do pa1•erer da CorroJn iss'in do Pclicin mJ.
mero 399, de 192-i, concedendo um anno de licença, a comecnr 
Cle maio vindouro, ao Sr. Senador Lopes Gont)Olvos, pnrn tr!l·-
tnment,o de snude, nu Europa. · · 

Encerrai:la ., 
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I
. .. . . . 

. t 
· Cl\I!DI'l'O PAR.A :A li:, F ,. PETROLINA '• 

2' discussão clr. propo~icão da Carn:tl'a dos Deputadnr. 
n. 115, de 1924, autorizando a abrir, pelo Ministorio da Via
ção, o credito especial de 2.671:130$276, para attender á li
QUidação de compromissos assumidos com os tarefeiras da 
construôçfio da Estrada de Ferro Pe!rolina n Therezina. 

Encerrada. 

CREDITO PARA A COM!'A!'rHlA CARBONIFEM 

s• ·discussão da· proposição da Gamara do3 Deputad.;,; 
n. U6, de 1924, que abre. pelo Ministorio da Viação, um cre
dito espr.r.ial de 118 :6<l9$Sr:o, pnra pagamento â Companhru 
Car.bonifera de Araranguá, · · , . . .. ... . ' ... 
' Encerrada. , ' · 

" 
r PAGAMENTO DE VENCIMENTOS 

'! . ' 
·· 2• discussão do pro,iecto do Senado n. 6, de :1924, autor!~ 
zando o ·Presidente da Republica a abrir, pelo Ministcrio da 
Justiça e Negocias Interiores o credito que fOr necessario 
r.•arn occorrcr ao pagamento aos heraefro~ do doutor Erioo 
Coelho, dos vencimentos que o mesmo, na qualidade de lente 
cathedratico da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 
clqix,ou pe . receber. I : I n : 'L'' I 
\ . . . " 

Encerrada. ; 

O S:.-. .Teronymo Monteiro -· Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra pela ordem o Sr: Je-· 
i.•onymo Monteiro. 1 

O Sr . .Teronymo Monteiro (pela ordem) - Sr. Presidenl.e. 
hontem,. quando se discutia em segundo turno o projecto do 
orçamento da Receif.a, en usei da palavr·a. Encerrada a se.o; •. 
são,. penso que o Presidente rooebeu o meu ·requerimento 
consirlr rnndo-me inscripto para n primeira hora em ql.l•~ w 
di~r.nti,•n r.. llcc•'it~. F'iqnai rerto rli~tn e t.razin commi,:ro ,~ 
papeis em que m~ baseiava para fazer algumas ponderaQões 
sobrr n~r n n~8mnr·lo, Dcclnroi que cu n~o tinha n r-rnoCI}lJP:t·· 
~fio nr nh~ll'llir. nnr rrnrria apr.nn~ nprr-Mntnr alA'Umns r.nr~i .. 
qoraçõcs c'ontrn disposicões incluídas neste projecto e com ns 
qun')~ nfin concnrrl~rYn. Fiquei crmsfrlorndo inscrrpto. 

O Sr.. PAur,IJ OE FnoN·rrN - V. Ex. poderá fa?.or a:; 3'11!1 
con"irJ,,r·ncõc.o; encnminhnndo a votnclio. 

O Rn. ,T)lnnNYMO MoNTErno - Fiqnei certo q·J~ este rti • 
. rcito estava de pé. Vejo, agora, porém, Sr. Presidente, que 
· as mnl.orfnR em rlis011R~fio cst.ãn !'nccrraclns. 

O Sn, PnliSiflP.!o."l'E - A insoripoão de V. Ex. não consta 
do livro. . · . : 

O Sn, .Tro:noNYMO MoN'I'Elllu - Eu nüo tenho culpa; eu 
:f'orinulcl o meu roquorimonto. ·' 
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. ~ SR, ;l?RESiiiENijiE - A fuaneirã de sã solicitar â pala:Vi'à; 
pelo Regimento, é na discussão, ou a previa inscrlpção no 
livro competente,. :< , ~i 

O SR. JERONYMo MoNTEIRO - Eu pedi a ralavra na hor" 
em que se encerrava a sessão. · 

O SR. PRESIDEN'TE ,.... Si V. Ex. pediu, n!lo consta do 
livro. · .. ; 

o Sn. JJmONYMO MONTEIRO -Eu nãô tenho culpa; mas, 
niir. posso perder esse direito. Embora não faca questão de 
fallar, quero deixar consignada esta rec.lamaçllo.. ! 

O SR. PRESIDENTE- V. Ex. poderia ter pedido a: pala
vra na hora eni que eu annunclel, pausadamente, a dlscussill) 
do orçamento da Receita. : ~ 

o SR. JERoNYMó MoNTEIRo - v. Ex. cõstumo annunclàr. 
1\las eu oiço mal, infelizmente, tenho um defeito organlco da 
nudi(:'iío e não pude perceber o que V. Ex. annuncfa\'ll.. ·, 

Muito mal, pude comprehender que V. Ex. declarava quo 
as materias em dlscusslio estavam esgotadas, e. põrtRnto, fO: 
suspender a sessllo. Entretanto, continuando a prestar muita 
attencfio comprehendi as palavras de V. Ex., e -em temp~ 
venho fazer o meu protesto,. 1 · 'I · ''i~ 

O SR. PRESIDENTE ..... v .. Ex. mo permitta ainda pondara~ 
que, depois de ter annmiciado ii dlscussllo do orçamento dO: 
Receita, ainda annnnclei a discussllo de seis proJectos.. . I 

:V, Ex. teria tido tempo iie reclamar e ilu lhe teriá ílai:lõ 
'a l:'alavra. . · . ~ 

:A õmlssllo, portantõ, nllõ ~ i!a 'Mesà ,. '"1',1 
O S!i. JERONYMo MoNTEIRo - Mais éJo que da Mesà., '·i 

· O SR. PRESIDENTE -· Havendo nu·merõ, vou iniciar ii :vo• 
tacllo. 1 o· o ,,·! 

O Sr. Barliosa Llmà .... Peco i palavra pelà ordem. ~ ... fli:] 

o Sr. Presidente .... Tem a palli.vrâ o Iionradõ Senadôl',, ~ 
· O Sr. Barbosa Lfllia '(pela ordem)' .... Sr. Presidente, na 
avulso de que constam as niaterlas· para a ordem do dia 
da sessão de hoje, está n consignaçllo da discussão da re~ 
oeita, abaixo da discussão do projecto fixando a despeza dó 
~finisterio da Justiça. Ora, o que eu vi foi a discussllo dó 
projecto fixando a despeza do Ministerio d,a Guerra. Sobre 
esse projecto disse eu algumas palavras, encerrando as con
siderac:!lcs que vinha fazendo. Mas, como n!lo tivesse o avul
so, não vi que se tivesse annunciado a discussão do projectô 
fixando ,a despeza do Minlsterio da .Tustica. Desejo saber sf 
11ssa discussllo foi annunciada: e encerrada por falta de ora
dores, ou si ha equivoco na: collocaolio dos projectos no 
avulso. · , , .~ 1 

•• o O Sr. Pres!denta . ~ 'li. llollooncllo foi éfetermlnaifa po~ 
dehberaoão do Senado, em virtude de um requerimento d() 
.S~ •: ~.ati I~ d~ Fr.911ti~, e A discussãq i:Jo o,rt>.ament~ ~q Inte_rlo!l 
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:roí p'or mim : annunciada e encerrada, não havendo pen:lium 
Senador para usar da palavra, • 

O Sn. BARBOSA LIMA - Confesso a V, Ex.. que, absolu
tamente, não ouvi, provavelmente devido ao b,arulho dos au
.tqmoveis que aqui passam. 
~ I 

r· o Sr. Presidente - Os senhores que approvam 11 emenda 
prorogativa 49s orçamentos, queiram levantar-se. Foi BP
provada •. 

Q Sn. BARBOsA LIMA ,....., V. Ex!. submetteu ã vot.acão .... 

i O Sn. iPRESIDEN.TE - A e111enda ao projecto n. 106, de 
f.92.t, sobr_e a prorogativa dos orcamentos. 

O Sn. BARBOSA LIMA - Não foi o projecto lido na sessão 
j;le hontem ? · 

O Sn. PRESIDENTE - O projecto, na sessão de honteni, 
foi definitivamente votado em s• discussão, mas, como lhe 
tivesse sido apresentada a emenda de que se trata, esta emen
d,a, pelo Regimento, teve uma nova discussão, que já foi 
encerrada e vae ser agora submettlda 4 votos. 
I . . i 

-· ·• O Sn. BARBOSA LIMA - Pediria a V. Ex. a fíneza de 
mandar proceder á .leitura da emenda, 

.. 

J r-, #~·------""'~ .. ......,...-:. 1• 1._..M; 

O Sr. Presidente -Perfeitamente. Fal-a-hei eu mesmÕ. · 
:(Procede d leitura da eme11da.) 
' Os senhores que approva111 a emenda queiram levan~11r-se 
[(Pausa) • . . . . • .. , . .. . 

Foi approvada.. ' · :· : · ·' I ~ .. ~.,- f 
","1•', 

•I' ' 

r O Sr. Bueno Brandão - Peco a palavra pela ordem.· 
r'Fif*' • " ' . . i ' 

.. ~ .. :.) 

r O Sr. Presideutte - Tem ti palavra pela ordem (; 
Bucno Brandi·o. ,' , , 
l ' ' 

Sr •. 
. l 

' 

:- O Sr. Buano Brandão --Sr. Presidente, requeiro a V. Ex, 
ile dignu consultar !J Sen,ado sobre si concede dispensa de im
pressão e urgencia' pnm a dlscussl!o e votaçlio immedinta da 
rednccão final dn emendn que acaba de ser approvada • 
t. ~ . ... ";tl!r:~."i:":~ • ·~··:·: .. -· )·.~;.fr·:w~1 

~ O Sr. Presidente - Os senhores que approvam o reque
.rlmento do Sr. Senador Bueno Brandão, queiram levantar-se 
·(Pausa)',, . · 

r . i\pprovn:i:lo. : 

·r O S1< 4' Secretario '(servindo de 2') lê e 1!, sem ~eliate, 
IIPP.r.ovado o seguinte .. . .. : .: .: .. 1 .••. '•·'~·L . .W<!i<·""·"".J 
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N. 418 --: i~M 

11r::cl.acNiu final da emenda do Senado d 1JrorJosição da Gamara 
dos Depulaclús n. iOG, de 192.4, que· abre, pelo Minislerio 
da Guerra um c1•cdito espee·íal de 2.041$700 para paga~ 
mento, a Luiz Jllacedo &· Comp., por fornecimentos 'feitos, 
em 1921, li I' Cil•cumscripção de Recrutamento. · 

O Sr. Presidente· - :A ·proposição vm, ser devolvida á 
Uumara dos Deputados. . . 
· Vae proceder~se á votacão das emendas ao oroamento da 
Uuerra, por grupos. · · · · 

Em primeiro logar, as emendas com parecer favoravel e 
as que são consideradas com parecer favoravel por terem sitio 
destacadas para constituir projecto em separado. · 

O Sr. Paulo de Fruntin - Peço a palavra pela o1•dem. 
•·r>;";;.~· ~.. • . . ! I 
'· · O Sr. Presidente - 1'em a palavra pela ordem o Sr. Paulo 
de Frontin •. 

O Sr. Paulo de Frontin (IJOI:1 ordem) - Sr. l?resldente, 
não havendo mais numero na Casa, peco a V. Ex:. que, reco
nhecendo o facto, adie a votnçilo dastas emendas para a sessão 
ur·dinaria. . 
~~i!i~~~1~;'~~~Wii5 :t·-~:0<:~:·:· ........ ,.:.:.· .. ~. • . ···.· .. : I 

O Sr.-Presidente - O reconhecimento do facto tem de ser 
feito r'egimentalmenle, mandando-se proceder á chamada. . 

. Approvadas. 1 

' 

O S1•. Paulo de Frontin (pela ordem) requeiro verÚioaoiiQ 
de votação. . . 

O Sr. Presidente - O Senador Paulo de Frontin reque~ 
verificncão da .votação. . ... 

Visivelmente não ha numero no recinto 11ara as vola
oões ,. . ' . . 

Vou mandar proeeder á chamada. .I 

Procedendo~se á chamada, verifica-se a au~erwia dos Srs • 
. Bnr.bosa Li. ma La\11'0 Sodré, Ferreira Chaves1 Pedro J.a,go, .An
tomo Jltomz •. Momz Sodré,· ,Joronymo Monte1ro, .JoaqUim Mo
reira, Paulo de Frontin, Sampaio Corrêa · e Bueno Bran
dão (13), 

O Sr. Presidente - Responderam á ohamada 20 Srs. Sena
dores. Está confirmada a falla de numero para as ·votações • 
. : · · -Designo para ·ordem do dia da · proxima sessão, o se;. 
guinte: 

Votação, cm s• discussão, da proposieão da Gamara dos 
DopuLados n. 90, de 1924, fixando a despe~a do Ministerio da 
Guerra para o exereicio de :1925 (com parecer .favçrave.l da 
Comniissáo de Finanças sobre as emendas apresentàclas e f.l(; 
{erecendo novas, n. 402, ,ze 1924); ·I · · . • -· 
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Votnc;fio, cm 3' !l;oeus~iio, riu pt·oposicüu da Gur•t•lta 
dos .Deputados n. 76, <le 102~, fixando a despcza. du Mini~- . 
·le1·lo da ,Tustir,a e Nogoofos JntP.r·ioreR · para o e:tercicio de 
Hl:!t: (t:t 1m pa·rccer d~, Cmnmissüo dr Finanças, {avormJct a 
atournas emendas, contrario a outras e of{erecendo novas, 
n. 412, de 191.4); 1 

Votação, em 2• discussão, da proposição da Camara dos 
,Jcputados n. 117, de 1\124, arcando a Receita Geral da llepu
JJ!ica para o exercicio de 1925 (com parecer da Commissão da 
Finanças sobre as ernenàas àj;ne'sentadas, n. 407, da 1924); · 

V o tacão, cm 3" àisct:ssiio, du projecto do Sanado n, 5:>j 
de 1924, coucedc:1d1) 1\ bociedai.le Propagadora das .Bellas A1· .. 
tos o dirtJito de cm i ttir deúe /ll'Lm:s para r·esgale '~" urn em-: 
Jli'C'it.imo (crnend:J destaccula do o1·omnelliú da lk:eita e in
clttida em virtu.de de urqcr.cia) ; 

\lrJt&cáu, em h" discussüo, da i: ;'.lpuo:i~iiiJ da (;arnar'a .:JI.ls 
Deputados n. H3, de f924, que manda emittir, [pela Casa da 
Moeda, sc!Jo.J~ pos1ac~ crn homen.1g-nrn a Huntos lht:non~ \tom 
pan·car [<lJta :we: t!u Corr:mi.~s,io da I"inanças. 11. 89.i, de 
1924): i: 

[Votaolio, em discussãQ unica, do parecer da . Commissão 
de l'olicia n. 399, de 1294, concedendo um anno de licencu, 
a comecat• de maio vindouro, ao Sr. Senador Lopes Goncalves, 
para tratamento de .saude, na Europa; 

.·. " 

. Votação, em 2• .discu~são da proposição· da· Camara do3 · 
Dep'utudos n •. ~ir·,' de 192q·, autorizando a abrir, o~ lo' Ministe
rio da Via~ão, o credito especial tlu 2:671:130$:Z7li, para at.::; 
tender á liquidactio de compromissos assumidos ~om .os ta
refeiros da .consLrucção da Estrada de Ferro de l'etrolina a 
'l'herezina Jcorn pm·ccer {avoravel da Commissão de f.inanças, 
11. 405, de 924) ; . . . : . . • ... .. 1.1 . u.:..,,.; i:l.~.ri!tll..lil:l 

Votação, em 2• discussão, da proposiclio da Camara dos 
Deputados n. UG, de 1924 que abt•e, pelo Ministerio .da Via
c;ãiJ, um credito especial de 118:609$850, pa1•a. pagamento ~ 
Companhia Carbonifera de Araguaya ('com parecer favoravel 
da. Uommis~ão da Finanças, n. 408, de 1924); . , 

Votacão, em 2• discJssão do projecto do Senado n. 6, dé 
1924, autorizando o Presidenle da Republica a abrir, pelo .Mi
nisterio da Justiça e Negocias Interiores, o credito que fOr. 
necessario para oc~.m·er ao pagamento aos herdeiros do dou.: 
l.or• 11l'ico t;o·euw dos vcncimcntvs que o mesmo, na qualidade 
de lente cathodr'aLico da Faculdade de 1\fedicina do Rio de J!l
neiro, deixou de reer,bcr (da Commisslão de Justiça e Legis.o 
laçá o !i parecer favoravel da de r'inanças, n. 408, da 1924); 

: . .. Cc.nli'rn;ação 't:a:: 3• ,dis~ussfi() C:n :wc,posiGão da Camara uJs 
Dopnlildós ti •.. tOO, ~de 1924,· fixn!idQ a <lespez!l elo Ministerio 
ctu . Agrioultl!ra, . Indústria e Ccmun~rcio para o exerolcio de 
19l:5 (r:orn pm·ecer da Commissfão de Finanças sob1•e a.!' emen-1 
das apresentadas ~ otferec'idas, n. 418, de 1924); : . 

• • . • " •. • • . ,. ' r 
. !: '-Continuacão da S• dfscussâo élu proposição da' Camara dos 
·. Doputados n. 105, de 1924, fixando a despeza do Ministerio 

da :Viação e Obras Publicas para o exercicio elo 1925 (com pa-1 
1·ecer da Commissão de Finanças sobre as emendas_ flp~ese'l'"' 
tadas e o[{errcendo outras{;· · · ' . ·. · : ... . .' · ... ·. . ... ..-J 
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· 2• discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. {)9, de 1924, que abre, pelo Ministerio da Justica o Nego-1 
cios Interiores, um credito supplementar de 10:000$, para pa
gamento de ajuda de custo aos congressistas eleitos para pre
enchimento de vagas, na sessão de 1924 (com parecer tavo-
l'avel da Commissão de Finanças, n •. 41õ, de 1924) •. · · 
~ ;Levanta-se a se~são ás ii hora!! e l!O mii!,U.t!ls., · 

-
r .164• ~ESSÃO, Eni 29 m: DEZEMBRO DE :!924 
mf[i,.t 
~ • , PRESIDENCL\ DO SR. ~3'1'.\C!O CO!M.BRA, PREBIDENTB ' . 
L<:; 
· A's 13 1/2 !•oras acham-se presentes os Srs. Mendonça 
1\lartins, Pel'cira Lobo, Barbosa Lima, Laura Sodré, Costa Ro
drigues, ·· Cunh:t Machado, Euripcdes de Aguiar, Anlonino 
Freire, Ferreira Chaves, João Lyra, Antonio Massa, Venancio 
Neiva, Eusebio ele Andrade, Lopes Goncalvc8, Pedro Lago, An:
tonio Moniz, .Moniz Sodré, 1\Ianoel Monjardim, Joaquim Mo
reira, Modesto Leal, Mendes 'l'avares, Paulo de Frontin, Sam
paio Corrêa, Bueno de Paiva, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, 
Luiz Adolpho, Affonso de Carnargo, Carlos Cavalcantl, Lauro 
.Mfiller, Vida! Ramos, Soares dos 1:\anlos o Carlos Barbosa (34), 

' · .~ sr. ~re~i~en~e - ~~e~ent.e~ 3A §rs.; Se!!agQr~s, ~atá 
~berta .a sessão, . . . , .. ,. -~··· "··-•··""'; 11-d.Jal 

t· Yae ser lida a acta da sessão anterior. 

i' . O Sr. 4• Secretario (servindo r.lc 2•) procede á lcilura da 
acta da sessão anterior, que, posta em discussão, é appro
yada. sem reclamacão. . . , , . . _ 

r 1 O Sr. t• Secretario declara que não hn c:~:pediCntc, 

' O Sr. 4• Secretario (servindo de 2') dcciora qu•J não ha 
pareceres. .. ;, : _ ;.:J..óll 

t-. 
' .. 
' 

O Sr. Presiden~e - Não ha ot•adores inseriptos, 

O Sr. Miguel de Carvalho - Peço a palavra. 

O Sr. Presit!ento - Tem a palavra o Sr. Miguel de Car
:valho. .. . . , Lll 

' · O Sr. Miguel de Carvalho (*) -Sr. Presidente, traz-me ã 
trrbuna o dever de justificar-me ;perante o Senado de impu. 
~ações que me. foram feitas [lo~ :um ~o~ qignP!! J;'CP).'.esentnntes 
da Bahia cm sessão anterior. . 
· · · Mais de uma Yll1.. inscrevi-m•l. e por· cil·r.nmslanoia3 quo 
fnliô :veem ao caso desisti (;la palavra para não perturb'ar; â 
marcha dos negocios puhlicos om uma siluacão melindrosa 
como esln em que nos vemos. Não. queria tambem, ~~-

; \i .... ,.1 1' : '.' . ' ' 
' I '"" '• ' ;_ .<*Y ~ão fº! ~ºyis~.Q P.llJ9. p~a~ort 



SllSSÃO llM 29 Dll DllZilMllRO Dll 1 ()24 3~7 

lenciando, que S. Ex. julg~tsilc lwvcl' rlcseunsidcmção de minha 
parte em relaçfto aG que me lit.via dito e magoado em sessão 
anterior. l)rucurei responder irnmcdialamenle; mas permittiu · 
a sorte que, interpolando-se todJs os acontecimentos de que 
y. Ex. é sabedor, mo viesse um estado <!'alma calmo e ~e
t·ono, como o que hoje me traz á tribuna, não mais impres

sionado pelo ul)sejo do J·cvid~u·, ma~ pela cornprehen~ão de 
um cumpl'imc:llo de dever pant com S. Ex. 

S. Ex. o honrado Scnarlol' a quem respondo revelou a 
premeditação no propt ~~:i I o do Jtm;;·:;nr-me. As~im me exprimo, 
po11que S. Ex. medita, pondera, llintes de abordar umas tantas 
questüe.>. 

Foi assi111 lJLLu, eutrn a puLlica~ZLO do manifesto do hon
rado Sr. Presidente da llepuiJlica, dirigido á Nação em 15 de 
novembro, S. Ex., só 20 dias depois, veiu occupar-se dessa 
materia. O mesmo ::;ut:peJcu commigo. S. Ex. levot: cerca 
de 20 dias entre o que eu proferi desta tribuna H t:onlra 
aquillo que S. Ex. er.temlcu que devia apresentar, não e6 
contra as minlJUS palavras, mas tambem contra minha propria 
pessoa·. S. Ex. quiz tornar-me, durante uma hora ou mais, uma 
das verbas do orçamento da Receita, então em discussão. Fez de 
mim uma especie de callleil'inha, onde t.le instante a instante 
mel.lia o hyssupe de sua ma vonlacle, para aspergir sobn n•í::. 
outros, não mais agua benta, mas todaR aquellas expec.;sües. 
phrases e palavras aggrosivas e offensivas áquelles a quem 
ee dirigia. 

Repito, Sr .. Preswcnte, nfto me traz á tribuna o pro
posito. de revidar, mas apenas o de justificar-me. :Vou ser 
lacomco. 

A qucstiiu levauLaaa pot· b. :illx. é a Hegui111.e: r;e>qui
zando, investigando u eomerilllan:lo nos Annac.1· deste Senado, 
S. Ex. encontrou como ponto capital, para mostrar a minha 
volubilidade, para mostrar a faeilidade com que eu modifi
cava as minhas opiniões, a circumslancia de ter vindo á tri
buna, em 1917, suslenlar um projecto vindo da Carnara, onde 
fõra votado por unanimidade, estabelecendo o sitio em 
todo o Brasil. 

Não me achava só, cpmo V. Ex. vD, sustentando um pro
jecto que, unanimc, fõra aeceilo r;or outra Cnmara. Mas livo 
de ouvir a palavra do saudoso brasileiro Sr. Ruy Barbosa, 
que sustentava uma emenda no sentido de sor a medida ap
plicada somente a determinados pontos do territorio e não a 
todo o paiz. 

V. Ex., Sr. Presidente, comprchende que nil.o venhO 
discutir este craso novamente perante o Senado; venho apenas 
me reportar ao quo se deu. Essa emenda foi vencedora, não 
contra o meu voto isolado, mas tlont.ra mais de uma duzia 
de votos de Senadores presentes. 

E' certo, disse eu nessa occaRi:io, que uma delegacão de 
tal ordem importava na renuncia dos noss'ls mandatoe, que 
nós abríamos m5o de atlribut.os constitucionaes rlados ao Le
gislativo em f:wor do Exocul.ivo. Nfio disse que J•enunciava o 
mandato; disse que isso imporl.ava em tanto. 

Ora, Sr. Pt'l'lSidenll', é com acanhamento Que me refiro 
a est.e caso. 

Não tem, pa•'l\ mim, cowo pMtl parecer a S. lilx., uma 
Ião elevada si:;nificaçiio o ser rctlresentanlo ela Nação o me 
collocar mal individualmente cm dados momentos. Sem quorer 
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fazer praca do hombridade, digo a S. Ex. que i~so, que lhe 
. parece uma cousa difficil de ser: l'eita por mim, eu já o fiz. . 
por escripto, documoi~to que ex1ste em J?Oder de terceiro e 
que, si nllo foi encammbado ao Senado, 101 em consequeuciu 
ae successos posteriores, que uão vem ao caso l'eferir. Não 
e, portanto, uma cousn extraord.inaria para mim renunciar o 
hlllíllelato, porque já uma vez o f1z., , 

S. Ex., assentado esse ponto, como que poz a descoberto 
a ulcera, dizendo que o homem que assim pensara, mais tarde 
votara o estado de sitio, dando poderes ao Presidente da Re
publica para decrotal-o cm qualquet• ponto do territorio na-; 
cional. . 

·Eu poderia, Sr. Presidente, dizer que não mo ficaria mal, 
depois de tnilltos annos, acceitar a doutrina pregada por um 
mestre de tão alto relevo como foi Ruy Barbosa. · · 

. Em que prejudica a alguem modil'icar as suas opiniões, 
alterar as suas conviccões, quando, deante de argumentos, yê 
que está em erro? 1. 1 , .~ , 1 

.Bastaria pronunciar-me desta fórma para não parecer 
tiio repugnante o· de!icto politico commettido por:· mim., , -~ 
.. Mas, ou não procuro esse escudo.. , . I : 1 i·:.: LJ 

Quando veio ao Sanado o projecto do sitio a que se re
feriu u nobJ•e i:ienador, eu tinha deanto de mim os demolido
res das mstltuicões, do picarota em punho, procurando aba
lar os aliceJ·ces da nossa Constituição. Eu via levantarem-se 
as nuvens do poeira en v ui venuo e lazcnao deoUP!JUI'eCtll' a fi
gura respeitava! da Uonstituição. E, em um nwmenLo dess"' 
vrdem, em (JUtl ullla pruvitleucia urgcnLo era reclamada em 
defesa das p!'oprias instituiviics, eu havia de ir desempenhar: 

1.1 papel bysantino de estar discutindo theses theologica,s deante 
de um illlrnigo que avançava sob1·e as muralhas de J3abylonia? 
,(Pausa.). 11 , ·• ;, 1 I· ~., ....... l:liJ~I•I>l.s!tt:t.;l;l!}J-" 

Não. Pelo amor a~os principias, pelo respeito a uma con
·''iccão . que poderia ter sido nobremente modificada por mim, 
votei .o estado de sitio para que urna hora de demora não pu
desse prejudicar as nossas instituicõcs. Foi isso que eu fiz, 
é isso que 1arei sempre. . , 

1 
• 

Não ha, pois, Sr . .Presidente, motivo, deanLe das explicações 
que venho de dar, com toda a lealdade ao Senado, para que se 
me impute, de modo desairoso para mim, a modificação da mi
nha opinião. Adeanto mais: eu a mantenho iutegral até hojt~, 
como Oilltão. IJenso que é uma tlelegacão que nós n:.lo podemos 
dar. ~. si ainda eu tiver vida para participar da reforma con
stitucional, viroi a esta tribuna mostra,r quaes são as minh.-s 
vru·~aaeu·as Juéas soiJJ'e o ~stado de sitio.. · · · · · 

.Náo sou, por cou;lJquencJa, alguem que julgou nanada, na 
aprea1açiiu dos !wmaas de valor que tenha prl:ltencão de não 
.nJUaar de opinião; tenho cunviccôes. As de hoje, sáo as mes.: 
mas ae hontem, e si t1ver amda a mesma opportunidade, nos 
.termos Vdnho de dizer, explanarei qual .. a "minha opin1ão, o 
1neu modo do pensaJ' sobr1::1 o estado de sitio. · · 

Eis, em que consistiu a questão que· tanto impressionou o 
honrado represontnnte da .l:!atna. Eis a grande 1'alta commefr. 
tida pelo obscuro representante do Hio de Janeiro. !lois bem, 
de f wcto quid juàicaste et de poena quid senciatis. Já ti v e a 
.oonden1nacã.o que me :foi imposta pelo honrado Senado~ •. ~oill 
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bem., qual 6 a pena. que elle entendo que mo deve ser appli
cada 'l · : . 1 , ·I , , -;, ,, .. ,. , ".,.;,..,u_.;,JJ.tl...:.d.,i:l~~ 

Quererá. S. Ex., que eu venha dll saml:H:mtt>, aoticau;o, 
do cirio na. mão, fazendo o pcnitet 71!'11 por o::~ te recint,o 't 
Quererá. i:l. :E:x. ainda applicm·~rne uma pulla maiti Io!'le 'l 

Si eu a Li v esse commeLi<Jo, diria: ~Aquellcs que, em clr
cumstancias idenLzcas, não tenham pro!J~dido como ou, que 
zuo atirem a primeira pedra." 

Magoei-me, sm1, magoei-m(l sinceramente. E si esse :!'Gi 
o intuito de S . .l!;x., elle o at~ingiu por completo, quando, es
quecido da minlla generosidade cm uão J•opuLUI' a argumenta
ção de S. Ex. cont~·a o choftl da l'laçüo, empreslanüo-lhe qua
lidades prOJ udiciaes ao bem · estar• g·eral, quer sob o ponto de 
vista social, quer sol! o ponto de vista admmistrativo, attrl
buiu-me intenção que eu não tinha .. 

Nessa oucasião, disse eu que não queria saber si o chefe 
da Nação era amigo do Bmsil, não queria saber de lf.tllÍS issa 
e mais aquillo e que era a. resposta que eu dava ao honrado 
i:lcnador. JJa.hi concluiu S. Ex. que eu or·a unr i:lenadOl' quu 
só linha a pJ·coucupação de agraaa!' ao Poúer .Wxecutivo, que 
só peusava em reverenciar. a pr1meira autorillade da ttepu-
JJJica, 1sto é, que era um aulico., . 

l:lr·. J?resJJeut,e, ainda vivem dous illustres concidadãos 
nossu::J. que IJresHliram os ilestiuos deste paiz. Si por acaso 
lhes cahir sobre os olhos e~t,as minhas palavras, que diganr 
em seu 1ôro iu~ur..·o si eu alguma vez os impoJ·tuner com a~ 
minhas visiLas, com os meus pedidos, com as minhas solüllta
~ões. E, q uanuo nào fosse preciso .tanto, alli estão os Annaes. 
do. Senado. . . . . 

Durante :10 annos, que não sãG 10 dias, occupei p~Jr :va
rias vezes a tribuna, e aesafío ao hOnrado Senador, que, com 
tanta paoíencia, com .tanto cuidado andou per·l:lcrutanà~ uma 
~alta minha •.•.• 1 . . ,., -·.. ,.,., .... ,.. 

O SR. ANTONIG MoNiz ,...., Ha engano de V. Ex. Não se 
~n~ou procurando oont,~adiccões de y. Ex. Lend~ os Annaes 
101 .Que as encontramos .• 1 . • . • • "· .,. , 

0 SR. MIGUEL DE CARVALHO ,.... .•. aponte em que peca~ 
sião G oenatior pelo Estado do Rio de Janeiro, em algumas 
das suas manifestações pela tribuna, no rigoroso cumprimen
to dos aeus deveres não ~e mostrou um verdadeiro represen
tante da .Nação, 13 se pl'OCUI'OU para seu interesse prOX!IDO OU 
remoto ser agL'adavel ao· Chet:e do Poder Execul1ivo, em de
lJ'llllcnLo da causa, cuja dei'esa está. incumbida a todos nós. 

Sou levado, Sr. Presidente, pelo aparte do nonrado re
presentante da Bahia a fazer uma consideração. Dous são 
os repJ'esenlanles da Bahia, dous são os Senadores que, den
.lro da mcsn:n corrente de idéas succcsoiv:uncnto Lcem ocoupa
do a tribuna. De um dollcs nãÔ t,enho a menor qtteixa, de um 
dclles não Lonllo a fazer a menor referencia; para um dcl!es 
não ·sou tão máo, tão ruim, tão desmerecedor da desconsid e-
raçãG publica, como para v outro.1 . 1 , , , , •· 1 

O Sn. AN~'ONIO 1\I()NJZ - Aliás, posso garantir a 'J. Ex. a 
cons1deracão é de ambos,. . 

O Sn. MIGUEL DE CAnVALliO - Eu me conformo com isto, 
gue é a consolacílo que tenho do desagrado g;ue me foi causado, 
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é que nãu ha unanimidade, pelo menoR, de lralumcnto, [HJl' 
pa1'Lo dos dons representantes _da Bahia. 

_E c~mo V. Ex. vê, Sr. Presidente, nüo Lenho fallado.com 
acrunoma e, ainda menos, com paixão. Apenas eu direi, ao 
terminar as minhas consideracões que lembro ao honrado Se
nador pela Bahia, a quem tenho' a honra de responder, que 
houve uma casa de Franca que tinha por divisa este Iom ma: 
«Qui s'y frotte s'y pique». 

Não tenho pretencões á aristocracia, n'!as julgo-me no di
reito do tambem ter um lemma, porque o velho republieano 
Barata Hibciro, republicano mais que hisLorico porque era 
um republicano de raca, tambem tinha o seu lernma- <o:::iem
pre c.arninhar. » 

Citando o lemma que venho de dizer, não o faca como uma 
ameaça. Menos como um conselho, mas como um ayiso ao 
honrado l'Cpresenlanle da Bahia. Toda a vc~ que S. mx. ~ll-· 
tender que mo devo amarrotar, ha de se picar. 

E, nestas palavras, Sr. Presidente, tenho concluído a 
minha justificacão. 

Seria, porém, desprimor de minha parte si não aprovei-· 
tasse o cnsc,io de referir-me aos conceitos e ús aprecJUt;õt!'i 
feita~ pelo homado representante do Amazonas, acerca de 
umas idéas minhas, exclusivamente minhas, apresentadas á 
situar;ão que se me afigurava uwa situacão anormal no mund(l 
cm que vivíamos, não só no Brasil, como mais além. 

· De fórma a desvanecer-me. S. !Ex. referiu-se ao Se·
nado do Imperio. Citou as palavras de Cotegipe, em um mo
mento historico da nossa vida social. Eu peco licenca a S. l~x. 

·para, ao lado dessa figura, collocar a de Paulino de Souza, quu 
nessa mesma questão, sendo elle o chefe da resislencia, no dia 
em que ia ser, em ultima discussão, votada a lei, e que s~ 
sabia que a Princeza, no palacio aglHl!'cla v a fosse enviado o 
autographo para promulgai-a, esse .homem de estatura tão 
elevada, quo tinha a nocão exacta de bem servir á Patria e de 
bom cumprir com os deveres de cortezia, "eve a seguinte 
phrase, dupois de fazer um retrospecto geral da siLuacão: «Eu 
não me alongo porque não devo fazer espe1'ar uma dama de 
tão alta hierarchia.~ 

Era por essa fórma que cu d1jSújava que nós oui.ro·s, aqui, 
uos houveRsemos, com o mc1smo respeito, eom a mesma cor
tozia para com o Chefe rta Na cão .. Elle representa e encarna a 
Hepnblie~ .. elle representa esl.e senl imenlo, que anima cada um 
de nós. Oiminuil-o, aggredil-o, da fórmu Yiolcnla como so 
tem feito, injuriai-o, 6 faltar com o respei 1(• \ r•IOpl':ll. Hepu
blica. 

O Sn. BAIIBOSA LIMA-- ls~u uiit ! :\r:te:·i-rr,e ~empre a 
S. Ex. cm termos correctos. ' 

O Sn. MIGUEL DE CAR.VAl.HO --· No :3enado d0 Imporia, l'oi 
isso que V. Ex. viu. E' certo que lambem houvn falha~. 
,v. Ex., digno mestre, como é, sabe muilo !Jem as ultimas pa
lavras de Voltaire. Dizia elle, na avuncada cdadc_,cm que n?s 
deixou para sempre: «Deixo este mundo lal qual o uneontre~. 
O mundo é sempre o mesmo com o mesmo espírito de PS!• 
xões, com as mesmas :violencias, com os mesmos deliclos poh-
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tlcos e -· peor do que tudo isto - com as manifestações de 
., uma crt!eldade sem nome, que, em diversas épocas da historia 

temos tido occasião de vêr». ' 
Aqui mesmo, ne~t~. Senado da Republica, não ba receio de 

se pOr em contraposicao com o Senado do Imperio. Temos 
tido aqui grandes vu,Los. Basta citar, entre os que se foram 
Ruy Barbosa; basta citar entre os presenté~, o honrado repre~ 
sentante do Amazonas. 

Mas, entre elles, Sr. Presidente, h~ via um, que me capti
vou, pela franqueza cercada de bonhomia, com que dizia aquillo' 
que sentia. Era Glycerio. 

Ahi, nesse mesmo ponto em que eslá o honrado repre
sen~ante do. Amazonas, a quem me venho ~eferindo, uma vez 
eu mvoquet uma phrase de S. Ex., profertda no Senado, an-· 
tes de eu ter a honra de fn~or parte desta Casa. J~ elle sor
ridente, quasi aphonico, balanceou sua cabeça, concordando, 

'Dissera elle, criticando os effeif.os das clcioões: - eTa
dos 0~ que aqui estão não são mais do que o producto da von
tade>, do querer, dos Presidentes e Governadores dos Estados,. 

Alguem aparteou: 
E V. Ex. tambem? 
._ c:Flu tambem, porque. si o Presidente não quizesse, eu 

nf:o estar iª aqui., . 
Isto é de uma· franqueza que prende, que domina. }!'!le 

niio procurou reservar sua pessoa, prejudicando a idéa, que 
f.inh& manifestado, isto é, a necessidade de reformar, se não 
as leis, pelo menos os costumes polit.icos, para termos uma 
verdadeira represrmtaçãr, e, Sr. Presidente, si o honrado Se
·nador não tratou disso, naturalmente foi porque não lhe oe
correu. Ainda ouvi S. Ex. referir-se á attitude do velho Se
nado romano na decadencia dos Cesares. 

Mas, no tempo da Republica, quantos factos tristes a his
toria não nos·mosl'ra nesse mesmo Senado, que nós hoje oxfl
minamos e estudamos para lhes ver a orientação. 

Basta citar um caso: o da ultima catilinaria. 
Nos famosos nones de dezembro, quando st; tratava oio jul

g<Irr.ento dos implicados na ultima manifestação revoluciona
ria de Calilina, .iá a culpabilidade dos réos estava estabelecida. 
Sahr~mos todos que os romanos não definiam com os proprios 
termos a pena de ~norte - summmn snpplkium, summn . . ~("n-

~ tentia- eram euphemismos, o segundo m3is attenuado do que 
o primeiro, para indicar a applicnr::ío da pena ultima. 

Dous grupos clisrJuf.avnm sobrr a pcma a indicar. l!: foi 
neRsa fnrnosa sessão qne encontrátnos a bc11a quarta cat.ilina
ria do Cícero; ouvimos a palavra babil o scductora de Cesnr. 

Tudo isto ruiu diante da franqueza rude o pntriot.ica de 
Calão. Foi dito com todas as letros que a pena a applicar era 
n rle morte. 
·. .. Era e:>se o ponto. Sr. Presidente, a· que cu queria (lliegar 
t'nt.ão; o primeiro senador que tinha sido chamado para w ma
nil'estar, Jogo no começo da d!scussão, e que tinha opino;Io 
pela applicacão de uma lei ma1s branda, chamado pela sr.rinn
rla •;er., votou clarn e positivamente pela pena de morte. 
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O mundo é sempre o m-esmo, bom e máo, merecendo ap
plausos e elogios, hoje, para amanhã incorrer em censuras e 
aggressões l 

Sr. Presidente, do encanto com que ouvi a palavra d::i 
honrado Senador pelo Amazonas, não me veio a convicção, 
mas a animação para dizer que, por occasião de se votar a lel 
da receita, eu não daria meu voto ao imposto do renda sobrd 
as apolices nem sobro a lavoura, e só o daria para os outro~ 
casos, quando de todo se me convencesse de que era necess:l
rio mais esse sacrifício além de todos os outros que pesam 
sobre a população inteira desta Republica, afim de que o n::~
del' publico pudesse com honra cumprir os seus deveres. Ma is 
algumas gottas de sangue, menos pão para os f\lhos. Mas, nes. 
se caso, acima da individualidade, acima do amor da famll in. 
está o ambr da Patria, para o qual tudo o que facamos será 
pouco em honra sua e cm honra da Republica. Tenho dito., 
(Muito bem; muito bem.) , ·: ·. '· 

O Sr. Venancio Neiva - Peco a palavra pela ordem. ·· 

O Sr. Presidente -Tem a palavra o Sr. Venancio Neiva:. 

O Sr. Venancio Neiva - Sr. Presidente, estando na ante-
sala o Sr. Dr. Epitacio PessOa, Senador eleito, reconhecido e 
proclamado pelo Estado da Parahyba, requeiro a V. Ex. se 
digne nomear a commissão que terá de acompanhar S. Ex. no 
recinto, afim de prestar o compromisso regimental e tomar 
assento.. . , " · I ' 1 • • • 1 I:;: I TP.r-,q '1~1 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador Vennncio Neiva requer 
a nomeaoão da commissão que deverá introduzir o Sr. Epi
tacio Pessõa afim de prestar o compromisso regimental. 

Nomeio os Srs. Senadores Bueno Brandão, Paulo de F.ron
tin e Venancio Neiva. 

(E' int'l'odu::ido no recinto e prNta o compromis.Ç(I re,Ji
mental junto á Mesa, sob flores e salva de palmas, o Sr. Epi-
tacio Pesscla.) · 

O Sr. Presidentê - Contlnúa a hora do expediente. 

Q Sr. Antonio Moniz - Peco a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. AntQnio Moniz. 

O Sr. Antonio Moniz - Sr . .Presidente, ouvi com attencão 
as palavras proferidas polo illustre representante do Estado 
do Rio de Janeiro. Os que acompanham pari-passu os trabalhos 
do Senado hão de, certamente, ter ficado surprehendldos 
com o modo por que. S. Ex. se referiu nns dnus Senadores pela 
Bahia que, no seu dizer, se acham filiados á n1osma corrente. 
Das suas palavras se deprehende que, por mais do umn vez. 
tem sido S. Ex. alvo. sinilo do nccusnrlíeR. pelo me"1oR elo 
provocações da parte desseR Senadores. E' bem vordn<le que 
S. Ex. estabeleceu uma differença entro mim e o mon com
panheiro rfe bancada. Disso S. Ex. que de mim nenhuma 
queixa tinha, o mesmo nl'io ncont.eccndo: relativamente no Rr. 
Senador Moniz Sodré, porque este, sempre que tinha ensejo 



• 

r· SESSÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE :1.924 -e·r 343 

de alludir á sua pessoa, fnzia.:o de modo acrimonioso, parecendo 
que lhe devotava má vontade. 

Ha um engano completo da parte do il!ustre Sanador pelo 
Rio de Janeiro. Nem eu, nem o Sr. 1\!onir. Sodré temos má 
vontade aJ.guma a S. Ex. Pelo contrario, muito o considera
mos e o apreciamos pelo cuidado e patriotismo com que pro
cura desempenhar o seu mandato. 

0 SR .. MIGUEL DE CARVALHO- Isso me é muito agradava!. 
O SR. ANTONio 1\IONiz - f;i é verdade que no correr das 

discussões travadas entre S. Ex. e o Sr. 1\lonfz Sodré tem 
havido algumas asperezas, a provocação coube semprl) ao ii
lustro Senador pelo Rio de .Janeiro. Todas as vezes que um de 
nós occupa a attenção do Sennllo para tratar do qualquer as
sumpto, mesmo concernente á politica do Estado d!l que so
mos represcntnnt.ns. S. Ex. nos npartein rlesde o momento em 
que começamos a fali ar até o em que terminamos. · 

O SR. PAur.o nrn FRON'l'IN - Isso muitas vezes indica o 
interesso pelo que se está dizendo·. 

O SR. 1\lroumr. nrn CARVALHO - Si eu nunca tratei aqui do 
caso do Rio de Janeiro, como havia de mo ingerir na politica 
da Bahia? 

O Sn. ANTONIO Mnl'\'rz - Varias vezes S. Ex. teve occn
Riíín do nos apnrtcar sobro :'1 politica do Estado que represen
tamos. 

O SR. Mrr.ur~r. n~ GARVAuro - Cont.ra as referencias feitas 
ás nlt.as autoridades do paiz a proposito do onso. 

O SR. ANTONIO MnNTz - Si é verdade qne ou tive cnse,io' 
de occupar-me. da politica do Estado do Rio I! e .Taneiro. foram 
as circumstanciM quo a issn mo levaram. !Pertencia á Com
missão de Const.ituiçiio do Senado quando submettirla á s1•:1 
apreciação a recente intcrvenciío naqtlolle r~stado. Foi. pois. 
por força do cargo roup ncc11pavn rme tive necnssidarle do me 
referir á politica do Estndo do Rio de .Tnnciro, isto é, do 
Pmittir a minha· opinião a. respeito dos actos do Sr. Presf .. 
dento ria Republica a respeito da mesma e que me pareceram 
manifestamente contrarias á Iettra e ao espirito da nossa Con
stituição. '· . ' 

Mas, lembrarei no Senado que, por occasião da votaoão de 
uma das muitas moções de npplnuso ao Governo do Sr. Artbnr 
Bernardes. not• t.or jng-ulado uma revoluc~o QUfl ainda r.on
tinua, o nobre Senador nelo Rio de Janfliro abespinhou-se, 
chegando no pontn de declarar quo o Sr. Moniz Sodré não era 
m>tiR Sonnrlnr dn Rrpnhlica,. porque lbe negara o voto, em ter
mos cnorgicos, do acoôrdo com o seu temperamento do deste-

. mi elo lutador. 
·. .. O Sn. 1\fraUBL PR Cillwlr.rro - v. Ex. dcsonlpa, eu niio 

podia ter dito isso. · 
· O Sn. ANTONIO MnNrr. - V. Bx. disse que o Sr. Moniz 
Podr6 usára rio uma linll'Uagem tão ncrimoniosa fltll.l nlío po
deria sor mnis considerado roprcsontant,o do povo bablano. 

'Aliás, o Sr. Moniz Sod~é. no momAntn cm que S. Ex 
nroJ'eriu essas nalavrns, cnnsnrvou-se silencloRO, f.ãil abwrdns. 
achou-as, tão fórn do proposito ollas lhe pareceram. 



344 ANNAES DO SENADO 

Disse mais o illustre Senador pelo Rio de Janeiro, que a 
01:\'Crisa dos Senadores bahianos para com S. Ex. chega ao )Janto 
rJ,; andarem esmiuçando os Aun.:~es do Parlamento... · 

0 SR . .MIGUEL Dll CARVALHO - Não faUei no plural. 
O SR. f.N~'ONIO MoNT7. - ... para saberem como S. Rx. 

pensa. 
0 ::IR. MWUBL DIJ: CAIWALHO- Não usei do plural. 
O SR. ANTONIO MoNiz - V. Ex. não usou do plur·al, mas 

\ Ex sabe que sou sempre inteiramente solidarin com •~ 
Sr. Moniz Sodré, aLém de que quem se referiu primeiramente 
ao facto que o sensiLiliwu fui eu. 

O SR. 1\fiGUIJ:L DIJ: CAIWALIIo --· Pois bem, fica no plural.. 
0 SR. ANTONIO MONIZ - Com isso V, Ex •. me satisfaz, 
Alil\9 pouco importa que S. Ex. !alie no singular ou 

no plural para aquillo que tenho em vista demonstra_r. 
Declm·eil f:ir. Prt'si<1Prll;•, tfiJ(} nflc, nu i):·nuceu·,)atfi.iJ 11:\ 

parte do Sr. Moniz Sodré, nem da minha, em querer saber 
como l:l. Ex. pensa sobre este ou aquclle assumpto, para dahi 
t1rar argumentos que possam susceptibilizar o nobre Senador. 
Si salientamos a sua contradiccão com relacão ao estado de 
sitio, foi porque temos o habito de esludUL' a hiRtaria do 
nosso paiz. Procuramos estar ao corrente do modo pelo qual 
os seus homens illustres pensam sobre os problemas 11ue se 
agitam no nosso meio. E é natural que, principalmente com 
rc tacão no r.::tado de sitio, que se tornou uma endemia entre nils 
e sobre o qual tantas doutrina~ extravagantes teem surgido 
procurassemos saber o que se tem dito o escripto a respeito. 
Isso fazemos muito naturalmente. sem nenhum pensamento 
reservado. • 

Conhecemos a opinião do nobre Senador r; elo lnstad•l do 
Riil .de Janeir.J. comn rJonllecemos a de varias politicos. 

Quando, porém, perlustr•umos os Atmae 1 de~:ta Casa do 
Par·lamenlo, não o fazemos unicamente para nonhecel.' a opi .. 
nifto do illustre Sr. Mib'Uel de Carvalho, afim dfl salientar 
quando S. Ex. sfl :acha ou não em conlrr.dicção. Incidente
mente, verificamos que, em certo momento, S. Ex. pensava. 
que ao Congresso fallecia competencia p&.!'a ·delegar ao Pocler 
Executivo a fàculdade de decretar o sitio, e que em outro 
tinha opinião 'inteiramente diversa, fazrmdo, desta cadeira, 
tiue S. Ex. tem honrado, a apologia de u.·u projecto que dava 
autorização a0 Chefe do Poder :Executivo nara decretar o 
Sitio. 

Vê, portanto, o Senado que :o honrado Senador pelo Es. 
lado do Rio de Janeiro foi muito inju&to.,. 

O SR. MIGUEL Dll CARVALHo - Ainda por cima, eu é que 
fui o injusto. · 

O SR. ANTONIO MoNiz - ... em attr:buir aos dous 'Se
nadores bah i anos, pertencentes á mesma corrente, o pensa
mento de: ~usccptibilizal-o. 

Sr. President.o. não quero por mais t.empo roubar a pre". 
oiosa atten,;ão do Senado. Vou concluir, mais 'Uma vez, ga .. 
rnntindo ao nobre Senador pelo Rio rle Janeiro que S. Ex. 
merece 'R maior estima e a maio!' considernciio dos dous So
uadore8 bah i anos, aos quaes se referiu no seu discurso. 
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0 SR, l\1IGUEL DE CARVALHO - Muito obrigado, • rnuit11 
agradecido. 

O SR. ANTo:-Tio MoNiz,_ Tenho dito. (Muito bem; muito 
/u:m.) 

Comparecem mais os Srs. A. Aze!'edo, ·Pires Rebello, 
Dionysio Bentes, Justo Chcrmont, Thomaz Hodrig·ues, João 
fhomé, Bernardino Monteiro, .Jeronymo Monteiro, Miguel 1do 
Carvalho, Bueno Brandão, José Murtinho e Hermenegildo ·:le 
Moraes (H). 

Deixam de comparecer, com causa justificada, os Srs. 
Silverio Nery, Aristides Rocha, .José Euze~Jio, <Benjamin Bar .. 
raso, Eloy de Souza, Rosa e Silva, Carneiro da Cunha, Manoel 
Borba, Gonçalo •Rollemberg, Lacerda Franco, Eugenio Jardim, 
Ramos Caiadot Generoso Marques, FelippfJ Sohmidt e Vaspucio 
{:e Abreu (Ui1. . · 

O Sr. Presidente - Continúa a hora do expediente. Si 
não ha mais quem queira usar da palavra passarei •á ordem 
do dia. (Pausa,) 

ORDEM DO DIA 

Foi enviado · á Mesa um requerimento do Sr. Senador 
Lopes Gonçalves. que vae ser lido. 

o S'·r. 2" s~cretario 1~ o seguinlr. 

REQUERIMEN'ro 
\ 

Requeiro urgencia para d1seussno e votação immediaf.n 
da emenda n. 5 á proposição n. 101, e que teve parece>:> 
favoravel pa.ra constituir projecto em ~eparado, e bem assim 
rio projecto n. 62, ambos deste anno, 'da Com missão ele Fi
nanças com parecer 'favornvel da ele Justiça e Lrgislação, 
J•elativo á reversão das pensões de meio soldo· n montepio 
militar, deixadas pelo capitão de corveta José Antonio Cou
tinho, reversão a beneficio das irmãs deste •Donns· Pau!ina 
Moreira Coutinho e Maria Coutinho de Oliveira, sem pre
::uizo dos orçamento!. ! 

Sala das sessões .. 29 de dezembro rle 192-i. -·· r.op~s . 
1 J.ilnçalves, 

{) Sr. Presidente ... Vou submctter a vofof o requerimento 
rle urgencia do Sr. Senador Lopes Gonçalves, sem pre,luizo 
rla maf.eria orçamentaria ·que, mediante urgencia votada pelo 
:;;enado, faz parte da ordem do dia. . 

Os senhores que approvam o requerimento nflssa~ con
rlições q11oiram levantar-se (Pausa.) 

Approvado. 

ORDEM DO DIA. 

Votacfío, om 3" cliHeussão, da proposição dB f.lamaJ•a clM 
Deputados n. 90, de 1924, fixando a desne1.a do Mlniqterio da 
Oucrrn para o exercício rle :!925 • 
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O Sr. Presidenta -- As emendas vão ser vúLadas em grupos 
conforme determina a reforma do Regimento.. · 

Primeiro grupo : emendas com parecer favoravel. 

Cl Sr. Paulo de Ftontill - Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente -- Tem a palavra, pela ordem, o Sr. So
nadol' Paulo de Frontln. 

O Sr. Paulo de Frontfn (pelu ordem) - Sr. PrP.s!dnnfe, pedi 
a palavra para fazer ligeiras oonsideracões sobre o Jmrocor 
relativo 11 emendas por mim formuladas e que, pela diRposl
cão regimenflll, são contidas no primeiro grupo. 

A primeira emenda é a de n. 3. O relo que o illu~lre He
iator do Orçamento da Guerra .iá teve opportunirtnde de me 
declarar que a primeira parte da emenda não estava Pl'eju
dicadn. Havia uma rectificação numerica 11 ser feHa que o 
lllustre Relator a n digna Commissão de Financns noceitavam; 
mas a parte relativa a etapas para 40 alumnos do Coilegio, 
Militar de Barbacena foi considerada prejudicada. 

O SR. EusEBIO DE A.VDRADE - A Commis~ão fará esta e 
outras rectificações. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN - 0 illustre HelalOl' cleola-· 
rou-me que já fez a necessaria rectificação, sómente que, em 
vez da importancia que consta da emenda, ella reduz a 500 
réis o valor da etapa, reduccão correspondente ao valor nu
merico dos 40 alumnos. 

O mesmo não se dá, porém, com a emenda n. 6. O PR·· 
recer conclue "sendo acceitavel a indicação para se transfe
rir-§ s.• Serviços Sanitarios -A sub-oonsignação n. 6 rlo 
titulo - diversos serviços - da verba 9', para indemnização 
aos hospitaes". 

. A proposioão da Camara rlos Deputados fixou o augmen
to em 1.900 contos. Portanto, sobre os 100 da proposta 1o 
Governo eleva-se a dous mil contos a importancia. 

Já tivo oprportunidade de, quam:o se àisc:1tiu o parec.'r, 
sobre as emendas, mostrar que havia toda a convcnic.lcia, 
pela natureza especial da despez·n, rpolo facto de haver na re
ceita consignncíío cJrrcspondentc, do apenas se fazer a tr:m
sferencia, não se nccoilando da Camnra o augmcnto de 1. 900 
contos. Assim pensando, interpreto a segunda pnrl.o do pare
cer, que diz o seguinte: 

«Em diversas despezas rln mencionado paragra
pho a•, servion sanit.ario. poder-~e-ha, sob o n. 22, 
iMluir a dotação de 100:000$000, a que se refere a 
emend·a, fazendo-se non totnos a ctecorrcnte modlfi-

1 cacão.> 

Si é assim, estou inteirmr.ente rle accOrdo oom n solução 
apresonf,ada pelo mustro relator. Mas 6 indi·spensavol que 
esse ponto fique bom claro para quo depois não possa hnvrr 
nn. rednc()iio o augmcnto, que viria rleterminnr 1.1m acc:-osci
mo de despezn, qne não seria compensado na receita, o que 
ficaria real cm relnclio ao orçamento da Guerra. · 

Tenno um1 teroolrn emenda, sobre n. qual o :rolnlor emlt
tiu um parecer, julgando-a desneccssnrin. 
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· Para não pedir a palavra, qua tdo se óscutb.· o Mgundo 
grupo, prefiro fazer .immcdiatam3nle as observac.:ic~ ao pa-
rc~er, que ~ o seguinte:. . , , .. ,., , ... , . , . 1 , 

«A emenda tambem ó desne~E:~saria, pelos ÍU:ld:l
mento& do pare~er interposto á emenda n. 61.:. 

Eu pediria ao il!ustre Relator que modificasse o seu pa
recer, ouvindo a Commissão do Financas. porqua11.tu ha todti 
r.onvenioucia em que a disposição da. lottra i. do art. 173, da 
lei n. 4. 798, r.sl.abelcc·C;ldo que, nos ceis prin:eiros mc~9s da 
exercício, poderão os officiaes generaes, que contare!IlJ mais 
de 40 annos de serviço, reformar-se no posto immediato, seja 
mantida, tal como tem sido 1-m vários orcan:.entc:. 

O fundamento da desnecessldadr. rln nmendu é que essa 
:rlisposi"ão deve vigorar pelo periodo de dous annos. Mas 
como nessa emenda ha referencia aos seis pr.imeiros mczcs 
de exercício, parece que não se .deve dai' a interpretação de 
continuar em vigor a disposição que mand!l. vigorat• por ~ous 
nnnos. Seria então preferivel manter essa dispusiclio. 

JSi o iiiustre relator puder acccder no pedido que ora 
flir,o, nn ocoasião da vota11io votarei pela approvncão da 
11mend:~, não .tccei'!mdo o p:-.recer, consid:erando-a prejudi
cada. li I.! ., ,; li ~· 1 •H~•~! H 'I r 

o Sr. Euse!l!o de Androüe - Peco n palaVJ'fl. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o SI'. Eusebio de An·· 
~rade. · 

O Sr. Eusehio de Andrade - Sr. Presidente, desde que a 
votação é global, preciso fazer algumas rectificar.ões sobre 
as emcnellls do primeiro grupo e aproveitar o ensejo de oc
cupar a tribtma_ para me refei'ir ás subsequentes. 

Em relaoiio á em~nrh n. 2, a Commissão apresentou um 
substit.ut.ivo, que foi pnblicndo com .a omissão das pn!a,vras :' 
«com mais drl 10 annos~. conforme consta da proposlçllo da 
Cnmorn doA Deputados. · 

Na emenda n. 4, a q-ue ~e referiu o illuslre rcprescm
tanf.e do Districf.o Federal, ha tambem uma rectificação .a fa
zer. A emenda deve ser approvnda em ambas as parf.es, fa
?.endo-so apenas a •.correcç,ão em relacão ao valor das etapas 
dos alumnos, que será de 2$500, em virtude da P.menda qno 
a Commissão apresentou, que eleva tambem. a etapa dns pra
ças elA pret a 2$500. 

Quanto á emend.a n. 6, a que tambem se rnferiu o no
h r o sennllor Paulo de F'ronf.in, a CommisRão concordou om 
tlnr n redacção que S. :mx. suggcriu. dnpois dn haver nonsul
fndo n Contabilidade da Guerra, que se manifestou favor.r.t
vel. 
. Realmente. trata-se do uma despeza de i1SOO contos a 

mni~. proposta pela flnmn.r,n. despoza que so dl!stfna apenas á 
inrlcrnnlznr..ão de trntn.mento nos hosplt.nes milltnres. 

· Em nome 'da CommiRsfio dB Finnncns, posso declarar no 
hnnrnrlo senador pelo Disf.ricf.o Fedornl quo lllln concoreln 
c()m n approvnção ela emenda u. 71, em v!rf.ude das rnzl!es 
expostas por S. Ex. 
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O SR. ,PAULO DE l!'RON'l'!N -- Muito agradecido a V. Ex. 
0 SB, EUSEBIO DE ANDRADE - Realmente, trata-se da re

Vigoração de um.a disposiçã~, que_ vem 51mdo impressa todos 
os armos da Lei Orçamentaria. Nao ha nenhum mconYcnten
te em deixar esclarecido o pensamento do f::lenado. 

Por solicitação feita da tribuna pelo honrado senador 
pelo Districto Federal, cujo nome declino com a devida ve
nia o Sr. Mendes •ravares, solire a aprr.sentacl'ío da emenda 
n. '311, da autoria de S. Ex., tambem concorda a Commi.ss~o 
em que ella ~e,ia approvada, p.orém, separada para const.Illllr 
pro .i ecto á parte. 

O Sa. MEt-~Dn:s 'fAVARES - Multo agradooido a V. Ex. 
O Sa. Emma1o me ANDRADE - Tambem a em·enda n. 6 é 

acceita pela CommiRsão para constituir prnjecto á parte. 
Si o Senado approvar ns emendas offerecidas na 3• dis

cussão, tal como aconselha o presente parecer, a proposiciio 
voltará para a Camara com a reducção de 28.863 :729$4-!H so
bre a proposta do Governo em virtude das reducções re,ali
zadas ainda, na importancia de 9.557:582$500 sobre a pro-
posição da Camara. . 

A proposta do Governo fi.Xlou a despeza do Minist.erlo 
da Guerra para 1925 em 200:000$, ouro; 212.205:923$4~1, 
papel; orçamento actual, 200:000$, ouro; 171.9,53:896$241, 
papel; donde, o excesso sobre o areamento em vigor de ré is 
40.252:027$251. 

Ficando inalterada a parte ouro. 
A Commissão de financista~· incumbida de rever a pro

posta do Governo, indicou modific.acões que rednziran, as 
despezas a 71:600$, ouro; 194.891:384$, papel. 

Donde a differença para menos de 128: /jQQ~ .• omo c 
17. 3.\14 :639'$, papel.· 

A proposioil:o da Gamara rednziu ainda as despezas a 
192.899 :77·6$461, co~&erv,ando sem alteração a verba ouro, · 
fazendo uma reducçao sobre a proposta do 19.306: ll!7$000. 

As rcdncoões do Senado fo)l'O.Jn fmLas nas .~ng11inl.os ver
bas: 

Verba 61t ............................... . 
Verba 7• .............................. . 
v.erba 8" O O O O O 0 o 0 o O O O 0 O 0 0 0 O f 0 o 1 o o O 0 0 O O O O 

'\71erba 9" ............................. . 
Verba ta• ............................. . 
Verba 10• . .............................. . 
Ainda nn 1 0' . .............. · ............ . 

235:000$0011 
7{)() :000$000 

3:600$1)00 
5:400$000 

tl63:000$000 
30:000$000 

6.020:582$500 
-----

No total de.. .. .. .. . .. .. . .. .. .. !l. 557: 582~500 

São estas, Sr. Presidente, as rect.ifilmcões que tinha a 
fazer, porql:!an~o, no parecer, foi pnhlicada por engano urr:a 
parte const1tmda por notaR pnrl.irmlnrns, aponlnmr.nt.os pcs
soaei! que ,eu h avi~ tomado, para verificar o I o ln! das re
ducçoeR feif.nA e clmxnr hem nlarn n mnrlo comn ''nl1·i:1 r)n RC·· 



• 

• -~ 
11 .. 

... - SESSÃO EM 29 DE DllZilMDl\0 DE 1924 349 

nado o oroamciJ.tO da Guerra, em confronto con: u proposla 
do Governo, e o que foi votado pela Gamara dos Deputados. 

O Sr. Presidente - O Senado acaba de ouvir a rec til'icac\flO 
feiLa pelo nobre Relator do oroamenlo da Guerra. • 

O Sr. Mendes Tavares - Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela oHlem, o Sr. ill.en
des •ravares. 

O Sr. Mendes Tavares - Sr. Presidente, ag, adeco ao uobra 
Uclalot· a Ma vontade com que acolheu o meu pedido, for
mulado na sessflo anterior. Agora vr.nho ap·enas pedir a 
S. Ex. que se digno esclarecer bem o modo por que deve ser 
valada a err.encla n. 5·1, afim de evitar· perturbações por occa
s.ião da respectiva votação. O parecer de S. Ex. conclue di
zendo CJLle «a emenda pódc ser apprnvada». Desejava que !'i
casse firmado si a emenda será approvada. 

0 St~. EUSEBIO DE ANDRADE ~ Será para constituir pro
,jecto em separado. 

A commissão concorda com a appl'ovação da emenda nu
mct·o 51, pura ser destacada. 

0 Scl. l\!ENDES TAVARES - J\!lnito agradCCIUO pela exp•li
~at;fio. 

O Sr. Presidente - Os senhores que approvnm o pl'imetro 
gl'llpo do emendas, com parecer favoravel e desta,cadas para 
pro,jccto especial queiram levantar-se. (Pausa.) 

O Sr. Barbosa Lima - Peco a palavra pel<~ ordem. 

O Sr. Presidente - Tem u palavra, pela ordem, o k'r. Bar-
hoRa Lima. · 

O Sr. Barbosa Lima (pela ordem) -- Sr. Presidente, V. Ex. 
cstà submettendo a votação das emendas em grupos. Eu.per-
g-untaria como seria possível votttl' r.m favor de umas emen
das o contra outras, si não fos~.e requerendo a votaciio oe 
emenda por emenda. Si o Re:;imento isso permit.Le, eu o re
queria a V. Ex. 

O Sr. :?r.esidente -- O Regimento permitlc destacar qnut .. 
que c• emenda a requerimento de qualquer Sl'. Senador. 

O Sr. Barbosa Lima - Neste caso preferiria que a votaoão 
fosse feita emenda por emenda. 

O Sr. Presidente - V. Ex. póde pedir para se1• clostucada 
uma ou outra emenda do grupo; mas, uma por uma, seria 
annúllal' 0 Regimento. 

O Stl, l3AnnosA LIMA - Mas ha de convit• cornmli;O, que 
Ri eLl successivamonl.e pedir que se destaque a omendn tal, 
depois pedir que se destaque a emenda qual c dcp'ois pedir 
que se des>taque emenda outra, na integração dú o mesmo 
effeiLo. Por isso 6 que preferiria solicitar o pronunciamento 
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do emenda sobro emenda. E, pcrdôe-me V. Ex., parece-mo 
que o pensamento do regimento seria attendido, desde que não 
fosse permittido o encaminhamento da votaciio, do emenda 
por emenda, r.ecureo de que a obstruc9ão . poderia abusar. 
Parece que fo1 este o pensamento que msp1rou a reforma do 
negímento. Mas quanto a votar emenda por emenda, não me 
parece que seria uma cousa descabida. 

Em todo o c!liSO V. Ex. dirá sj é possível ou não votar se~ 
guidamente. 

O Sr.' Presidente - O objectivo do Regimento foi facilitaL' 
a votação das emendas, por isso prescreveu que fossem vota
das em dous grup•os - um grupo com parecer favoravcl; ou
tro, comr ,parecer contrario. 

A Mesa está, assim, cumprindo o Regimento. 

O Sr. Barbosa Lima - Neste caso, requeiro a V. Ex. que 
separe para ser votada cm destacado a emenda n. 4. 

O Sr. Presidente - V. Ex. refere-se a que emenda n. 3 - á 
da Commissão ou á do p'lenario 2 Porque ba duas emen
das n. 3. 

O Sr. Barbosa Lima - Refiro-me á seguinte emenda: 
«VeJ•ba iO•- Soldos, etapas c ,graLificacõe~ de prar;as du pl'ot. 
Hcstabolcr;a-se na consignar;iín pt'ssoal, snb-consignução n. 3, 
, etapas, para 1,0 alun1110S do Collegio Mililar dll Barbaccna, 
e to.:. 

O Sr. Presidente - PerfoitnmcnLo; V. Ex. será aLtcndido. 
(Pausa.) 

En: ondas com pat·r.ccr favoravcl. 

N. i • 

Manlonba-so na sub-consignacão n. 14 da verba 5" -
Instrucção Militar- a dotac;ão do 142 :9ü2$, rlr.sl.inuda a paga
mento do pessoal administrativo civil do Collcgio Militar do 
Barbacena, mandando aproveitar nos collegios do Rio de Ja
neiro, Ceará c Porto Alegre. 

N. 2 

Verba ü' -Arsenaus c Fortalezas: 
Restabcleca-sc a proposta do Governo, supprimido o 

augmento de 1. 507:000$, constante da proposição da Cama r a 
dos Deputados. 

N. 3 
Verba 7'- Fabricas : 

. Restabeleça-se a proposta do Go:verno, sendo suppri
mJdo o augmonto de 2. 050:000$, que consta da proposicüo 
da Camara dos Deputados, 
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N •. 5 

Verba o•- Soldos o gratificações de officiaes: 
'rmnsi'ira-sc a sub-consignaoão n. 6 do tiLulo "·Diversos 

serviços", para a verba 8', "Serviço de Saude", oom a alte
raoüo cons~anto da proposição da Gamara dos Deputados. 

Rio, :15 de dezembro do :1~24. -Paulo de. Frontin,, 

N. 6 
Verba 5': 
N. :18 - ando diz: "estagiarias da Escola do Estado 

Maior" - accrcscentc-sc: "instructores e auxiliares dos in
~t.ructoros francezes da Escola de Aperfeiçoamenlo de Oífi
ciaes". 

Sala das sessões, em :15 de dezembro de :1924 -Carlos 
Cavalcant'i. 

N. 7. 

Laboratorio Chimico Pharmaceutico Militar: 
"Um oscriplurario ", diga-se: "um secretario". 
Sala das sessões, 15 de dezembro de 1924. -Mendes Ta

vares. 

N. 8 ' ... ·~ ' 

Verba 8'-Augmente-se a quantia de 50:000$, destinada 
ao funccionamento em 1925 do Sanatorio Militar de Halvala. 
-Pereira Lobo. 

N. 9 

A incluir on~e convier: 
As etapas, a que teem direito os invalidas da Patria, que, 

por soffrerem de molostia contagiosa, não puderem perma
necer no Asylo que lhos ó destinado, sejam do Exercito QU 
da Armada, serão do valor de quatro mil réis. . 

Senado Federal, 2 de novembro de :1924.-Laurd Sodré. 

N. :10 

Directoria do Engenharia: 
Sub-consignnoão n. 19-VII- da verba i': 
Accrcsconte-so na suh-consignacüo n. <i9 - VIII - da 

verba 1", a quantia de 4:320$ (quatro contos lresentos e 
vinte mil réis), -!)ara pagamento de mais dois serventes, 



352 ANNA!lS DO SllNADO 

creados do accõrdo com o decreto n. 16. ü31, de 8 de outubro 
do 192L 

Sala das sessões, 17 de dezembJ•o de 1924. - Pa'Ulo de 
F·ronl'in. 

N. 11 

fteduza-se de 500 contos u. verba :15", u. :lO e accres.
ceute-se na verba 11", Obras mililares, o seguinte: "Au<;men
lu.da do GOO eonlos pam consLrucc,;ão do casas para o1'1'iciaes, 
mediante empreslimo a associu.cõos compostas exclusivamonlo 
do militares, de Lerra e mar, cujos estatutos consignem esso) 
objeclivo, cm condi!)ões de juros e amortização r:ompalivcis 
com os recursos dos beneficiados." 

Sala das sessues, :IG de dezembro de 1924. - Carlos 
· Cavatcanti. 

N. 12 

Fica o Poder ExceuLivo autorizado' a abl"ir o credilo ue
cessaria á acquisição da mina de pyrilcs do Morro de Sanla 
Ephygcnia, no kilometro 513 + OôO do !lama! de Ouro Preto 
a Mariana, Estrada de Ferro Central do Brasil, afim de con
tinuat· a garantir com esse mincrio nacional o stock indis
pon8aYrll no fnnccionamento da Fabrica de Polvora sem Fu
maça de Piquete, Estado de S. Paulo. -José Mu1•tinho . . 

Sub-emonda 

Incluindo-se no final da verba 14' o seguinte: 
"Podendo despender com a acquisicão da mina de perytes 

do mono de Sanla Ephigenia, cm Minas Geraes, com suas 
installações, até 300:000$000. · 

N. 13 

Verha 8"-Suh-consignacão n. 3: 
Onde se diz oito internos, diga-se: 
Cinco academicos internos, 6:000$000. 

N. ill 

A' verba 10", soldos, etapas e gratificações de prar;as, 
sejam feitas as seguintes correcções: 

10•- Soldos, etc.: Reduza-se 15.694:885$, em vez_ de 
H. 694 :885$000. Em vez de 13.7 49.915 rações, 11 . 339 :7115$, 
diga-se: 13.749.915 racões, H. 249 :7115$000. · 

E, no total, "Parte variavel", em vez de '•5 .242:490$500, 
diga-se: 44.242:490$500. · 
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N. :15 

Verba 10'-Soldos o gralifi!Jacõos: 
Onde se diz 550 alumnos da Escola 1\Iililar, soldo 600$ 

annuaes, despesa fixa 330:000$, diga-se: "550 alumnos da 
Escola Militar, soldo 600$ annuaos - Despesa fixa réis 
300 :000$000". 

Etapas-Onde se diz 800 alumnos da Escola Militar, 
'diga-se: "750 alumnos da Escola Militar", e onde se diz total 
das rações a 3$, :13.392.2:15, diga-se: "total das raç.ões a 3.$, 
:13.373:965; devendo-se diminuir da despesa correspondel).to. 
54 :750$000". 

N. :16 

Supprima-se a vet•ba :13', Empregados addidos, Compa
nhia de Aprendizes Artífices : 

Um mestre- Paulino Pacs Barreto, 5:400$000. 

N. :17 

A' verba 1', Administração. Central, consígnacão n. 5 --. 
Departamento da Guerra, cm vez de porteiro, verbas !J• e :IJ •, 
diga-se, porteiro : ,, 

Ordenado ........................... ~ .......... . 
Gràtificação I O O O I O I o f O O o O O o O o O I O o o O O O O O O o o o o 

N. :18 

4:000$000 
2:000$000 

6:000$000 

Verba 8' - Sub-consignação 8' - Laboratorio C. Phar
maceutico: 

Sub-consignacão 16• . ........................... . 
Sub-consignação 2:1' (despesas miudas) ....... . 

I 

:15:000$000 
2:400$00Q 

Transfira-se da verba :15', sub-consignação :18' (medi-. 
camentos para veterinaria), para a verba 16' "Material", 
:10:60Q$000. 

N. :19 

Verba :1 :1'- "Pessoal"- Sul.J-f!onsignacão 4•: 
Accrescente-sc, depois das palavras - para n!Ticiaes -

o seguinte: sendo em numero de Lt•es eLa(la~ para os offi
ciaes que t.onham servicos de s·ucrra no Paraguay, som dis
tinccão do corpo c posto, incluídos no Asylo de Invalidas ·da 
Patria. · · 

', N. 20 
' . 

Verba :lã•- Material permanente: ·, 
. N. :1. 'l't•atisflt·am-se 300 contos para a verba 1-1", dr,s

lmados íts obras da .ofl'iciua do fulminato no nculongo. 
S.-Vol. XI! 23 

·• 
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N. 2i 

Verba i4'- Obras militares- "Material": 
Accrescente-se, depois da palavra esgoto: 

· •.• e 50 :000$ para construcoão da gabinetes sanitarios, 
archivo e mobiliario do Supremo Tribunal Militar. 

N. 1!2 

A'· verba 9'- (Saldo e gratificações a officiaes) : 
Supprima-se o qua:ntitativo correspondente a .85 segundos 

tenentes medicos. · 

N. 23 

A' verba iO' - (Soldos, etapas e gratificação de praças 
ele pret) : 

Sub-consignação: 

Calcule-se a etapa á razão de 2$500 (dois mil e qui
nhentos réis), fazendo-se as necessarias correcções, transfe
rindo-se desta para a verba 14' 500:000$, ficando elevada. a 
1.500:000$000. ' 

O Sr. Barbosa Lima (pela ordem) - Sr. Presidente, re
queiro ainda :1. V. Ex. que seja destacada, para ser votada 
cm separado, a r,;ncnda n. 8. que diz: 

"Onde convier: 

Os actuaes segundos tenentes. que concluíram o 
curso especial do contadores da Escola de. Intenden
cia, etc." 

E' \!ma emenda que trr.ta de disposição de caracl.er per
manente, CO!Jl feitio de artigo de lei autonoma; modificando 
a Iegielacão correspondente. 
. O SR. BuENo DE PAIVA - Tem parecer contrario. 

O Srt. BARBOSA LTJIIA - De modo que, penso, será util 
dar ao Senado ensejo de se pronunciar cspecificadamente sobre 
este assumpto. 

O Sr. Presidente - V; Ex. será attendido, 
· Os senhores que approvam o grupo de emendas, com 
parecer contrario, incluindo, neste grupo, as emendas consi
deradas prejudicadas, conforme determina o Regimenf.o, 
,queiram levantar-se. (Pausa.) · • • .. ·' 

Foi rejeitado. · · '"'' 
Vou, agora, submetter a votos a emenda n. 3, com pa

recer favoravel, de accôrdo com o requerimento do Sr. se::. 
nador Barbosa Lima, assim redigida: 
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N. 3 

"Verba :to• - Soldos, etapas e gratificações de pra~as 
de pret: 

RestabeleQa-se na consignajliio "Pessoal "I sub-c.onsigna
ção n. 3, "Etapas", para 40 .Jilumnos do Col egio Militar de 
Barbacena, 14.600 rações a 3$, 45:800,000. 

Uorrija-s_e u erro de 1. ou o: OOU!i na despeza papel, va
riava!. 

A despeza papel, variavel, ficará assim, da . ·r·.éi~ 
44.286:290$500." 

Os senhores que ap!Jrovam a emenda queiram l~vlio. 
tar-se. (Paula. ) 

!<'o! approY.ada. 
Ainda de accOrdo corn o requel'llilento do S1·. l:!enador 

Barbosa Lima, vou ~<ubmeltcl' a ''otos, separadamente, a 
emenda u. 8, aom parecer contrario, e que dir:; 

• N. 8 
"OnJtl c•onvier: 

. Os aQ..tuaes segundos tenentes que concluíram o curso es
pecml de cnnladot·cs da Eecola de Int.endenmu, no anno de 11123, 
l'icarn disp·msa los rio intersticio paJ'U a promoção ao po~tu da 
1' tenente." · 

O Sr. Presidentll -- Os senhorrs rpm approvnrn u emenda 
CJilldt·;uu levantar-se. (Pausa,) . · -

Foi rejeitada. 

O Sr. Barbosa Lima (pela ordarn) ·-· Sr. Presidente, re
queiro r. \'. E>.. Vclriflcac:il.o da volar;llo. 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador Barbosa Lima requer 
vor ificaciio do votaoAo. '·" ._,,w.ilàl.t! 

Queiram levantar-se, conservando-se de pé, os Srs. que 
votam a favor, da emenda. · (Pausa.Q Nenhum Senador votou 

11 favor dn. c:nenda. 
Quoira:n lfV'ln!&r-sc oe scoclJ!'rs que vot1.1m contra. 

(Pausa.) 
Volat·a!ll contra :1 c;rnenrhl ;;!, ;:'1 ~. Seuauo1es. 
São np[lrovada~ para pro,íccfCt cspr.cial aa seli'Uintae 

EMENDAS 

N. t3 

AccreRcentA·Sd onrle convier: 
Art. Aoe olnmoo~ !ls EEcfJla Milita!' que nllo ~lve~em 

sido appmvai':lo~ em toda~ a~ cndeirn' do nnno worá ·""rmlt
tido prestar <>XDOlll da~ cndc•iraA crn~ lbe!l faltarAm em ~e
gunda ~pocn na Rll!l'nndn q•1im~n~ fj(' mn':'r,r 11~ l9'?1i, 
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A <.:ommi~~fld niicl :H:Ct!ito a r:iiwnria [itlr n:io 1!et· orca
rncnlar•ia: poder{,, fllllreuml.o. sei' eRI.udnrla, (jeslacada para 
projecto es[l)ecial, visto os fundamentos que a justificam. 

• , . I 

Justi{ieaçll.o 

· O dispositivo da emenda contém uma faculdade concedida 
pela legislacão em vigt.Jr aos alumoos de todos os estabele.; 
cimentos de ensino, secundaria ou superior, e que as leis or
çamentarias teem tornado extensiva aos alumnos da Escola· 
Militar, desde muitos annos. E,' aliá8, uma medida de equi
dade, não devendo os alumnos da Escola Militar constituir 
uma excepção, ficando ·em situação inferior aos de todas as 
outras escolas, inclusive a Escola Naval, onde aos alumnos 
naquellas condi~:ões se concede uma segunda ép(\ca de 
exames. 

Sala das sessões, iJ: de dezembro de '!924., - J[e~nç~ 
Martim. · 

Onde convier.: 
N .• 22 

Fica o Poder ·Exec11l i v o autorizado a abrir o e. ore ditos 
nocessarios pelo Minister.io dos Negocios da Guerta, de accor
do com a tabella n. 2, do decreto n. 2.092, de 31 de agosto 
<le 190!), que faz parte do .Regulamento da Secretaria da 
Guerra, parr. n pagamento rla differenca de vencimentos dos. 
primeiros officiaes : Armando Duval .Aguiar de Castro e Do
mingos A!rgno Pereira da Silva; segundos officiaes: Alva~ 
<I'Ama·rillio Castro e Leovigildo de Carvalho; terceiro official :. 
André Anastacio de Souza e o porteiro Joaquim Ilarbosa Pin
to; todos funccionarios civis da Directoria de Saude da Guer
ll e que foram equiparados aos funcoionarios de igual cate
goria da Secretaria da Guerra, pelo decret.Q n. :1.5.23Q, de 3i 
de dezembro ih Hl2.1. - Costa Rodrigues., 

PARBCBB 
i".;~ I : í ;'· ' : I ' 
I ' I .. 
Justa; mas sem elementos para prefixar o quantum, deve 

~cr destacaila para consti tu\r pro,lec te~ e.stlCCial, precode ndo 
1mdiencia do Governo. 

lultifit:açiJo 

O Gonrno, em virtude da O:utorlzaoão oonstante do ar·· 
.tigo 23, n. XIII, d~ lei n. 4.242, de 6 de janeiro de 1921, ex .. 
pediu o dec1·eto u. 15.230, de 31 de dezembro do mesmo 
nono, approvnndo o 1\egulnmento para o Servioo de Sau4e em 
Tempo de Paz. 

·Esse rcgulamcnl n, tratando da destituições, vencinunÍ!os, 
c perdas a, que e~tao sujeitos os ernpr.eaadiJs. civis, tempo d11, 



i,; SESSÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE :1.924 357 

~crviço, Jletws discipUna1·es, férias, licenças e aposentadorias, 
e~tafl:in 'J fiêS1Jint.e: 

Art·. 7 4. llcgu Jnrão estes assumptos, no que tiverem ap· 
plicnc.no n direeloria, ns disposir;õcs estabelecidas nos respe
ctivos capítulos do Heg;ulamenlo rla Secretaria da Guerra. 

Nas tdis~·cs!çõoss gcraesl!o, o predicto regulamento, 
dispõe: 

Art. 'i'li. 'l'odas as disposições do Regulamento da Se
cretaria .da Guerra sobre empregadQS civis, são app!icadas ao3 
de igual categoria da director·ia, no que se coadunar oorn a 
nnlurcza de sun organização. 

Das transcripcões feitas, nenhuma duvida pdde haver 
quanto á amllic1ar;ão da~ di~posicões dtl Regulamento da Se
cretaria da Guerra, ao~ l'unccionarios 'civis da flirectoria de 
Saude da Guerra, niío ~endo admtssivel qualquer cont.est.açilo •. 

O Governo, porém, entendeu muito justamente, que devia 
cercar os funccionarios da Directoria de Saude da Guerra de 
todas as garantia~. e, por esta ·:nzão, determinou o sP-gnint.El. 
no regulamento cit.ado: 

"Art. ~.· Os actuaes primeiros, se{Nn(.•.>S e t.erceirof; oC
ficiaes pertencentes ao quadro dos funcclonarlos civis da DI
rectoria, são conservadM e J'esprlitadm: 03 direitos adquiridn~. 

As suas vaa:a;; ···~~:ín iH'<'enchirh>. por· ;:atwmtos au:rU.inr as 
de escripta." • . · 

Esta disposição tl ainda corroboradu pala que se segueo. 
do mesmo regutament.o: 

"Art. 68~. Os funcclonarlos e· empregados civis das 
repartições e est.abelecimentos sanitarios, cuJos cargos passam 
a ser exercidos por milHares, conforme n M{a!Jeleeiílo no pre· 
sente reg"U!ament.o, são mantidos em suas funcçõe3 actunes e 
respeita8os os direitos e regalias garantidos por lei, smull}
lhes applicaveis as mesma! dispoli'S,tJes relativas aos de ~gual 
·categorta ila Sm:retaria tia Guerra. 

Ora, pelo citado art. 76, slio applloaveis aos funcoioaa-
rios indicados nesta emenda todtU as disposit;tJes do Ragu .. 
lamento da Secretaria da Guerra, e os arts. 80 e 681 man· 
dam, ~em podiam . deixar de mandar, respeitar os direi toe 
adquiridos. .1 · -

Já o Codigü Civii, no seu art. ii•, ãa "introducçllo", pre
ilefh1a: 

"A lei nlio prejudicarA, em caso alguin, o direito adqul..: 
!:'!do, o acto jur1dico perfeito, ou a coisa Julgada. 

§ 1.• Consideram-se adquiridos, ass1m. os direitos que 
o seu titular ou alguem por elle, possa exercer, como aquelles 
cujo começo de exercício tenha termo prefixo, ou ·condi cão 
preestabelecida, inalleravel a arbiJrio de outrem. 

§ 2." Reputa-se acto ,iuridico perfeito, o já consumado 
~egundo a lei vigente ao tempo em que se effectuou." 

Quando foi expedido o decreto n, :1.5.230, .lá os decrl'tm: 
n. 2.092, de 31 de agosto de 1909 e n. 7.537 d'e 9 de setem
bro de 1900, eram actos perfeitos e consumados, tendo ficado 
:incorporados ao patrimonio dos alludidos funccionarios os 
direitos e..regalias constantes dos mesmos e mandado lb~s 
applicar pii!o., referido decreto n. 15.230, de 31 de dezembro 
de 1921. . 

Entre direito~ e garantias, que se incorporaram ao pa • 
. trimonio dos funccionarios em questão, estão os vencimentos 
constantes da tabella n. 2, annexa ao decreto n; 2.092, de 31 
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de agosto de 1909, que faz parte do Regulamento da Secreta
ria da Guerra. 

Pela tabella referida, os primeiros offieiaes da Secrel~>ria 
da Guerra teem 6:400$000 de ordenado e 3 :200$000 c!e grati. 
ficação; os segundos officiaes teem 4:800$000 de tll'denado e 
2:400$000 de gratificação; o!l terr.oiros officiaes te em ré is 
3:600$000 de ordenado e i :800$000 de ~ratificação; o o por .. 

. te iro tem 4: 000$000 de ordenado e 2 :000$000 de gratificação. 
Ora, sendo todas as disposiç6ea do Regnlamento da Se

cretaria da Guerra sobre empregados oivis applicaveis ans 
de egual categoria da Directoria de Saude da Guerra, de acct.r
do com o dispositivo do art. 76 do citado decreto n. 15.230, 
é evidente que os funocionarios em referencia teem incon
tElstavel di reHo aos ven'cimento~ ~onslantl's da t.abelln n. ll. 1io 
decreto n. 2 .092, de Si de agosto de 1!!09, os Qllll•J~ fl•·n''""' 
incorporados aos seus patrimonios, dosde !H tin !le7.1!1n~r.J rln 
1921, data da pnblica~;llo do mllncionado decreto n. 15 :~:111. 

Acoresoe a flagrante in,instiça, decorrent.o da slt.uaQiio d~ 
'incomprehensivel desegualrlade em que M enront r11m ''~ 
funccionarios cm questiio e os de egual ca!.eg-or:a da Srcn'a
ria da lluerra, relativamente á perrepçãll de v11ncirr:entM, ai (Jq 
com flagrante desrespeito ao es•.atmdo ~m lei. 

Realmente, não se comprEhenda qno funcclonaric:~ dl 
mesma cale!l'oria exercendo fuccções ~imillwes perePt-am \'P.n
cimentos diversos. . · 

Foi fnsi.Rmen!e .rara !lanar t!o cvidcu~c ·lnjn,;fiçr.., q 11 
foram incluídos em o regnlomr.nto 11110 haixnt! rorr' !' d3i~re!·r 
n. t5.2ll0, os dispositivos jã tran~criptos. 

A presente emenda visa, port.anlo, l'P.Hfabel ect)l' o di roi ~tl 
violado dos funccionarios nella mencionados. hn!•llil.nndn u 
Poder Executivo onm os crerlit.os nE>cM~orin~ para o ps ~, .. 
mento rlr.R differen~as do vencimentos dos mesmos fwrrr·i•l·· 
narios, de~de I de .Janeiro de Hl22. e, ~nn inclu~iin no or.~a. 
ment.o, rle conformidado oom a tnbella n. 2, do tirlrret.o Ot.lf'YIIl-· 
ro 2. 09~, jâ referido. 

· Outro argumento que deve ser levado cm conta, é o quo 
resulta do facto de serem aptmas ,YP.is os funcoionarios l>ene
ficiados pelo regulamento a que se roferP. n dHm·et.o nurrwro 
~5.230, tsto ó, a elles tii.u s'óm.entll, 13 a nenhum out.ro mai~. 
aproveitam os dispositivos legncs citac!·n. O autl'menfo d~ 
despeza, portanto, alóm de just.ifir.nclo e r.u l'lrizado pur IIli, 
é insignificante. 

N. 28 
Onde convier: 
Ficam exten~ivoa aos funccionat•los civl~ doR Gollegtrn 

Militares, que tenham mais de rlt'?. nonos d~ RArvlco nos "C
speotivos quadros, ns favores do ~ 2• do nrl. 7! do dflcr,,ln 
n. i5.U6, de 27 de marco de 1922. 

Sala das se~sões, :1. de novembro de 192\. -· UendMtçll 
Martins. 

PARECK!I 

A Commissllo á favoravel, desde que sel'l rlestaíla(IB pnru 
proJecto especial, ouvida a Commissllo de M~<rinba e Guerra. 



' 
SESSÃO E:M 29 DE: DEZEMBRO DE: i 92.{ 359 

J usti{ü:açál) 

E' de int!lira jus:;;r,a que seja concedido. ao~ tuncclonarios 
civis dos Collegios M.: il.area a5 matriculas d~ sAus filhos com 
50 n 70 o/o Je abatia:entos, de acoórdo com n r,rl:l:~itado §' 2• do 
art. 71, pois estes t'unccionarios, con1 os pac.:;t•s venoimento• 
que percs!lem, não podem Jducht· s1ms filhos 11·1~ referidos col-
legios. · 

O ~ :.:•· do t~rt. '7i, <~.oimu citado, é o !,lgl!lnte: 
· "As pensões soffr3rllo descor1to do 50 % plra c..s tilbos 

dos ofriciacs erfeclivos ou reformados do E.temito ou da Ar
mada e de 70 o/o, a partir do segunde.. filho Clu~ mesmos otrl-
ciaes dess!lt< ciasse~•." ---Mendonça Jlartins.. . ... 

' N. 31 
Onde convier: 
Art. · Ficam revigorados e incorporado-s á Legislação em 

vigor, os §§ t• e 2• do art. 69, da lei n. '1. 775, de 20 de 
a~usto· da 11!94, para os inspectores de t• e 2• classes du Col
!eglo Militar desta Capital, que contarem mais de 10. annos 
t1e serviço publico. 

Revogam-se as dlsposicões em contrario. 
Sala daa aessl!es, 28 de novembro de 1924. - !ttende1 

Tavarer. 

PAJIBCER 

A emenda é justa. Poderá ser ap;Jro\'ada <·C.n:'liluindo 
prl)jecto especial, ouvida a Commissãn de Marinha o C:ullrr':l. 

Justilicn(~llo 

Considerando que a lei n. 3.089, dll 8 de inrH·Ir•u de 
t9lfi, incorporada â legislação em vigor pelo art. 11~ rl11 da 
n. 3.67-i, de 7 de janeiro de 19!9, dá aos professore.. e 
nrl,iuntos dos Collagios Militares ns honra~ de tenente-coro-. 
nel n major, rcspcolivnmcnle. favor IJS~e. nru·n que haja 
melhor ordem e di~ciplina cnlre a direccão n •l corpo do-. 
ctmle, cn{!'l) o docente e •o dis~cnlc, c>IPndcndo as8im o ca
r·aclcr mil lnr a um esta!Jcleclmi'T•I.o rnililJtr·iznr.J,, por r.rin-
cipi~; · 

Consldtlrnndo que, sl aos profe.~~ore~ fo! <t:n NhWl· 
didus honras militares para ospil•ilo rln ordem e tlnci;J!ina 
t• e;;lnndo, pois, em contacto n:nmr.nlan~o N>nl O tltt!'PO fiis
Ctlnle. de maior ,iusliça seria r·cvigornr.se o art. 69, §§ t• e 
2•. da léi,n. 1. 775, de 20 da ngosln de 1894, P. incorpor·arla 
li Legislaçiia cm vigor, para os inspeclore~ tle 1" e 2' c:la~-. 
sns do Colleftict Mili!.nr desta .cnpilal: 

Considerando· ainda que o9 inspeclor.l~ e IIHit~ rnut•clo
nlirioH c'ivis do flollegio Mil ilnr estão ~u.ieilo~ aog rrgula-· 
lncntos militares, confot·me se vê do nrt. 107, do actual re-
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guiamento, approvado pelo decreto n. 15. H6, de 27 de mar
ça do 1922, e ao R. I. S. O. 

lJo regulamento )Jura o Colleglo Militar de 1898 extra-
lw-so o seguinte: · 

l ituiJ \' ·- Capitulo IV: 
Art. ü.). OJ professores, e te,. 
§ L" O conunani.lanl.c do co!Iegío u~at'á no.l actod esco

lares .das in~ig:Jias de cot•oncl, os professores de major, com 
excepÇão do ~~~ mnsica que usará as de tenente1 bem. como 
os meslre;; c:JVJs; or. professores adjuntos as ae capitão e 
official ela ~ect·elari.l, l.em como os inspectores, as de ai· 
feres. 

N. 32 

Onde convier, .:1 iga-se: 
Fica o Poder Executivo auto1·izado a · mac.dar relnelulr 

DOS mesmos postos, que tinham nas fileiras do Exercito, os 
ex-sa .. genl,os, que nas forc;as publicas estaduaes, em postos 
identicos ou já como officiaes, tenham p1•cstado servi~os in
inter•·uptamerlte durante r.s tres ullin:~s annos até a data da 
presente lei, concedeL:tlo-lhes, independente de idade, mas de 
accOrdo com as dl!mais exigencias rcgulamr.nlnres, matricula 
em qualquer das escolas ile sargento.;, dn inteodcncia, d~ vete~ 
:rlnaria ou de aviação. 
· Senado Federal, 26 de oovcmbr.> de 192.1 ·- LaurtJ So~ 
éfrt!. - Dicmusio Be11te1. 

Esta emenda vóde ser approvada para ~~uetitulr projecto 
~special, ouvido a Oommisslio de M1uinba e Huerra. 

lurtific"'4o 

r· .A emenda tem por fim premiar de alguma sorte aquellaa 
ex-praças do Exercito Nacional, que, cnntinunndo a cat•relra 
das arma$, en:, seJ•viço nas forças publicas dos Estados, mais 
da uma Ycz puilr.ram prestar 11 Republica reaes servloos, p~ 
dendo volver 11 classe a qne pertenciam. desde que, possuindo 
qualidades moraes, pelo estudo, trabalho ·e applioação desejem 
assegurar em se\1 IJ~ncficio e de suas familias, um melhor 
futuro. 
. Nlio hn como desconhecer que 03 corpo; de policia dos 
Estados, ligadus como estão ao Exercilo e org:mlzados como 
reservas deli e, consl itnem exccllcnla cnn:.po para Pl'l;ltica e 
aperfeiçoamento dJH que ~o dedicam :\ .·at·t•n•rn militar. A hlln 
regra a seguir é fazer que cnda vrz mni', r,nla rlisciplina e pela 
fnstrucçiio Jll'Ofissional, o Exercito e ns forças esladuaes· se 
aproxlmllrr., lldOJll.antk-se r.()$(Bs, Nlttlll ''''vrm ~er ndoplodos, . 
como força~ de l'CS~rva, que são, a~ mesmn~ regras de adml-
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nistração e preparo militar. E' manifesta a vantagem ·que 
resulta de serem mandados a servir nos corpos de policia of
flciaes e inferiores do Exercito, que oe instruam e appare-. 
lhem para evenl,ualidade de mobilização, quer em caso de lo
~as externas, quer err1 caso de pcrlurbacão ile ordem e guerra 
civil. · 
, E' um bem que isso se faça, para evitar o erro de collo
car as forças publicas estaduaes sob a direcção e ensino de 
Instructores estrangeiros, officiaes de exl3rcitos, que nllo teem 
a mesma orgacizaoão nen:• adoptam os mesmos regulamentos 
entre nós adoptados. A emenda fará que sejam recebidos como 
bem vindos os que voltarrJ para as func~õo~. que exerclciam 
em outros tempo.~. :enrlo vivido sempre, no cnrrcr dos tem;p!M! 
de ausencin, a exerrilnr· J'lu!cções militare~. como si destacados 
estivessem fórn doo cm·pos. de qnc eram prnr.as. - Lauro Sô-
'dr4 . ' . : . ' : : 

Onde convier·: 
N.: 83. · 

:Art. Os officiao~ do E:xerollo qun foram classificados 
no ultimo concur~o realizado no Collr~in Militar desta Ca
pital, obtiveram clas~i r icnção e estii.o rep;cntl n lm n r as, serilo 
a.proveitados como ar:! itll!los das respectiva' ~0r.~ões no mesrr.'tl 
collegio. · 

Sala das sessões, 25 de novembro da Hl2'' . - J eronvm~ 
Monteiro.., . I r J 

, Pilmâ!li ,. 

· A providencia contida na emenda é justa; entretanto, não 
pode ser incluída no areamento; deve ser destacada para pro
jecto á parte, ouvida a Commissilo de Marinha e Guerra, 

ltutific_açllo 
·•; 

· Pi5de-se dizer que todos os professores que actualmente 
leclonam no Collegio Militar teem mais de 20 annoe de ser
:Vlço, e que, pela natureza proprla do exercício ettectlvo no 
nagisterio, estão, do algum modo cançados para serem ainda 
sobrecarregados com mais outras turmas de alumnos além 
das duas que lhes compet.c preleclonar. Da h i o acto do dire~ 
ctor do estabelecimento, lar.çando mão dos nfficiaes da adml
nistracão para regentes de turmas; r.omo está acontecendo em 
virtude do grande numero tio alumnos. Pol't:lnto, a emenda 
acima como que põe termo a uma grande fall.a, e o aprovei
tamento que ella indica só t,raz beneficio para. o ensino sem 
nenhuma dospeza para o Thesouro. 

Sala das sessões, 25 de novembro de 1924. - Jeronvmo 
Monte(ro:' . 

' 
N. 38 

Onde convier: o 
o 

Eleve-se a verba s•, "Justioa Mll!tar e Auditores", do 
P,ecessnr.lo para pagamento ao antigo auditor de S. Paulo, 
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Mtualmente na s• Circumscripcão ,Judiciaria Militar, da dif~ 
ferenca entre seus actuaes vencimentos d~ 21 :0•10$ e n~ 1 qne 
tem direito pela elevação dos vencimentos do ,iuir. rins ilnit"~ 
do Jtazenda 1\funicipal, desr.n Capital, e:r-vi do arl. !.!" do do~ 
creto n. 821, de 27 de dezembro do 190 I, P :u·l . ,, . :"5. lili
mero 3, da lei n. 3,674, de i rle Janeiro elo 19111. 

Sala das sessões, i7 de dezembro de 1924. ·- l'a•tlo r.lu 
de: Frontin. .. 

PAli!ECER 
• 

Sem elementos para fixar o quantum póde ~Pr 11 Ml.P.nda 
destacada para constituir projecto em separado, i)l'r.ced~ndo 
informações do Governo, 

Justi(icaçlio 

Trata-se de uma emenda que .iá foi approvada pcl11 Com
missão de Finanças e pelo Senado. E' inconlcsalvcl qun os 
auditores da Capital Federal e dos 4' e o• districlos milita
re~ estão equiparados, em vencimentos, ao juiz elos Feitos da 
FazcJJd~ Municipal desta Capital. São Paulo era o 4" l)is
tricto Militar (decreto n . .!31, de 2 de julho de 1891, que di
vidiu o territ.orio da Republica cm sete districto3 militares; 
ordem do dia n. 2i8) • Assim, na data do referido dearaf.o 
n. 821 de 1901, era S. Paulo a séde do 4• Dist.ricto Militar, 
tendo sempre a elle pertencido, Ao actual auditor rla 5• Oir
cumscripção Judiciaria Militar, antigo auditor de S. Paulo. 
a citada lei n. 3.674 assegurou as mesmas vnnf.agens '1ne 
competiam ao juiz do~ Feitos da Fazenrla 1\lunicipal •lnsta 
Capital, vantagens que ainda gosa, nllo só por t.er ~idtl foila 
sua remoclio "sem prejuízo de Iodas a~ vantagens, r!ireit.o~ e 
regalias, em cujo goso se' achava", como ainda porqlle lhe fo
ram expressamente assegurados pelo rlisposto no nrt .. t• dns 
"Disposições Transitarias" do Codigo do Processo Milit.ar. 

N. U 
Emenda: 
Acoresoente-se á verba 7• (Sorvfco de Saurfe), dezeseis 

contos e qulnhimtos mil réis (16 :500$000). no Hospit.al Cen
tral do Exer!lito, de differenca de vencimentos a que teem di
reito o secretario e o almoxarife (chefes do secção), primei· 
ros, segundos e terceiros offlciaes e porteiro, por lhes com
petirem desde 1922 vencimenl.os equivalentes aos dos seus 
collegas da Socretarin de Estado da Guerra. 

Sala das sessões, 17 de dezembro de 1924. - Pattlo dil 
Frontin. 

PARIIICER· 
....... 

A emf:'nda !.rata d~> assumpt.o que rrtPreco rnlltR d'llitlll 
l!:'!nmP, o que sn nodr.r~ qer fP.J!o nm nro,iacto eRrrriRI, rre ·· 
"N:!ct11r :lU:Jir.nrlil rl(l (),JWl'IIC, 
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' ' 
Justi(icaç6.o 

' 
Pelog arls. :!30 e ~62 do novo Reg-ulamento d.:~ ~crvi~o do 

S:I'Jdc, cm tempo de pa:t, baixado pelo decreto n. 15.2111, de 
31 du tíf!zcmLr·o do 1\121, os funccionarios rio ho>pilal at: 1nm 
r.!larlos f•Jrnm equiparados para todoM og rffr.llo~ no~ da Se
crt~lar·Ja de l~sl.arlo da Guec·ra. Mas, até ho.i•l, nãJ IC·I!rar·nnJ 
arndt~ ell~s renebcr a dlfferenca de vencimentos n que fiz,wam 
jus por• J'ur·ca lias rt~fer·ida~ disposiçõe5, cujo obj~ctivo [,)( 
,iu.:;tarr:elll.rJ r.omplel.nr a oquiparaçúo que lhe., liavh .<i.:l.:t 
conccdirla pelo art. 63 da lei n. 3,ôi!t, ele 7 de jane·r··) d·; 
191!!, ans l'unccional'ios da Ccmtnbilidade tlit Guo•r·r·a. rr ~;,LIJ 
qunt1lo a vencimentos, lacuna quo o novo regulamento do •r r· 
l'iCú de ;murle voiu r.orrigir. Dnsl.a f,)rmu, a ~rnenrln ~nora 
11Üó fui inriovações, pugnando openns pelo cumprirnen1r. ia·i 
dispo~i~ões cilada;;, a contar de ,inneiro vinrlnu!'o, ba~lan•J·J o 
pre,iuizol que já soffrNam os fnnccionnrios rln h•J~pilal :l·.l·· 
rante oa tres ull.imos exercícios em qU(! dJJixaram de recehm·. 
indevida1nenle, a alludida differanca, rrue l·he~ foi cnnCi!rlio·Ja 
anter iomi'ente á vigencia do § 2' do ar't. H• O do d!'crnl•l nu .. 
merr. l .555, de 1oO cl1• agorlto de 1922. 

N. ol6 

Verba t5•- Accre8rente-se: 
1' Circumscrlpcão de Alistamento Militar: 
Capitão José Joaquim Franco de Sá, 12 :oooeooo • 

. . ·~· '• ... . . ··.• :•. ·~.::.:- ..... 'f -~~;·~:1'. -~~~~ 

PARECER 
. - . •. . ..... - .. 

O assumpto mereoe mais detido estudo, que só poderli ser 
feil.o em pro,iecto especial com o que a Cnn,nu~;:ão coneoJ•ol.•r t. 
si requerido ,pelo illmlre eutqr da emenda. 

,... .. ... ·---..-- .. - ........... ' 

' 
· Justi(icaçllo 

Os documentos que acompanham 11 presente emenda juM-
liflonm-na por completo. · 

Sala das sessões, t7 de dezembro de 1924. -· VsSJIIJ.tid 
de Aln'eu. 

N. 48 
Onde convier: : 
O arl. 73, 1la lei n. 3.089, de 8 de janeiro de t916. t:c~ 

nqAim redigido: 
Art. A Commlss!lo de Promociles se comporá do ohn'q 

do Estado Maior, como PreRidente, do chefe do Deparf.nnumf,J 
da Guerra, do cornrnandarite da t • Região Militar o do d i:·n
~f.(lr rle Rnu.clo da Gurrrn, com11 mflmhrns prrmnn~nt.rs ~ 
mais quatro generaes, todos com as mesmas prerogativas, es
colhido~ para sérvlrem por um nnno. dentre os que exe1••:r. • 
rom commf~slio nn Capital Federal, 

Saln das sessões, 1G de dezembro de 1924. - Mendes 
Tavares, ' -· ·' 
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PARIIiCllR 

A Commissüo julga a emenda perfeitamente justificada; 
'é ,iustn c merecedora r111 approvação, porque corrige evidente 
defeito na organização da Commissão de Promoçôes. Em vietn 
do crilerio adoptado, ni5.o póde figurar em lei do orçamento, 
devendo ser destacada para constituir prohcto e~pecial, ou
vida a CommisRão •Jo Marinha e Guerra. 

Justi(icaçllo 

· Ao projecto do orçamento da Guerra para 1916, foi apre .. 
. sentaria uma emenda estabelecendo a organização da Com

;missão de Promoções do Exercito, cu.ia emenda constitue boje 
o art. 73, da lei n. 3.089, de 8 de janeiro de t916 (lei rta 
de~pcza pa.ra 1916) que diz: 

«Art. 73. A Óommissão de Promoções . se . comporá d,J 
:chefe do E.~tado Maior, como presidente, do chefe do Depar
tamento da Guerra, . do commandante da :1.• Região e mais 
quatro gen~raes escolhidos para servirem por um aimo, den
tre os combatentes que exercem commissão nesta Capital. 
Quando. se tratar do preen~himento de :vaga no Corpo de 
Saude, tomará ,parte na Commissão o general inspector dn
quelle serviço.:. 

Essa oommissão tem por fim apurar o gráu de mere~i .. 
. manto rlos officiaes de todas as armas e quadros . i:lo Ext>r
cito, para a re&pcctiva promocão por merecimento, sendr.; 
necessario que o official obtenha maioria de votos para sua 
inclusão na competente lista. 

Existe, entretanto, nesse art. 73, uma excepção vertia-· 
deiramente odiosa e que absolutamente não encontra ,justifi
cação plausível ou razão de ser, parecendo mesmo con&tituir 
_uma natural l-acuna do legis:lador ou de redacção. 

Essa restricção é relativa ao general director de Saudt~ 
da Guerra. pois, pelo disposto no alludido art. 73, essa alta 
autoridade· .:Jo Exercito, só é chamada para funccionar 0!)3 

reuniões da dita com missão quando t.iver de . ser apurado e 
julgado o merecimento dos offic-iae~ do r.orpo <:lo Saude. Pór 
que isso? Qual o fim dessa selecção? 

Tratando-se cte vagas nos quadros do Corpo de Sande, 
não é essa mesma commissão que tem competencia e po
deres para julgar do merecimento profissional, intellectual rl 
militar do meclir.o, do pharmaceutico e do vcterinario? O ge
neral director do Saude da Guerra, unica aut.oridade t~chnic:J 
eompetente no assumrpto não tem que se submetter. de se 
coníormar• r:om a decisão ela maioria da ~-ommissão e nã,) .! 
muitas. vm·es VL1ncido? 

Por que então lll'ivat·-sc o general dit·.:dor de Saude da 
Guerra de rJoncorrer com o seu voto para a organização dn 
lista para a promoção elos officiacs ela t.ropa? : 

E' claro, clnrissimo que si o ol'ficinl general que velo dQ 
arma de infantaria, cavallnrin ou artilharia. póde avaliar do 
merecimento profissional o das commi&5'ões militares do3 
medicos 11 pharmnceul.icos, !nmhem o general director cb 
Saude da Guerra pódo Julgar e apreciar o merecimento ::loH 
oniciacs das diversa~ aJ•rnnH, i;;Lo é, concorrer com o seu v.,to 
.em tal J.ulgamento. 
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Não é justo, absolutamente, que o general director de 
Saude da Guerra não seja membro, mesmo rpovque tal restri
·~cão importa na diminu i~fll' do prcl"ligio e da imporlaJ.c1a 
do seu alto c imporlantissim.o cat·go. 1 

Naturalmente tal irregularidade não poude ser clt~ram,m
te apreciada na , occasião da aprcsentacão da emenda que 
constitue hoje o alludido art.. 73, da lei da despeza para 1916,1 

N. 49 

ArL. .Ficam revigorados e iucorporado8 á legislacão 
em vigor os §§ 1• e.2•, do art. 69, do decreto n. 1. 775, de 
20 de agosto de 18!J<!., aos inspectores de ·i• e 2• classes do 
Collegio Militar desta Capital que tenham mais de dez anno~ 
de serviço. 

Sala das sessõc~. 16 de dezembro de -t!J24. -- Mendes· 
Tavar.11s. 

PARECER 

NãCI é ma teria OI'()amentaria, roden:lo. IC:) trctanlo, ~.1r 
destacada para projecto especial,· enviada ti t;ommissão de 
Marinha e Guerra. 

Justificaçllo 

Considerando 4ue n lei n. 3.08!J, do 8 lle jan.)il'o !e 
1916, incorporada á legislaçiio em vigor pelo art. 64 da da 
n. 3.674, de 7 tambcm de ,ian~it·o de 1919, dá aos Srs. adjun
~os e profe.~FornR do' r~ollcg·ifJ'' Militares n~ honras rle major 
e t.enente-corone·t, J'espei!l.ivamentc, favor• esse para quo ha.ia 
malho~ ovdem e (lisciplina-entre a directoria e Q !)orpo do-. 
oente e entre este e o discente, generalizando assim o cura· 
oter militar· em um estabelecimenln militarlzado por prin
cipio; . · 

Considerando" qnP., si 11ns profesMres foram or,ncc·:!lrins 
bonras militares para espirita da ordem e disciplina e os· 
tando, pois, em contacto momentaneo com o corpo di$centa, 
de maior justiça seria tornarem-se revigorados os §§ 1' e 2•, 
do art. 69, da lei n, :1.. 775, ,de 20 de agosto de :1.894, incor
porados á l~gislaQão em vigor. aos inspectores de :1.• e 2·' elas· 
ses do Collegio jllilitar desta CapitaL ·. 

·Considerando justificada apresento a emenda acima [ll'.I'a. 
ser, incorporada ao orçamento da Guerra, . ; . , 

r::' ... ; 
G'nde convier: 

:N ... , ISQ 

Artigo. Os medicos do Exercito, nomeados pelos decre
tos de 3 de, dezembro de :1.919 e Hi de abril de 1920, guar· 
darão no Alinanak do Ministerio da Guerra a rigorosa clas
sificação que obtiveram nos respectivos conc~sos, 

Sal ai das sessões, 16 .de dezembro de 1924. ,......., Dionysici. 
B~mt~s, . . • r - ... ~~ 

• 
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PAI\ECB:R 

·Não é mataria pertinente ao areamento; deve ser dest.a
cnda para proJecto espr.cial, ouvida a Comm1esilo de Marinha 
e Guerra. · 

Justi{icacllo 

Nunca houve, em relaçilo aos officiaed medioos do .Exer
cito, um criterio fixo para sua collocação no Almanak Mili
tar, a fJnnl ficou sempre ao arbítrio de calda ministro da 
Guerra.· 

Si um titular desta pasta determinava que a ordem no 
Almanalk fo~se de accOrdo com o rigoroso resultado do con
eurso prcsta'Clo, isto é, pelo merecimento inlel!cctual apurado 
Jll!sses concursos, esse crilerio prcvaleeln até que o seu suc
ccs.;or hGu I' esse por nem resolver de modo contrario, orde
nAndo a r.ollocação no Almanak de accôrdo com a maior idade 
1tos candtdatos, isto é, a idade preva:lecendo sobre o mereci
mento intellectual. E, assim, ne~sa situação indecisa, sujeitos 
a continuas alterações de posição no Almanak, permaneceram 
os medicas do Exercito :xté que o Egregio Supremo Tribunal 
Federal d~ddiu faVl)J·avclmcnte ao Dr. Augusto Haddock 
Lobo, actualmente capitão medico do Exercito, o qual, tendo 
Eidrl claõsificado em primeiro Jogar no seu concurso, fOra no
meado .iunt.amcnte com outros candidatos, ai 11 de dezembro 
de 1\!10, <l ~ollocado n~ Almannk em desol)()diencia á class'ifi
cacão de ~ru concurso, pelo que, o mesmo Dr. Haddock LobO 
recorr~u ao l'odcr Judi~iariu, obtendo, por acc'órdão unanime 
do Suprem•) 'l'!'ibunal J•'ederal, n. 3. 039, de 22 de dezembro 
de 1!!17, a rusLituicão d.3 seu verdadeiro togar. 

A doutrina enlãa firmada pelo Supremo Tribunal mo
tivou tuna revisão da c.Jwssificacão dos medicas no Almanak, 
ficando clcsde então ado;llado :; criterio do morecimento intel-
kctual apura<lo em concurso. · · 

O ministro Calugera:s, porém, sobrepondo-se a essa dou
tJ·ina, ba!xou o aviso n. Ql,6, de 6 de novembro de f920, esta
belecendo que tal collocacão deveria ser regida por uma lei 
do 1851 (época em que aind11 não havia concurso para aJ. es
colha de medicas), a qual. conforme se vê do proprio accór
dão acima citado, não poderia ser applioadai aos officiaes do 
Corpo de Saude, para os quaes b a" ia o concurso como natural 
meio de classificar. 

Mais la:rde, o aviso n. t. OiO, de !6 de dezerilbro de t922, 
do aclual ministro, mandou all~rar a colloca~ão de um offi

. ctal pharmacculico, nffirmando que o criterio no apurar a 
collocacüo rios ol'ficiae~ do Corpo de Saude é o da rigorosa 
ordem de c!risifi~a~ão em coacurso. 

Deante dcs~e aviso, do accórdão do Supremo Tribunal e de 
um artigo do or~amen(..) da J)espeza para: 1923, que manda 
classil'icur o:; tncd ico5 do Exercito nomeados em julho de 
J!JHI, pela rigornsn :J:•:Iem ,J,l classificação em concurso (lei 
n. 4.ü32, de o rlo inn.~it·o dtl 1!!23, at·L. 58), os inLeressados 
recor·r•cr am a(l fi<'l:inl u:ini3[t•::J da Guerra, mas viram seus 
reqttei'Jillelll os indl'l'er•ido~; sob o fundamento de que p,inda 
pNvalcciu o avi• o n. Mti, do ministro Calogeras •. 
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Prevalcc~nrlu a cloLJlri nu CIJt:l id'' ncd.;e a v is o, chcgar-~e
ldu a conting·ct:cü, olné;Ut:lt' dó CJL;t: uw cauuu.luLo umLO :ne
lhul eciiJc.~:•cüo utllCl'IU (Jciant·J mat!.! fo~b;; avancando c!Il tdadu, · 
c um ''" p.'•!,J uJ'·"" cuJ~tH!•VuiJ para os mat~ mu~;us, que, no con
.:ur~o. 111 "";en, u!Jlit.I:J JUu!ltOt' éla~~ificacão. Ao aemats, ~~ o 
C0Jillli';u nau 1 u.-"'; •·' :,;úu u.;trJcta:ment~.: seleccionador e de 
apura' cv:ripcl.cflt:!a pt·t•l J5sioaal, não haveria razão dll sat· 
ac:lt•, vlolu .:vliHJ Lu,Ju, v~ ~tWtlidaltJ~ proveem de escul:tB ofti
cJae.;, ruat:ltJa:; uu t c~u,tlt..:ctJ:.s pelu Uovernu. Dtlvtallt-ti~ 
t:nlllo uoH,ua: ú0oJu Jugu o~ utais velhos, poupando-se os mato 
mc•c•J~ Ué~ 1 n~otJ'Jlllotluo J,J LJlna prova· puiJlict\ do seu prapat•o 
t~ctJnrc,., •:tu lJUe Jor·.;uoallleulu seriam vencidos po~ aquelles. 

A J.!l c;t~itl~ uillrJII•la, uiént do ufio trazer augmenLo de deo
pezfl, uutt'J~ u del J:llll\'&.llluule J crtlerw dlll collocacão du~ mll
aiuus do J~:ü:r·t:ilu no Almanlk da Uucrra, por is~o qua ;;ll.o 
e,;~as drttt; •. ui m.t.; a:; uuwas cu,ia ·co.tocu~ào ubedeco ao !'acwt· 
~dade. De facto, para as anteriores o mal foi corrigído pelo 
bupreu,u lr wuw .. ~ Jl~lo at·t. li ti ctu 1e1 n. 4. ti112, aa u Ull 
janeiro de 11l211, e a~ po~Lerwrea Leem .:1 seu direi to assagu
rado no dec:rclu n. 4. 563, de llii de agosto de 1922. 

N •. 5i 
Onde convier: 
ArLi;;o. São tran.,J'or iclos pai'U ·a Directoria Geral de Con

tabi IJdade dl Guerra, eomo primeiros, segundos e terceiros 
officiaes, respectivamente, o despa'Chante, o primeiro, oa s~
sundos e os terceiros officiaes da extincta Intendencia da. 
Guerra, que abi servem como addidos, e extínctas tres daR 
vagas existentes de quartos officiaes. Parar o respectivo pa
gamento far-se-ha o necessario externo da verba proprla., 
completando-se com a importancia que se tornar necessaria ~ 
proveniente da suppresslío dos tres logarB!l de quartos off!
ciaes. A: essés funccionariós transferidos é extensiva a graLl
ficac!lo estll'belecida pela lei o. 4.555 (Tabella Lyra). 

Sala das sessões, 17 de dezembro de 1924. - MP.Tides 
,7'avarel. ~ .~ / 

Nlio orQamentaria; não póàJ, pnr· tal mol.ivo, ser acceit.a, 
embora o llelator reconheca que a medida ·:isa normalizar a 
situação de funcoionarios do quadro :~:ll:tinoto, dos empre
gados civis da lntendencia da Guerra, os trual's ,iá se acham 
servindo como addidos na Directoria de Contabilidade. Pód-3 
ser approvada para con;stituir projecto á parte. : • 

' 
Jwti(icaçllo 

A emendà· proposta traz uma: economta ~.oe 1 :500$000 
nnnua~s. mesmo augmentando de quatro funociooarios. o qua
dro da Contabilidade, que :t'ioa elevado de dous prlmetros of
ficiaes, dous segundos e tres terceiros, diminuindo-se para 
.isso tra~ quartos officjaes. · • · ·• ... · · · " . .. ..: ~ 
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Nenhum prejuízo acarreta essa medida ao> fnncciouariua 

da Citada Contabilidade c vem normalizar a situação úos re
feridos addidos, que bons serviços prestaram á I'<lparti~\UO a 
que pertenceram. 

Ao demais, já veern elles tr.mbem ha mal~ de urn aun.1 
prestando serviços, como addidos á alludida üontabiHctade, 
onde o numero de 1'unccionarios Á manií'e.>tamonte exigllo, 
mesmo com esse pequeno augmento, para attender á multi
plicidade dos trabalhos que lhe incumbem e que crtJscem ron
sta:nl.emenle, facto esso notaria, notadamcnte ugora a:n que 
da citada repartição foram afastados na constiluiçã:> r.IC' cinco 
caixas militares 25 funcoion!lrios, permanecencto nindll t.ro>~ 
dessas ca.:ixas por efi'eiLo das operações de guorra qu~ ainda 
~e manteem noe Estados do Paraná, Matt .. l Grosso e Rio Gun
de do Sul. 

Os tres Jogares de quartos officlaes qua !l(rr esta emenda 
serão supprimidos, a ninguem prejudicam, pois esses tres e 
mais outros tres, que .~onstam do actur.:J quadro, não estão 
ainda preenchidos, á espera de ser aberto o respectivo con
curso. 

Onda convier: 
fi, 53 

Aut.orizando n relnclusiio nas fileiras do J~.:rercito, .,om 
os postos que tinham ahi ou teem nas forcas publicas e~ta
duaes o do Districto Federal e de prefercncia os ex-alumnos 
de csr.o!&s militares, doe sargentos ane tenh~.m prestado servi
cos durante os ultimas tres annos e que contem mais de dez 
annos de praça, sendo-lhes concedida, iudapeudendemente 
das cxigeucias Jegacs, excepção feita do bom procedimeuto 
civil e militar, matricula em qualquer das escolas de sa~:
gentos, · admi n istracão, contadores, · v.etorinarios e sviaolio ., 

• 

PARECER 

A emenda preenche, realmente, uma la"una e merece sel' 
devidamente examinada, pelo que a Comn,issão propõe que 
ella seja approvada, constituindo tProjecto e.~pecial, ouvida a 
Commi8s.i0 de Marinha e Guerra. · 

' ' ' 

A presente. emenda vem1 preencher· uma grande lacum:l.·' 
!la urna immensldade do humildes servidores que, aspirando 
um f11turo mf lhor, por difficuldade' que iiidepend<lram de 
sna vontade. viram-se Impossibilitado~ de conttn•J.'lr SBJ,\S 
estudos. Assim, e ·principalmente nestes tres ultimas annos, 
com n sPrif.• int.erminavel de movimentos'subversivos da ordem 
publica, os ~nrJlent.os. devido . ás promptidões snccesslva~. 
estão, imrpossibi:Iitados de. continuar ·seus estudos, votando-~fi 
cxclusivamentn no servico, especialmente na Pollola llh·. 
Jitar do Dislricto l<'oderal. . ~ 
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Ora, a despeito das vagas existentes nos quadros do 
!Exercito e mais especialmente nos quadros recem-organi
zados, as matriculas nas escolas de especialidades teem sido 
.diminutas. No quadro de contadores, existiam, em janeiro do 
corrente anno, 183 vagas e só foram matriculados 23 alumnos, 
os quaes deverão fazer um curso de dous annos, para pre
_encherem aquellas ;vagas e as que se derem durante o curso •. 

A presente emenda, além de procurar satisfazer as'necessl
dades· do Exerci~o; que tem tão grandes claros abertos em 
um dos serviQos imprescindíveis tanto na guerra como na 
paz, além dos demais, no quadrG de veterinaria, aviação etc., 
;vem abrir novos horiontes a velhos e abnegados servidu:·c·o 
com mais de de~. annos de praça e que tenham sorvido nestes 
,tres .ultimas a:anos de infatisaveis labores,, 

Sala das ses~ões, i 7 de dezembro de 1!J2-i, -- Paul<J !1~ 
'f.r.ontin. 

N, 5fi 
I • I 
' . · Art. O Governo fica autorizado a permutar sem onus 
para o Thesouro Nacional com o Governo do. Estado de Alá
soas o predio que ha mais do trint& annos, stJrve de quar
tel da força poli<cirul do Estado, com o proprio ·estadual onde 
funcciona o serviço de alistamento militar. 

!Sala da-s sessões, em 17 de dezembro ~e 1924.-Mendonça 
ílf artim . , . . 

PARECER 

:A emenda pode ser npprovaàa para constituir .pro,iecto em 
separado, afim de ser estudada convenientemente. 

i ' /tJ,Iti(icar;ão 
. . 
' O simples enunciado da emenda basta para justificai-a 

Todavia, cabe-nos esclarecer a honrada Commissão de 
iFinanças, informando-a de _,q~e !lqu1el.les dous edifícios se 
equivalem. sendo que, o de !Propr1edade do Estado presta-.se 
melhor aos fins ;paro. que cst6. sendo utilizado do que o per-
tencente á :União., · · · ·· 

' · ~Cie convier·:· 
1 ~a. offioio.es do Exercito serão concedidas as mesmas 
!Vantagens .de que gosam o.~ offioiaes do Marinha pelo art. i 7 
do decreto 'n. 4.794, de 7 ,de janeiro de 1924.~ 

Sala das 'sessões, 17 de dezembro de 1!!24. 
li'rontin. ; 

Paulo d~ 
I 

•. PADECER 

:A emenda deve ser destacada para projecto em separa
!:lo, ouvida a .aomrnissão de M-arinha ~ G.uerra. 
;,;.:. ~ •. -:Yol.. x.rt · 24 

' 
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Justificação 

·A emenda, de accOrdo com a t.Jonstituicão da , .Republic~ 
tem po~ fim equiparar vantagen~ dos offioiaes do J!Jxerc;to 
áP que , gosam por Jei 9s officiaes da Armada. 

·, N .• , 66 

YeJ'ba - Arsenaes o ~·ortalezas: 
Em cumprimento ao que dispõe o art. 7 2, da lei n. 'Í. tl32, 

de 6 ae janeu:o de 1\l::::J, Jayam-~u as precisas alte••acões na~ 
tabella:; Ju veucirnentus do pessoal das officinas do· Ars·eml 

de Guerra desta capital elevando-se necessariamente o total 
das dotações respectivas, de modo a fix;ar na 3' classe os ope
I'arios de 4' e 5' classes, o mesmo acontecendo Wianto aos 
aprendizes., . , ... ··'•·'" ,:ll;1J.I.L:Ul~ 

Jlsslm cowu licu exliactu u classllicacão llXI:;LenLe uu.LI'Il 
serventes, tudo em virtude dos direitos assegurados aos em
pregados, diaristas ·e serventes daquelle estabelecimento, pelo 
disposto na lei ref·erida que os equiparou aos empregados 
do Laboratorio Chimico Pharmaceutico Militar. 

O Governo providenciará á effectivação dos pagamentos 
devidos aos mesmos empregados relativvos aos annos de 1923 e 
1924, para cujo fim abrirá os creditas que forem neoessarios.1 : 

~ala das sessões, 17 de dezembro de 1924. - Paulo de, 
/t'rontín., 

PARII:OBR 

O assumpto mereee estudo mais detido; pelo que, deve 
ser destacada em projecto especial, com audiencia do Gover
no, em relação ao quantu.m a despender por exeroicio Accres• 
ce .que a mataria está sendo estudada no Ministerio, 

Justi(icaçll.o 

A lei n. 4.632, de 6 de janeiro de 1923, no seu art. 72, 
usLendendo aos empregados, operarias, diaristas do Arsenal 
Je GLwrru LiesLu Ua!Jilat, todos· os dir(litos e vantagons de que 
gosam os empregados do Luboratorio Chimico Pha~:maceutico 
Militar, excepto em relação ao quantnm dos :vencimentos, ga
.;·antiu aos respectivos operarioa de 5" e 4• classes e aprendi
zes á ele:vacão á 3• classe, assim como· extinguiu as distin
cçõcs de classes entre serventes, em virtude da perfeita igual
dade de direitos de aocessos de ·elasses de. que gQSll.m os 
empregados do laboratorio referido. 
, ~Q rejeitadas as seguintes 

EMENDAI; 

N •. t 
:Verba: 1• ..... Administração Central •. 
Restabeleça-se ii sub-consignação n. 

côrdo com a prop11sta do Go:ve~o •. 
-·· 

... 
•' 

\ 

4, «Pessoal), de ao· 
•. • - ,.J 

I 
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N .• i1 

E' contadv pelo a obro, c.1mo tempo tle .;J:·v 1ça élll e<:lil
panha, para os effeitos Iegaos, aos oí'Jiciaes úo Exercito e da 
Armada que desempenharam 1UI!Cçõet• militare::; ,illtlLO ao~ 
govemos alliatios our1mLe a grande g-uerra u que Liver~m l'l!· 
1:ebído a Gruz de Guerra insqtaide pel•JS res;J•lct.ivob gover
Jlu8 para p:·c:mlar· a ])!'áVlll'U l!t) oLiilS ~olt.ladu.>; o Lumpo que 
calla \lfJicial .;sl,eve. uu.s ditas 'funcç.ôe~ no ·pr~t·iodu IJOmjlrH
.bcndido de 4 de agosto de 1914 a 11 de novembro de 1918., . . . 

N, 12 

N. 2 - Sub-consiíllla~lio n. õ: 
Em vez de "35:000$" diga-se: "6ã:OOU~i0ú0''. 

La'boratorio Chimico Pharmaceutico Militar: 
Um carroceiro: ordenado, :t :''*Oiti; gratii'lCa~ào, 7/.,l$; 

total, 2:160$000. · · .. 

' 

Diga-se: 
Um motori!ta: ordenado. 2:000$; gratificação, 1 :ooo:;; 

t.Jial, 3 :000$000. 
Sala das sessões, 15 de dezembro de W24, ·-· Menrles 

Tn·vares. , 
..• ''J. 

N. 18 

Laboratorio Chimico Pharmaceutico 
Onde se J,; lti ~erventes. 1:440$000 
''w 'l'O ·'!'( ') · 1•080$0110 1,.~ '-\L U ,l :'l ' • •-. • • •" ._ • • • • . 1 1. . . 

Diga-se: 

Militar·: 
120$000 
5.\0~IlO::J 

20 serventes. .• • .. 1... 1 :440$0:00 720$000 43:200$000 
.Sala das sessões, f5 do dezembro de :1924. - ilf cndcs 

Tavares. 

N. :1.9 
. AO ar C. alioea: 
Acorescentó~se onde convier: Os vencln:i.:Jntos ::lo almo

r.c.rife e do fiel da Fabrica de Cartuchos c Artefacf.os da Guerra 
pas~am a ser, respectivamente, de 7:200$ e 4:500$, isto 6, e9u1~ 
parndos nos fnnccionarios de igual categoria do Hospitnl ü~n
_J.J•al do Ex:arcito. 

Sala das ses~õe~, em 15 de dezembro de 19:H .. 
1'avarea. .. . ' .. 
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J- Peaeoal 

:v. - 'abrica de Poluora sem Fumaça ,Je lllouece 

:Ao eirl :vez de : 
~I operarias de i. classe, diaria oeooo ...... . 

· ·~o ditos de 2• dita, diaria 8$000 .... ,,,, ...... .. 
~.~ .ditos de .&• dita, diaria 7fOOO ............... . 

··:' 
Diga-~e:. 

1
12 operarias de i" classtl, dlaria 9$000........ · 
'15 ditos de 2" dita, diaria de seooo ..... ,., ...... 
~ª ~ttos ~~ a.· dita, diaria 7.$900.· •••• , •••• ,., •.•.• , 

Benjamin Bar:rOI.D.•• 

Onde c.onvier: 

22:00fll000 
29:200$000 
58:765$00() 

39:420$000 
43:800$000 
:71 :.549$0.00. 

Az:t.. Os :vencimentos dos porteiros, eontinuos e ser-
:ventes dó Gabinete do Ministerio da Guerra, .Estado Maior, 
do Exercito e Secretaria de Estado dos Negocies da Guerra, 
serão iguaes, para todos os effeitos, aos dos empregados àe 
iguaes categorias do Ministerio da Viação e Obras Publicas, 
fazendo-se para isso as alterações necessarias nas respecti
:vas tal;!ellas. - Benjamin Barroso, 

N.o) 29 
Onde convier: 
Passarão para a reserva de 1• linha o 2• categoria do 

Exercito, com as honras inherentes aos cargos qué ocoupanJ, 
~s funooionarios das repartições abaixo, qu~ sejam reservistas 
do Exercito: · 
· Secretaria da Guerra, Coutabilidndo da Guerra, Labora
torio Chimico Pharmaoeutico .Militar, Hospital Ge.ntral do 
Exercito, D.irectoria dll Saude, etc •. 

Sala das sessões, :t de dezembro de. 1924. -·- Mendes 1'a-
var.es.. . . . , 

'. . ' :u .... 
_ .... _: ·-~·· -·~-~~--.... il.1.e; ~ 

~~~r,,,i~~~~~~1: .. r-;.~~~;,...'·''·;· "·" · . ·. 
Onde convier diga-sé: 

. '. '•' ,,, 

O :prazo maximo dos emprestim08 do Club J'vlilitar Eierã 
de trinta e seis mezes, attribuin:do-se aos seus socios a fa
'culdade de consignarem-lhe até metade dos seus ve!llll· 
;mentos., . .. .. .. .. . .. ' 

!' ' ' ~ ' • . • . . • 
' ' 

N. 3~ 

~t. 1.e Os sargentos do Exorcllo, d'ora avante, nlló po
derão soffrer rebaixamento temporario ou definitivo por qua ... . .. ··- .... ' .. 
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quer falta di>ciplinar, nem por el'fo:ito de quaesquer transfe~ 
rencia, rnns tão sómentr. de accôdo eom o C:Jrli,;o Processual 
Criminal Milífar. 1 

Art. 2.• A'quelles que contarem mais de 10 annos de ser
viço é gnramido o diroil.o de :rJt'Vl1' mt.lcpendenw ae engaja
mento. até que se,iam aJr.parutJn~ pela refm·ma de que trata 
o art. 5'7 da lei u. 4. 5~5, de 10 dr: a:;:osto de 192·2, incorporada 
ó. legislacão permanenlfl pelo ·u·t. I r;!, da lei n. 4. 793, de 7 
ae janeiro de :t9~4., ' 

Art. 3.• Fica extensiva aos inesm·os sargento·s a regalia' í:le 
se trajarem civi!meni.•J J'út·a doF. quarteis e reparLicões mili
tares, assim como ,iá foi pnrmit.r.iclo ao~ ama:.mcmses, tambem 
do Exer(lif.o, quando níiu cm sr;r,.ri~o. 

Art. 4,o A exemplo dn quB .iá ~e '[lrncrda -pura com Os 
sargentos nj,udantes, os demais sargantos · (~rimeiros, se!l'Undos· 
e terceiros) passarão a perceber o quantitativo necessario 
para acqaistçfto de fnl'damenl.tr, ,.,n :-mt.t~'Lll.ui•)ão á.s peças con
fe,~cionarlas qne rt·reiJ•Jllt pre8~.at.:~mc:Jte. - /.i.mdr:s 7'avarea., 

• ! .... 

I 

Inolua:-se onile convier·: 
"Aos officiaes do Exercito, activos on reformados, serlió 

concedidas para funeral qunr.lias igu~es ás que aii.o fornecidas 
ao~ officiaes da Armada. 

Senado Federal, 2-\ de nm·emhr(• de 1924, - Lauro 
Sodré,. 

1
:.--··· ;:-~·-;·.·· --·.- .. ·-· .... r-,· ··r. 

. I 

Corrija-se na: verba 14 
- i\dmin!strucãci Central ..... Pe8-

soal - I - Gabinete - U Secretnria de I•lstado da Guerra 
- Para pagamento da differença de vencimentos do portBiro 
3:000$000 A seis contínuos, :15 :OSOSOOO (.\ dn Sec.retaria 1!1 
2 do Gabinete)' •. 

Sala das sessões, em j B dil dez,:;mblW dti Hi2ii. • ... Cario! 
Cavalcanfi.. · · · · · 

' " ;·. 
N •. 89 

Verlia' '12' -·· -~.iullns de ilusto. 
Resta]jclt~ç3 ... ~P. a proposta do C.Jovernc1. ·• 

' N,. 48 

:Verba 5' :::_ .. Tn~Lruccão llrilitar. 
Sub:..consignacão n. 7: 
Accrescente-se: 

' . '· 

•Auxilio para aluguel de casa aó porteiro, i :S00$000. 
. Sa)a das sessões, i7 de dezembl'O de 1924',·,.-:- Paulo 'de 

de Front•'., · : ,:, 1 ... ,,, J · 
• .. • .,.. •': • ~· ' •• •• "l.i.:.lil'>·l!:t'' .1.;,. ... ,, 
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N. 42 

• A' verba 8' - Serviço de Saude. 
· Estacão de Assistencia e Prophylaxia. 

Substitua-se a tabella actual pela segninte: 

1 director, major medico. 
' 1 encarregado' de especialidades, ca-' 

pitão medico, · i 

·4 ditos, primeiros tenentes. 
·4 auxiliares do Posto Medico, pri-

meiros tenentes. . 
1 2 auxiliares de escripta, ama- . 

nuenses. 

i conservador : 

Ordenado • t I t I t I I I I I I t " I I I I 

Gratificação ........ ' ~ .... 
1 electricista: 

Ordenado • I I I I I I ot t;trt~l tI I I I 

GL·aLificacão . .............. 

1 mecanico: 

Ordenado • t t f l t t t t t I t t t tI I t 

Gratificação . . ' ............ , .. 
mach!nista: 

Dia ria • ••••a•••••••.•.••••• .. ~ 

·4 motoristas: 

Ordenado . I I I I I I I I t I t I I I I I 1' 

Gratificação • I I I I I I I I O I I 11 I I 

1 enfermeiro de i• classe: 

Ordenado • ....... ' ..... t ...... 

Gratifical)ão . .. ' ........... 
~! enfel'IMiros de: 2' classe: 

Ordenado • ··············~·· Gratificacão • !t I I tI t tt t I I I I I 

::: desinfectadores: 

Ordenado • t I t t t I I • t t t ' ' ' ' • • 

Gratlficaoão • ••:•:•:•••••''''' I 

,. 

4:000$000 
2:000$000 

8:500$000 
1:750$000 

2:800$000 
1:400$000 

7SOOO 
~ .. ---
2:000$000 
1:000$00(} 
~~---

i:-1.00$000 
:!.:200$000 

2:160$000 
1:080$000 

t:H0$000 
720$000 

6:000$000 

5:250$000 

4:200~ilil0 

2:5551i10~0 

12:000$000 

3:600$000 

d: 1!80$i)Qó) 

(\: 480$1)1'0 
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G serventes: 

0J'donarlo . . •.•.... , •....... l :440$000 
Gralil'icaçüo ................. . 720$000 12:900$000 

~--···~ --··---
59:5~5lJ;OOO 

rSala das sessões, om 1G de dezembro de 1924, - Carlos 
(;a:valcanli. 

"\! (.f"'l ;to •lü . 

Verba 10': 

•Supprima-se a sub-consigmtr]ão n. 5·1 (preparador-chi~ 
mico) --· Ord~narlo e gratificação. 4 :HiJO$. rllevaniJo-so a Htth
consignnçiTo n. :-,2 de 3 :000$ pam 6 :000$000. 

Sala dns se.;,õcs, . 1 ô de dezembro de t 924. ·- CariM 
Cr.valcan.U. 

N. ·47 

Augme:ntc-sc nas suh-consignaçõr.s ns. 23 e 2~. mil conto, 
em c:tda uma. 

N. 52 
Emenda n. 
Aos offir.inr.::; do Exercito e respectivas cln:;scR anncxa~. 

qnnndo niín ·lta,inm obtido notas (]r;;nbonnrlora~ r~m fr de nt'
fir.io. srt•:l conr,r~iirlo n dirnifn a t•rrnrmn r.om n~ vr•ncirnrn'•'" 

· inl.egraes rlo posto em que estiverem, dcsclc que tenham vinte 
e cinco a unos de serviço, pelo monos. 

N .. 54 
Onde convier : 
Art.. Ficam equiparadós, para todo~; os effeitos. :1s 

dou!'. prntir.os de pharmacia do Collegio Militar do Rio rl~. 
Janeiro ao8 manipuladores do 2' classo do Lnboratorio Chi-
mico e Phnrmaceutico Militar. 

Sala das sessões, 17 de dezembro de 1924, - MendP..~ 
Tat•are.9. 

-... _ 

Onde co'iw.ier: 
N. 56 

Art. ·E' oonsiderndn no posto e com o soldo de se .. 
g-tmdo tenente. n rornrmn dr. amanucnRe de 1' claRse rlo Exer·· 
t~ito. T,uiz Felippt~ Ttlixcirn dn nocha. rnformarlo ~m mni~:~ 
dr 1023, pcln lni n, 4 .03:?. nrt. :H, ri!"! () rio .innrirn rln !!JZ:1. 

·Saln dns ses.sl5es, 17· de dezembro do 102L-Jeronj/mo 
Monteiro. 
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Onde convier: 
N •. 5r 

......... ,, 
Art, Fica o Governo autorizado a mandar contar ao 

major graduado, reformado, Julio Calheiros Bandeira de 
Mel! o, o tempo em que serve como auxiliar, da Bibliothec~ 
rio Exercito, para o el'i'eito de sua reforma.. : 

Sala das sessões, em de dezembro de 1924. - ~lcndonçd 
Martins. 

N. 60 
Onde convier: 
Art. Os vencimentos dos porteiros, continuas e ser~ 

ventes do Gabinete do Ministerio da Guerra, Estado Maio!' 
do Exercito, Conf.abilidade da Guerra e Secretaria de Estadu 
dos. Negocias da Guerra, serão iguaes, para todos os effeitos, 
aos dos empregados ele iguaes· categorias do Ministerio Ga 
Vii!çúo e Obras Publicas, fazendo-se para isso as altcracõfls 
necessarias nas respectivas tabcllas. · 

Sala das ''essões, 17 de dezembro de 1024. · ...- Pereira 
Lobo. 

N. 61 
Onde convier: 
Os officiaes da Directoria Geral de Contabilidade . da 

Guerra passarão da data da presente lei em diante a percebe~ 
vencimentos militares e a gosar das demais vantagens de ac-
cõrdo com as suas actuacs graduaoões. . 

O Governo aproveitará no mesmo quadro os fnncciona
l'ios da Dir.ectoria Geral d'e Intcndcncia. da Guerra, Fabrica de 
Cartuchos e Arsenal de Guerra, que servem actuUJimentc addi
dos á mesma directoria, attendendo ao quantum dos seus ven
cimentos afim de serem aproveitados nos postos cujas van
tagens estejam mais ou menos nos limites da que actualmente 
percebem. 

Os officiaes que serviram em caixas militares conserva
rão as suas graduações, caso n!ío gosem por occasião d:\ appli
cacão desta lei de outras maiores. 

Para isto supprima-so: 
Na verba 1•- Administração 

Central: 
Directoria Geral de Conta

bilidade da Guerra: 

:1 director . . . . ............ . 
3 sub-directores • . •....•• ::: 

12 primeiros officiaes · , •••.••. 
17 segundos officiaes • . .••.• , • 
17 terceiros officiaes . . .....•.• 
i 9 quartos officiaes . . ...•.... 
1 guarda-livros . . ......... . 
1 pagador • . . . ............• 
3 fiei~ ,f_ I f f f t O t f f I ' O f f I I I fJ 

18:000$000 
36:000$000 

U5:200$000 
122:400$000 
91:800$000 
68:400$000 
9:600$000 
9:600$000 

16:200$000 . . . -- . ' 
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Auxiliar de gabinete, gratificação 
Escrivão do cofre, gratificação .. 
Pagador, quebras • . ......... . 
Fieis, quebras . . ............ . 
Para gratificação a funccionarios 

encarregados dos servicos 
technicos do cscripluração 
por partidas dobradas, da 
orgamzacão dos balanços ·e 
dos processos de pagamen-
to, etc.. . ............... . 

2:400$000 
2 :1;00$000 
3:000$000 
5:400$000 

50:000$000 550:400$00~ 

.. Na verba 2• -- Directoria Go~ 
ral de rntendencia da 
Guerra: 

.·.j 

1 primeiro official • .. , ...... . 
2 segundos ofi'iciiaes .. : •...••.•.. , 
3 terceiros offioiaes • • .• , •.•.•.•.•.•.•. 
,f despachante • • , , o • o o ••••••. 

. ~t:atificagão addicional de 2ô ,cy;.: 
sobrt~ os :vencimentos, e to .... , 

6:000$000 
J9 :G00$0~0 

iO:S00$000 
6:000$000 

8::100$000 

Na :verba 6• - Arsenaes e .Jrortalezas: 
!Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro: 

.~. terceir.O Official •..•. _ •.•.• •.•.:•~.!.•J•.• • •:•~!~.!:·····. 

Na :verba 7.• -- Fabricas·: 
~abrioa de Cartuchos e :Artefactos de 

Guerra·· . . . 
·.t segundo Ofticial .• :•· • • ····L•l!:•:•.'··· •.•.•• , ......... . 

Na :verba g• - Soldos e gratificacõos do 
oftiéiaes: -

Diversos servioos: 
:V:e.ncimentos a offioiaes reformados, etc. -

Se~co de tomadas de contas, na fórma 
iias disp9sieões regulamentas, etc ........ ., 
Na verba i6• - Deilpezas eventuaes: 

Importanoia que se presume necessarla para 
ocoorrer ao pagamento de differenca de 
:vencimentos por substituições, gratifica
oões regulamentares por prorogação das 

. horas do expediente, etc .............. .. 
:Ausmento pr.ovisorio (Tabella Lyra) ••••••••• 

''>.!Total •.• u .................... •..Li!;' •••• 1•: ••• u··· I ' 

', 

40: 5{):.)~(10Q 

'". ~··:·. . ... 

3:60UliCOO 

:120:000$00~ 

20:000$000 
:141:400$000 

880:~00$000 

:Ficam )upprimidos nos quadros nas reparticões indicadag 
nas verbas ~·. 2", 6' e 7• os Jogares que acima so mencionam, 
- podendo ser aproveitados os funccionarios rlarrucllcs qua
dros que já se acham servindo na ConLnbilidaclo da Guerra mi 
nova organizncüo que ora so propõe. , , 
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Accrescente-se na verba 9" ·- Soldos e gratificacões de 
officiaee: 1, · '', 

f coronel , ....... ·1·•··· .......... • ••••..••.•. ~ 
:3 tenentes-coroneis . , ............ •1•1' ....... .. 

1:4 majores ............................... .. 
17 capitães ........ ···r··· • ~ .• " .... •.• · .,.,. · •...•.•. 
20 primeiros-tenentes .... , .................. .. 
20 segundos-tenentes .... , .....•.•.... _ ..•...... _, .. 

21:000$000 
52:200$000 

20o1:600$000 
204 :·000$000 
186:000$00(} 
156: 00'0$000 

820:800$000 

'Pire, Rebello. 
r- . ' 

Onde convier.: 
Continlla em vigor o art. 73: da lei n. 4 .632, de 6 de 

J~.r.eiro ·~c 1923 e mantida pela lei n. 4. 793, de 7 de Janeiro 
·'i~ 1 92h no ~eu art. n. f 58 n n.. 6. que mn:nda ahrir na r.~". 
ditos que julgar necessarios ao cumprimento do disposto no 
'o.rL 73.~ · : . i,: ~.:-·~_:.r:~····: ii~~-. :·;(''~(J',~~'l.!~ 1,,j 

' ' ' t • '· ' ' L. I .1 .. ' .• 

Sala das sess3•:s, i.7 de ddz.:mbr·o de Hl24. -- !'o"lr' de 
[.'; '!ntin. · · · · · " · . · ·-

N. !17 
Ondr. convler": 
:Art. Continúa em vigor o art. :158, n. m, da lei' nu-

1rNo ~. 793, do 7 de janeiro <I e i924. 
Sala das sessões, 17 de dezembro de !924. - Paulo de 

Frontin., . .. , : · :I "-!. : ·,~! 

iN .• 69 
Onde convier: 

· Ficam equiparc.dos em vencimPnt.os o porteiro eJ tres con
tínuos do Supremo Tribunal Mil:t~r. aos seus col1egas da Se
cretaria do Ministrrio da ViaçãQ r Obras Publicils. 

Porteiro (1.). ,. ............................ , , ............... . 
. Continuas c ar .. I I ................................ ·-· •• I • 

. ' x, .. 10 

·.\ccre~r·entr.-.Ae ondA convier: 

9:001'1$000 
!6:200$000 

Ficam dispensados do exarr.8 .:!o que trata o numero ~ 
tln~ instrnccões pa.ra or~aniznçi\n r1•1 crt~dro de enfermel~oE< 
dos hospitaes militares, pul:llicndas no Boletim do E:~:erctto 
n. l.06, de 25 de julho ti e 1923, sendo definit lvnmente Inclui• 
dos no re~poct.ivo qunrlro como n~il•ct.ivos, o~ "nfermriros do 
Hospil.al Militar da 2• Re~ião. r.m s. Paul., que prestaram 
scrYI1;:m á !egn!idnrle durn:nf.e a revoltn ot:r.orr!da nnqun1ln n::-· 
pil.al no me~ de j11lhP proximn fin.do. 

Rio de .Janelrc, 17 de rle?.embro de 192/,L -~. Paulo ne 
Fr011 ti11. 
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Onde CJOll\' i o:·: , 
Continúa eni vigor a lettra a do art. i 73 da lei n. 4. 793, 

de 7 de janeiro de 1924, sendo, na fórma da Constituição, ex
tensiva aos officiaes da Armada nos postos correspondentes. 

llio do Janeiro, 17 do dezembro de 1924. - Paulo de 
[1 ;1'011.t~1~, 

Ficam prejudicadas as seguintes 

JaMJJ:Nl,)AS 

~··· 2 
.Verba 5" - Insirucçiio Militar:· 
Restab<J!eca-se esta verba, nos termo~ 1!1 pro].losta do 

'.GQverno. 
''''·'· ''· 

. .~ .. 
',. '•', 

Verba 6"- Arsenaes Fortalezas:· 
He~labnleca-se n proposta· do Governo, .~upprimido o au

: gmcnt.o de ; .507:000,,, consfantn dn. propMiçiín da Cv.rnera 
. dos Depuf.ados. ' 

N,, 9 
Onde convier: 
Art. Os officiaes da S•'nretnria da Escola M'llit.ar. f.erão 

as mesmas graduações ~ gosarfio das mesmas honras e rega
lias de que goRam cs s~us colle;::!~ da J)irectoria Geral d~ ~aude 

' da Guerra. · 
\ . 

N. tO 
. . 

S•Jrão effectivados nos cargos que oceupam. nn ·~c.Nl!'
l'C:ncir, de vagas. os rnerlieO<I que. nas corporaçõe~ militarei'!, 

: n~tivcrc:n 11':" rnai~ l'lll ~ nnnos ~er.•in.do i.nf.rriname.nte. 

I; 
I : 
r 

Sn ln dn;:: SC"~Õe.l. l!i d~ d<?rnmbro rie Hl2·S. .. _ · !1/cmd~~ Ta-

' . 
N. '14 ··. 

Laborntorlo Chimi,co Pharmnceutico Militar: 
"Um es.c.ripturario", diga-se: "um seel'ettario". 
Sala da; sc .. H~''r.~. Hí r:lr. rl0z,:mhro de 1924. .lírndes Ta-

'IJares. 

N. te 

Laboratorio Chi mico Pharmncoutico Militar: 
S 1'1 r nn~;g·naçil·l ~1. --· J).~sr.~r.zn:J miuda~ · rll' 

Pl'omrf') n•n1rr"•nto ,· .·~(:1.1~0 ;·; 
J' , r;.•_Uti . ...-~ .. ,, ,, •, • •:•.•.•.• ·.-.• • • •·• •, •· ... ·v 

• 
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Diga-se:· 
Sub~consignaç!ío 21 - Despezas miudas de 

· prompto pagamento ,., :o: :o: .o o:o o,o!Olo o.o.o.o.o:o• 2 :400$0DQ 

Sala das sessões, .15 de dezembro de 192.4,, - M'e.nd.~• 
Tay_ar,e~. 

•o. I •.••.••• 
I ' ', N •. 17, 

Laboratorio Chimico Pharmnr.cutico :Militar: 
Sub -consignnçfio 16 -- AcquiHiciío de arti

r,os para o serviço d~ emballagem ....• 
Diga-se: 

Sub-consignaçüo 16" - Acquisicüo de artigos 
para o serviço do cmballagem ........... . 
1Sala das sessões, 15 de dezembro r! c 1924. 

Tavm•es ., 

N. 21 
Onde c0!1vier: 

5:000$000 .., 
. I 

15:000$090. 

Uenq_e~ 
·-' 

Augmente-se a verba - Auditores de guerra - parn: 
attendet· ao direito que assiste aos actuaes auditores desta; 
Ca'Pital e do Rio Grande do Sul, equiparados, quanto a ven~ 
cimentos, aos juizes de direito dos Feitos da Fazenda iVIu~ 
nicipal. . • :1 

N ... 24 

Accrescente-se onde convier:· ., 
Art. Fica extensivo, na vigencia desta lei, aos officiacs. 

pharmaceuticos do Exercito, formados em medicina, o disposto 
no art. 19, paragrapho unico, da lei n. 1!. 7911, de 7 de janejrd 
de 1924, os quaes, assim, poderão ser transferidos para o 
quadro de medicas da corporacão a que pertencem, sem pre ... 
juizo dos direitos de terceiros. 

Sala das sessões, cm 15 de dezcmbrô de 1924. -CarloS. 
~~~. J 

Onde convier:· 
N., 25 

Os medicos dei Exercito, nomeados pelos 'c!ecretos 'ele ·~ 
de dezembro de 1919 e 15 de abril de 1920, guardarão nq 
Almanak do Ministerio .da Guerra a rigorosa classificação qu~ 
obtiveram nos concursos. · 

N. 25 
Ao ·envez ae·:' 

7. Fabricas - Augmentada 
d'e 2. 050:000$, feitas 
na tnbella as seguintes 
alterações : "Material", 
sub-consignacüo n. 3, 
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'eni vez de '45 :ooo~. 
diga-se M5 :000$; sub
consignacão n. 23, em 
,vez de 50 :000$, diga-se 
1.500:000$, ficando 
assim redigida: "Ma
terial hYdraulico e de 
electricidade, m a c h i
nas, soldagens e ou
tros destinados espe
cialmente ás div·ersas 
officinas" ... .. .. .. •• •. 1.460:334$825 3.200:837$000 

Diga-se: 
7 •. Fabricas - Augmentada de 2. 050:000$, feitas na t!l

;bella as seguintes alt~rações: 

Fabrica de Polvora sem Fttmaçd de Piquete ' 

Material permanente 

. 3. Acquisioão do macliinas, fet•ramentas c 
apparclhos .............. 1 ••••••••.•••••• 

Material de consumo . ·~ 

23.: l\fateria prin1a ............... ............ . 
24 ,, Drogas e productos chimicos ....••.•.... 
25.: 1Combustiv~I ............................ . 
20. Lubrificantes c uccessorios pura limpeza 

e conservação .......................... . 
Conservação da linha ferroa (trilhos, 27. 

28. 
dormentes, etc.) ...................... . 

Material de construcoão ................• 
29. MatAria! de electricidade, de muchinas, 

soldagens e outros destinados e espe-
cialmente ás diversas offic[nas ........ . 

~Q ·: Acquisicão de artigos de expediente .... .. 

Somma ............ ......... . 
'Ben'jamin Barrosõ. 

N. 28 ' 
·., 

A incluir, onde convier: 

045:000$000 

850:000$000 
5:000$000 

270:000$000 

G0:000$000 

60:000$000 
70:0000$000 

170:000$000 
15:000$000 

1. 500 :000$000 

As etapas,· a que te em direito os invalidas da Patri!i, que, 
por soffrerem do· molestia contagiosa, não puderem perma..: 
necer no Asylo que lhes ó destinado, sejam do Exercito ou da 
:Armada, serão do valor de quatro mil réis. 

Senado Federal, 2 de novembro de 1924. - Lauro Sodré. 



ANNAES DO SENADO 

N. '45 

t.Jonsignnção «Materiab: 
. 'l'ransfira-se na verba i5• a sub-conslgnação n. 18, do· 

mulo ülatel'ial àe consumo,, para a verba 8', «Serviço ele 
SaucJc~, rubrica Laboratorio Chimico Pharmaceutico Militar· 
sob o tit.nlo dlledicamentos para o Servi{ID de Veterinaria do 
Exercito,. i 

Sala da6 sessões, 17 de dezembro de i92i. - Jlcndes 
'l'a.t,ares. 

N. 58 
Onde convier: 
11 erbu !\, U!'atil ic:acão por s~rv1ços especiaes 

ça~ da Cumpan 11 i 1 de Carro·s de Assalto, sendo: 
1 prime1ro sargento ........ , .............. . 
1 ::;cgundo sargr.ntrJ .............. , •••••••.•••. 
tl cabos . . .. ~ ............................ . 
2 unspcf;ada.5 . .. ............................. . 

30 soldados .. . ................. , • · ....•..•...••• 

1:/l&0$000 
1:460$000 
6:570$000 
1:460$000 

:10:950$000 

26:900$000 
~iala das sessões, ern 1G de dezembro. de 192-L -· CarlGs 

Cavalcan!i. 
' ' 

Ondo convier: 
N., 59 

: ·, 

us actuaes Eegundos ·tenentes que ·concluiram o curso es- : 
pecial do contadores ·da ·Escola de Intendencia, no anno de 
1923, ficam dispensados do interstício · par>a a promoção ao 
posto do to tenente. 

Rio, 17 de dezembro de :1924. ·- Jeranymo Montei1•o. 

·N; 68 .. 

Verba VI -· Arsenaes El Ful talezas. 
Em cumprimento ao que dispõe o art. i~ clr.. lei numero 

L 632, de 6 de janeiro 'de 1922, faca-se as uecessarias alte· 
mçücs ·.ms tnbcllns do pessoal do:tS officinns · do Arsenal de : 
Guena desta Capital. elevando á 3" elasse o3 operarios de 
lt' c 5" classes, as~ i m. com(} .fi;;a. ·<!Xt.incta a · di3Lincção c:~tre 
~erH!OLt•o: ludo r.m nltenrlimcnl~ ar.s direitos -::nnl'eridos pela 
citada lei, que equiparou todos os empregados operarias e 
serventes dnquelle arsenal aos do Lnboratorio 1Chimico Phar
maceutico Militar; · providenciando o Poder Executivo na 
abertura ele Cl'edilo para pngam1mtn dos cx·:•J'('J·~i0~ li~ Hl2a 
l! 1921;. 

Rio ele .Janeiro, 17 do clc?cmJ:Iro d.~ 1924. - Pau!o rle 
Prontin. 

O Sr. Presidente - Os senhores que approvam a proposi
(~fLD ::wsim emendada qneira levantar-se. (Pausa) Foram ap
provallas. O proJecto vne ú Commissúo de nedacoão. , , 
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At.lendondo ao pedido dos senadores Mendes Tavares o 
Paulo do Frontin, votarei separadamente as emendas ns. 61, 
95, 97, 124 e 1.30. 

O Sr. A. Azeredo - .Peco a palavr·a pela ordem. 

O Sr. Presidente -:- Tem a palavra o Sr. Senador A. Aze
redo. 

O Sr. A. Azeredo (pela ordem) - Sr. Presidente, peço ã 
V. Ex. para destacar tambem a emenda n. H 7 •. . , 

O Sr. Pedro Lago- Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Peciro Lago. 

O Sr. Pedro Lago (pela ordem) - Sr. Presidente, em 
nc,rr:n da Commissão, venho pedir a V. Ex. para incluir 
entl'tl ~~,, umenrins que teem pareCQr ravoravel as de n. 7G, 
i7 e 1li5, que, por engano, trazem a nota de parecer contra
rio. Estas cm~ndns estão conce!Jidas nos seguintes termos: 

~Emeud(A. n. 7& - Emenda úe redacção á vei·lJa i2' do 
orçan:c~nlo do l\linililcrio do Intcl'ior. 

0nde CC'nvier: 

Em \·ez de: 

Juiz federal do Acre, 
em disponibilidade .. 
Juir. federal do Acre . 

Dign-se: . 

Jt;.iz federal do Acre, 
9m disponibilidade 

.I;J ize fcclr.ral rio Acl'e 

Ord. 

10:&00$000 20:SOI$DUO 31:200$COO 
10:6ü!l$1i6i ~~ :333!1;:3;~:: ;i'! :•l!Hi'fJfJóJ 

· ·· Ord. 
' 
' 

Gratificacão Total 

20:800$000 i0:4008DDO 31:20D$DOO 
1:333$332 1ú:6üG$6Gi 32:000$000 

A esta emenda a Commissão offerllceu a sub-emcnda: 
''Observando-se o disposto no art. 2• da lei n. 4. 560, de 25 de 
a;!'lft.o rlfl 1922.~ . . . •., · .. , .'1' ~".rt~l~'~!'1 

r ,. - ·•' .. • 

A en1cnda n. 77 diz o seguinte: 
<:Na verba 13, consignação X ,Tuizo de Menores 

.ar.crescr.nte-sc: ~um advo:;:ado de menores, Oi'd•!nado 
12 :ooo.~ g·ratificaçiio 6:000$, to to! ifl:000$000., 

-
A cmcndn .. _165 csffl. assim concebida: 
~V.erba 23 - Subvnncõos 1\ institutos de ensino official: 

11\np-mr.ntc~so dP. 50 contos a n. 9, destinada P. ERcol:l. Po
lytcchn ir.a elo Rio ele Jáneiro, para us dcs.po7.n~ compl<'mr.n
lnro~ rln mnrlnn~n rio Qh.qervatnrio elo morrn rle Rnn!rl Anto-
nio parn o morro .rio Vallongo,, . .. .... J 
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A Ccimmissão de Finanças deu sua. approvacão a esta: 
em~nda e, por cons~qucrwia, deve ser incluída entre as que 
estao com parecer Javomvcl. D.J ll1!J~I!Io modo as de mune
~os 70 .e 76_., .. 1 1 1 . 

l:.: O Sr. Barbosa Lima- Peco a palavra pela ordem. 

' O Sr. Presidente- '!'em a palavra pela ordem o Sr. Bar. 
bosa Lima. · 

O Sr. Barbosa Lima (pela ordem)· -- Sr. Presidente, lM' 
maior~ que seja a minha longanimidauc, sinlo-me, enl.rclauto, 
obrigado a levantar uma questão rle ot·clcm, como prelimi!:ar 
á votação do Ül'\:amcnlo Llo InLe:·ior o JusLi\:a. já 11úo 6 
pouco que etisa votação tiO ra,:u agg·lutinandu-so as emendas 
.em dous grupos dislincLOB: as qui! lecm parecer favuravel da 
~ommissão de Finanças, c as que tecm parecer contrario ela 
lffiesma Commissão. , 

Acontece que qualquer dos c1ous grandes grupos p6de ser 
tão numeroso e envolver assurnptos tão dispares, tão diver
tSOs, do rclcvancia tamanha, qualquer dcllcs, que a votacão não 
possa ser feita sem especial cuidado. V. Ex. dignou-se de 
instruir-me sobre as praxes c dbpositivos regimcntaos, di-· 
zondo que é passivei, que é licito, que é legal sol'icitar qual .. 
quer Sr. Senador a vQtacão destacadamente, desta ou daquel
la emenda, quer do primeiro g-rupo, quer ao segundo. 

Já não foi pouco o não se podel' solicitar, a proposito do 
cada uma, esclarecimentos csp.~ciacH do honrado Relator, 
sin!i.o que taes esclarecimentos, a litul'o de encanJinhamcntu 
da votação, teriam de ser impelrarlos de uma vez por todas, 
dentro dos 10 minutos prcscripõcJs pela rcstricção. Succedc, 
porém, que, no caso vertente, 'l ~:ituução se complica sobre
maneira, creando um vcrdadeir,; estado de coacção para 
_quantos queiram votar, a não ser na fé dos hqnr~os pa· 
prin'hos. 

Tenho em mãos o avulso em que está publicado o Or· 
·çamento da Guerra, com o parecer formulado sobre cada uma 
das emendas, ora favoravcl, ora contrario, pelo honrado Re
'lator. Com esse avulso foi passivei, mesmo n~ apcrlura do 
actual momento parlamentar, ter uma vag-a novão, ao mesmo 
tempo, da materia att.inentc· á <Jmcnclri quo acahomos do vo· 
~ar em difinitivo e ultimo turno. 

Em rel'acão, porém, no Orcamont'l da Dcspezn, que cor
lt'e por conta do Minislerio cln .Tnsliça e Interior, não foi 
distribuído avulso nenhum, não tenho por onde mo possa 
Jguiar. Não acompanhei a dis(~tHsüo no seio dn Corrimissão 
de Finanças; si o tivesse fciln, :ulf.uralrncntc, estaria muito · 
melhormente esclarecido para dat' o meu voto. Mas isso niío 
me tem sido possível, uma vc~ qne, neste recinto, acompa
nhava o debate dos projQCd.os rnnstanLcs da ordem do dia. 
:Vejo-me na hora prcscnlc cm sil.uação ele não poder votnr. 

A questão de ordem 1quc cu levanto é esta: Pódo o Se
nado votar emendas mais ou menos ·numerosa~. mais ou 
menos complexa·s, a qualquer das leis annuas, na ultimn das 
suas discussões, sem. ter presento o avulso, o cloicument.o 
official, o Dia rio desta Casa, cm 'que se consi!Jll n o parecer 
formulado pelo honrado Relator ? . 
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Não fica, na auscncia de imprescindivcl insf.rumonto dtJ 
informa(;ilo perl'unctoria, a vola~'ão reduzida a um verdadeiro 
pronunciatJ~enLo por palpite ou a uma votacão, em plena e 
absoluta confianca, ás cégus '? Oual será a situação em que 
se encontrará um Senador que, ao sahir deste recinto, per
guntado, interrogado sobre o voto que teria dado a esta ou 
áquella medida, constante do projecto não publicado l:'m avulso, 
não distribuído pelos Srs· Senadores, não publicado em avulso, 
ou revelasse a sua inteira ígnorancia, confessa!ldo .que não 
sabe se lal materia foi objecto de deliberação do Senado, 
de que fuz parte, se deu ou não o seu voto a faVOL' ou contra '! 

Estas considerações sóbem de ímportancin, crescem de 
vulto quando se recorda que entre us emendas deste como de 
outros orçamentos, vae-se enraizando a corrnptflla que con
stitue autorização em ·ltlis annuas de dispositivos com cax·acter 
permanentes. · 

A minha ponderação, Sr. Presidente, se inspira na leitura 
feita ainda hoje pela manhã da lei vigente do orçamento, que 
corresponde ás despesas do Ministerio da Justiça. 

Nessa lei do areamento, ora em vigor, se encontram arti
gos, cada um dos quaes foi, na sessão passada, item do projecto 
de orçamento, artigos envolvendo materia da maior relevancia. 
Uns autorizando reformas de repartições; outro modificando 
a situação jurídica de tal ou qúal ,classe de funccionarios; 
outros alterando processo civil ou criminal da. justiça local ou 
federal. · 

Ora, eu não sei si nesta phase das nossas votações não 
estarão englobados, nas emendas que mereceram o assentimento 
da Commissão de :Finanças, alguns dispositivos autorizando 
roformas ou introduzindo alterações do vulto daquellas que se 
encontram na lei de orçamento em vigor. 

O meu escrupulo tem tanto mais razão da ser quanto 
V. Ex:., Sr. Presidente, conh~ce a extensão e r.. latitude da 
prax:e parlamentar, que consiste em transformar em emendo. 
chamada da ·Commissão, apresentada á ultima hora, materia 
do maior alcance, assumpto da maior complexidade. Não 
tenho elementos para julgar da situação. Sei :,ue o Regimento 
cogita dessa methodização, pela classificação das l!mendas em 
dous grupos: emendas que mereceram parecer favoravel da 
Commissão e emendas que não lograram esse parecer ou que 
obtiveram parecer contrario. 

Mas, para isso, seria necessario que eu tivess~ sob olhos 
o avulso ou, pelo menos, a fo~ha oUicial em que se encontram 
catalogadas ns emendas. 

Não comprehendo que se possa votar, sem r.star devida~ 
mente assegurado o direito ·que ,cada Senadoz· t.em de pedir 
que seja destacada de um ou de outro grupo essa ou nquella. 
emenda .. Ora, esse destaque não se póde fazer por palpite, 
não se pód_e ndevinhar, não se póde conjecturar, por malicia, 
que 'ha uma ou outra disposição carecedora dessa pz•ovidencia 
salutar, condúcento a um procedimento especializado do Se
nado da RepubJi.ca. 

Quero crer, Sr. Presidente, que no projecto cm undamcnlo 
outra cousa. não e:dstn sinão os itens cDlt'rcspondEtntes ás 
despezns proprias ao Ministerio do Interior e Justiça: quero 
crer, Sr. Presidente, que todas ns emendas do autoria de qunl
quoz• dos llonrnàos Senadoz•es, 'QUC aberrassem desso oropo~ito, 
teriam sido fuln~inaclns ·com o parecer contz•at•io da càmnlissão 

S. - Vol. XII 25 
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do Finanoas; penso mesmo quo, de accôrdo com o programma 
official, ao qual repugnam as autorizações em cauda de orca
monto, nenhuma autorização existe neste projecto de lei. Isto 
ó, quero crer, mas não tenho elementos para verificar .. 

·Claro que, no conselho dos deuses, esses assumptos podem 
ler sido ventilados. Resolveu-se •que seriam objecto de e100nda 
na Commissão e ,que, no plenario, teriam o assentimento da 
maioria que, de aC!\Órdo com o regímen, decide das matarias. 

Mas não basta que esse assentimento tenha sido unán,ime 
na seio da !hOnrada eommissão de Finanças, por mais que essr. 
circumsLancia nos mereça o maior acatamento e o maior res
peito, porque ella póde ter sido dada em deiiiliilCôrdo com a 
opinião do pequeno grupo, •que não acompanha a harmonia 
pre-estabelecida. Eu recordo, entre outras, que ha na lei 
actual toda uma legislação leitora! enxertada á. ultima hot'a 
na oauda do orçarnen•:> ..tu lutem•t·, Ql)mo emenda, que p Se· 
nado votou, . 

Por isso, Sr. Pt•esictente, submetto ao criterio de y. Ex. 
e á ponderação da C1~sa estas .-e flexões, . 

O SR. PAULo DE FnoNtriN - Qual emenda? 1 
O Sll. D:\RBOSA LIMA - Estamos votando as emendas as 

quaes tpmos que dividir em grupos, umas com :parecer fa
varavel e outras com parecer contt•ario sem a distribuieão 
do avulso ou sem o impresso, pelo qual eu, por exemplo, 
.possa guil\r-me. 
, ])i~ ia eu , que isso me. parecia, sob certos aspeotos, uma 
q11est&o de boa ordem regimental. 

O Sa. PAULO D& FaoNTIN - O parecer foi publicado no 
niario do Congresso de hontem. 

O Sn. BARBOSA LIMA - Sr. Presidente, devo confessar 
que até esta hora não o li. V, Ex. sabo que e~ti •emos aqui ~ore
sentes desde ás 10 horas da manhã e que sahimos de casa 
naturalmente por volta das nove horas. Eu não tinha om 
mãos o numero do Diario do Conoress()., 

0 SR. PAULO DE FRONTIN - Eu l,'ecebl O Diario do Con-
uresso de hontem. · · 

O SR. BARBOSA LIMA - Mesmo em outros dias, ult!ma~ 
mente, tenho recebido até aos grupos: o da vespera, o dn 
ante~vespera, etc. iMllls o de hoje até a hor~> que sahi de casa 
não o tinha recebido. · 

. O Sn. PAU:r.o DE FRONTJN - O de hoje tambem não re·· 
oebi ainda. · . · 

O SR. BARBOSA LIMA - De modo que a questão de or
dem consiste nisso: não havendo Diario do Congresso 011 
nüo havendo avulso, nüo me parece que n vota;:ão t>ossa ter 
logar. · · 

O SR. 1\loNiz Sonmt'- Apoiado. 
. O SR. BARBOSA LIMA """' Não e':x:isl.indo esse nvulso .ou 
o Diario do Conuresso, a providencia deve ser dada para 
que chegue ás mãos· dll cada um dós Srs. Senadores, um ou 
outro. 

Neste sentido submetto ao crlterlo de V. Ex. as refie· 
;xões que ncaJ:>o de precisar. (Muito bem; muito bem.), , 

• 
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O Sr. Podro Lago - Peco u palavra pela orde1 :1 

O Sr. Presidente - Tem a palavra plea ordem o 81·. l>cdro 
Lago. 

O Sr. Pedro Lago (pela ordem) ·- Sr. l'residenl'\ e8tou 
verdadeiramente desolado com a declaráção 10u com a a.ffir
macão do illustre Senador pelo Amazonas, porque Uvo múito 
cu i dado e fiz lambem esforço .• ., 

0 Sn. BARBOSA LIMA - Tenho a certeza disto. 
O SR. PEDRo LAoo - .•. em estudar todas as verlJas do 

areamento do Interior para !;lem esolarecer os collegas ••• 
O Sn. BARBOSA LIMA - Não ha a1.1torizacão nenhuma. 
O SR. PEDRo LAGO - •.. attendendo a uma suggestão do 

brllhan·Le Senador pelo Districto Federal, o St·. Paulo de 
l!'ront!n. 

O Sn. PAULo DE FnoNTIN - Muito agradecido a V. Ex. 
O Sn. PEDRo LAGo - O parecer da Commissão de Fi

nanças foi publicada no Diario do .Congresso. 
O Sn. BARBOSA LIMA- Razão de mais para que o avulso 

tenlla sida distribuído boje. 
O Sn. PEDRO LAGo - Acredito que todos quantos o le

ram, ficaram convencidos do esforcll dispendido pela Com
missão de Financas, para esJ!arecer os assumptos submet~ 
liaus ao seu estudo. Mas S. Ex. allega que não leu o Dio.rto 
rio Con(Jresso de hontem. · 

O SR. BARBOSA LIMA- Que não li, não, que não tive. 
O SR. PEDRo LAGO - Até ahi não podem Ir o meu esforço 

e a autoridade da Commissão -de Financas; mas para acalmar 
a S. Ex., devo affirmar-lhe que do orçamento do Interior 
não consta autorizacão alguma, a não ser o parecer !avara·. 
vel á emenda do Sr. Paulo de Frontin, mandando que con~ 
tunue em v1gor a disposição do orçamento anterior, autori
zando o governo a fazer a reforma da instruc~JãO publica. 
~ esta excepção se fez não só em consideração ao honrado 
e brilhante Senador carioca mas ainda porque o Go\erno 
Lt~rn em andamento essa reform~. e o Senado, que lhe havia 
rladn untorização para elnhoral-a. não oodJa pretender for
Cal' o Governo, nestes ultimas dias, quando a attenoão do 
Congresso e do proprio Governo está voltada á eta.noraclio 
dos orcqmentos, a fazfll-a sinão depois de um estudo muito 
l'Cflec (H! O •• , · 

0 Sn. PAUI.O DE FRONTJN - Apoiado. 
O sn: P1mno LAoo - ... afim de que sahisse uma obra 

dignn do Gong~.:~sso e do Poder Executivo, no momento actual. 
Dadas estas·- cxplicacões, e tendo .iá o illustre Senador 

amazonense em miio o Diarfo do Congresso, parece-me que 
S. Ex. poderá. acompanhar a votação do owamento do Interior, 
trazendo tnmbom os esclarecimentos que entender dever -con
correr para que o Senado possa. oom oonsclenoia, dar o seu 
voto. '(.Muito bem; .muit.o. ,bem.). . · 

O Sr. Lau1·o Sodré - Poco a palavra, pela ordem. 
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· O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. 
Lauro Sodré. 
: O Sr. Lauro Sodré - Sr. Presidente, em algumas das 
· emendas gue vão ser votadas, conforme está marcado na or
dem do dia de hoje, figura minha assignatura •. E é precisa
mente em relação a uma dellas que venho, na hora da :vn
tação, dirigir um appello á Commissão de l!'inanças, espe
cialmente ao seu relator. Essa emenda não encerra nenhuma 
novidade. Manda incluir, nem mais, nem menos, no Orca~ 
menta uma disposição que traduzia o project.o apresentar!;. 

;na Camara dos Deputados pelo ldistincto membro daquella 
Casa, o Dr. Austregesilo, autorizando o Governo a adquirir ,1 
Gabinete Electro-'l'herapico do distincto Dr. Alvaro Alvim., 
Essa materia não surgiu na outra Casa unicamente sob o am .• 
paro do deputado por Pernambuco, mas em um projecto a 
que deram o seu nome tantos outros membros da Camara do~ 
J>eputados. · -. · 

O SR •. A. AzEREDo -Apoiado! 
O SR, LAuRo SoDRE' - Essa idéa não surgiu sinão porç. · 

emanou das mais altas autoridades em medicina •. 
O SR. ALFREDo ELLts - Apoiado I 
O SR. LAURo SoDRE' - Eu citarei, em primeiro logar, o 

nome do Dr. Miguel Couto ... 
Os SRs. ALFREDo ELLIS e A. AzEREDo- •Muito bem, 
O SR, LAURo ISoDRE'- ••• que toda a gente aqui conhece, e 

que tomou a defesa dessa providencia, mostrando como o emi
nente medico, que é o Dr. Alvaro Alvim, tinha ficado redu
zido lá situação em que se encontra, . 

O SR. A. AzEREDo -Incapacitado de trabalhar, pelos seus 
esforços em favor da humanidade. (Muito bem; apoúutos,) 

O SR. ALFREI>o ELLIS - Um verdadeiro martyr da soien-
oia •. . (Apoiados). · 

O SR. LAURo SoDRE' - Um martyr da sciencial Pois bem, 
como o Dr, Miguel 1Couto, muitos outros eollegas illustres .. , 

0 SR, ALFREDO ELLIS...., Póde V, Ex. affirmar:- a Uni!.• 
nimidade da classe medica I 

O SR. LAURo ~oDRE' - •.• se pronunciaram com relação 
ao distincto medico e aos meritos que o recommendam a~s 
(lloderes Publicos. Tornei saliente nesta emenda que não S9 
tratava de uma despeza improfícua. '!'ratava-se da -acquisição 
de um instituto que poderia ser posto em proveito, entregm-, 
como viesse a ser, â Saude Publica, })ara tirar delle provento~. 
para pol-o em· proveito. Sr. Presidente, poderia ser, e tal
:vez melhor fosse que, em logar da. acquisicão desse gabinet~. 
como houve quem lembrasse, fosse dado um premio ao Dr., 
Alvaro Alvim. , • 

Os SRs, A. AzEREDo e ALFREDo ELLIS -. Muito bem! 
O SR. LAURo SoDRE'- • , .exclusivamente como uma me

recida paga aos seus sacrifioios e ao seu amor â scienoia e 
ao~ , que recorreram á sua capacidade px:oflssional. (Apoia
~B)., , . . , 

Citarei até a opinião de um ill'ustre membro desta Casa, 
Presidente da Commissão de ;Finanças do Senado, o. Sr. BuenQ 
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de Paiva, cn,ia~ palavras foram estampadas n'O Paiz, jornal 
que, ·em mais de uma occasião, se occupou do assumpLo, pu
blicando a opinião de medicos, com relação ao meriLo do Dr. 
lAivaro Alvim e aos títulos que o recommendavam á nttenção cto 
Poder Publico. Sr. Presidente, eu dirijo, nesta hora, cum
rprindo um dever, traduzindo o sent.imenLo de t.ant.os brasiloi·· 
ros que comprehendem a situaçíio •!m Qlle se encontra e8>e 
distincto compatrício .•• 

O SR . .Al.FREIDO ELLis -Esse martyrl 
O •SR. LAuRo SoDRE'- ••• um appello á Commiss:io de FI

nanças desta Casa, afim de que esta emenda seja incluída en
tre as que mereceram a sua approvacão e, como tal, sujeita á 
deliberação e ar, voto do Senado. (Muito bem; m~tito bem.) 

O Sr. Pedro Lago- Peco a palavra, pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Pedro 
Laso., 

O Sr. Pedro Lago (pela ordem) - Sr. Presidente, não ha 
b11asileiro que não remda ao iHustre Sr. Dr. Alvaro Alvim 
todas as homenag.ens do maior ·31Preço. Esses sentimentos di
rigiram tambem o espírito da Comrmissão do Senado, que, 
aliás, se viu na impossibilidade de dar o seu parecer, porque 
essa emenda não foi apresentada no recinto. O nosso illustre 
collega, o Sr. Senador Lauro Sodré, remetteu essa emenda, 
que tratava da acquisicão do Instituto Alvaro Alvim, ao re
lator deste areamento. -Mas a emenda era a cópia de um pro
jeeto de lei já wpresentado á Camara dos Deputados, e uma 
disposição do regimento do Senado impedia a Commissão de 
Finanças de acceitar como emenda ao projecto de orçamento, 
mataria que já tenha sido objecto em um projecto de lei. Foi 
por esse motivo que ·a Commissão de Financas não poude 
perfilhar a emenda que ao relator enviara o illustre Senador 
pelo Pará. 

O SR., !LAVRO Sonlú!i - ~erdão; a emenda não era o prci
jooto. A emenda ad9Dtava o que o projecto tinha realmente 
levantado na outra Casa, mas não foi apresentado como pro
Jecto perante a Commissão. ' 

O SR •. PEDRO LAGO - V. Ex. enviara ao relator do oroa
mento do ln:terior a emenda, que é a cópia do projecto apre
sentado a Camara, projecto que já foi objecto de deliberação 
daquella Casa. Não era, por consequencia, assumpto que, pelo 
Regimento do Senado, a .ICommissão pudesse perfilhar. E, de
pois, em boa ethioa parlamentar, em obediencia ao disposi
tivo do Regimento, a Com.miss'ão de Finanças só pode apre
sentar emendaJs que digam respeito ao interesse da adminis
tração. Só por isso a Commi,ssão do Senado não perfilhou a 
emenda de S. Ex., sem que com isso queira diminuir os 
serviços que pr.estou e tem prestado o Dr. Alvaro Alvim, 
que ella aliás proclama; aguardando-se, entretanto, para em 
occasião opportuna estar de inteiro accórdo com o illustre Se
nador pelo Pará, i·sto é, para concorrer tambem com o seu 
voto pa·ra ·que esse projecto seja approvado, 
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O Sn. LAuno SonnÉ - V. Ex. então acha que não é in
teresse da admmistracão fazer esse beneficio a quem muito 
merece 'I 

O Sn. PEDRo LAoo - Eram estas, Sr. Presilente, as ex
r>licacões que eu tinha de dar ao illust!'e Se~1adM pelo Pará. 

·o Sr. Paulo de Frontin- Peco a palavJ•n, pela ordem. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra, pela ordem o Sr. Paulo 
de Frontirn. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) - Sr. Presidente, 
nüo venho discutir a justi~a da emenda formulada pelo illus
t.re representante do Estado do Pará. V:enho tratar de algu
mas outra8 emendas, solic.itando a· attenção do meu illustre 
amigo digno relat.or do areamento do Interior. 

S. Ex. já teve opportunidade de rectificar un1 engano 
que se deu em relação á emenda n. :16'5, relativa á verba, 
que em plenarlo defendi, para as despezas complement.ares e 
imprevistas relativas á transferencia do Observatorio da Es
cola Polytec.hnica, do .Morro de Santo Antonio para o Morro 
do Valongo. 

Venho, agora, solicitar a attenção de S. Ex. para algu
mas outras das emendas que não tive a felicidade de vêr com 
parecer favoravel, se bem que no seu brilhante e exhaustivo 
trabalho S. Ex. tivesse attendido a muitas das ponderações 
que tive oppur·tunidade de submeLter no seu alto criterio, 
quando, em plenario, examinei a proposta do Governo e a 
proposicão da Gamara sobro o orçamento do Interior. 

Cabe-me, portanto, agradecer a S .. Ex. o modo pelo qual 
attendeu a grande pn.rte rlns observações por mim feitas dando 
parecer favoravel a varias das emendas que então formulei. 

Ha1 porém, a emenda n. 97, que estabelece: 

cContinúa em vigor o art. 21 da lei da Despeza 
n. 1. 793, de 7 de janeiro de 1924,, 

Este artigo diz o seguinte: 

cE' facul!ado aos alumnos das escolas superior!•A 
da Republica, dependentes de uma só mataria, e qur 
tiverem sido ouvintes do anno immediato, J'azercm, em 
segunda época, o exame que lhes falta, si approvados. 
os dos annos ·seguintes pagas as taxas rc<spectiva'R.:. 

' 
A illustre Commissão declara que a emenda deve ser r~>~ 

,ieitada .porque o Governo está autorizado a elaborar a r~~ 
rorma do ensino superior, em virtude de dispositivo comtanf.l! 
da .lei or0amentaria. 

V, Ex:. sabe, Rr. Presidente, que esta t! uma rlisposiQfill 
que vem vigorando ,iá ha varios annos, tendo sido de prefe
t•encia collocndn entre as disposicões annexas ao o0rcamento 
do Interior, porque importai em uma modificar.ão ao decret.n 
da reforma do. ensino feita peJo illustre ministro do eminenl.rJ 
Sr. Dr. Wenccs'lnu Braz, o Dr. Carlos Maximiliano. Si eRla 
despeza orcamcntm·ia nüo fôr revigorada, teremos um pre-
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,iuizô seria para todos os alumnos das escalais superiores que 
se matricularem em um anno immediato, dependentes de uma 
só cadeira e que contavam com esta disposição, que vem já 
ha muito tempo vigorand·o. · 

N esta!s condições, solicitaria de S. Ex. que, como parec.e 
que n reforma do ensino não será promulgada immediata
mente e tendo sido o seu parecer favoravel á emenda que eu 
formulei mandando que a autorização continuasse· a ter vigor 
uo exercicio futuro, para que um estudo completo, minucioso 
e principalmente fello pelo novo ministro do Interior, que 
será o executor dw · reforma, porquanto o illustre ministro 
actual vae para o Supremo Tribunal Federal, onde o seu alto 
saber juridico foi devidamente aproveitado pelo eminente. 
Chefe da Nação, modificasse o parecer, pois nós teremos um 
interregno em que, si a disposição não fôl' revigorada, esses 
alumnos serão prejudicados. Não se trata de favor novo; 
trata-se de uma disposição adoptada pelo Congresso. Por 
isso, faço esta s·olicltação a S. Ex. e á illustre Commissão de 
Finanças, da qual faz parte o meu illustre amigo e collega de 
representação, Dr. Sampaio Corrêa, prove c to I[Jrofessor da 
Escola Polytechnica, que poderá informar á Commissão de 
Finança!s da justiça da medida que ora reclamo. 

O SR. SAMPAio CoRRtA -·· Peço a palavra pela ordem .. 
. O SR. ii?AULo DE FnoNTIN - Igualmente, peco venia para 
divergir do parecer da illustre Commissão de Financas rela
tiva á emenda n. i24, que diz o seguinte: 

!. 

«Para ajuda de custo aos membros e aos auxiliares 
da Conferencia !Pall'lameutar Internacional de· Commer
cio, que foram effectivamente a Roma representar o 
Congresso. Brasileiro na assembléa plenaria a reailzar
se em abril de 1925,. deyendo a importancia. ser postal 
á disposição das mesas do Senado e da C amara dos Se-'·· 
nh ores Deputados, 62 contos, ouro., 

O parecer declara: 
cO Brasil foi corivi•lado :11 tomar parle ria Confe·

rencl Parlamentar Internacional rle Commercio. Atte~
dendo a este convite, foram designados dous delegados 
que compareceram aos res1•;ect.ivos tr:Lbalho8, tendo um 
rlelle8, ·o illustre autor da emenda, dardo conta ao Senado 
da Commissão eSI[Jecial para estudar os assumptos, que 
devem ser submettidos ao proximo congresso a sa z·e-
unir em Roma. · 

Não havendo verba votaria especialmente para a 
a,iuda do custo aos membros e· dous auxiliares, qu~ d~
verüo comparecer ao ·Con~:r·csso, n emenr:la provtdencta 
sobre o assumpto, incluindo no areamento para 1925 a 
necessal'ia verba de 62: 0001!1, ouro, determinando que 
ella fiqué· á disposição dns Mesas do Senado e Gamara 
dos Deputados, para o fim determinado." , 

O parecer do illustre Relatm· pelo que se deprehcnde do 
que acabei de lêr, é favoravel á emenda que tive a honra· de 
suhmetter á consideração do Sr. nado. A Commissüo, porém, 
manifestou-se contraria a ella, tl o ~en Relatot' reconhece ctuo. 
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a actual situação financeira não é das mais favoraveis, e exa· 
ctamente por isso, não concor·da com a importancia que, á 
primeira vista, tinha sido lembrada, como devendo ser formu· 
I ada para esse objectivo. Essa importancia que era de 
123 ;000.,, ouro, foi reduzida a 02 ;000$000. 

E' passivei que membros, que constituem as duas Com
missões, 12, não compareceram todos â conferencia. E' até 
.·qun~i certo. Haverá, portanto, a possibilidade de praticamente 
ainda ser reduzida a importancia dessa despeza. Nestas con
dições, ficará ao criterio de V. Ex., Sr. Presidente, e do ii
lustre Pr•t>sidente da Camara dos Deputados designar qual o 
numero dos quo deverão seguir para representar o nosso Con
gresso, nessa conferencia. 

Si, ao mesmo tempo, esse numero for reduzido, evitar-se
ha gasto integral da verba, calculada para os i2 membros e 
não para o numero que talvez possa set• reduLido, com vanta
gem, corno se deu na conferencia de Bruxellas, á qual com-
parecei·am cinco membros cm Jogar de 12. · 

Pedcr•ia, portanto, ao Hlustre Relator e á honrada Com
mis8ão que nttendessem para a circumstancia de nem sempre 
ser facil conseguir uma representacão de membros do Con
~res~o. que, por moLivos particulare~, vão á Europa e podem 
l'CPI'CSental•O, 

Foi o que se deu com a commissão enviada este anno, e 
compost.a de cinco membros, dous do Senado e tres da Cnmara 
dos Deputado.~. um dos quaes, niio tendo podido seguir, foi 
substituído pelo addido commercial em Paris, para fazer parte 
da commissao, que representava a Camara dos Deputados. Não 
houve di!Speza alguma para o paiz. As despezas. correram por 
conta do> membros, que ~ompuzeram essa commrssão e que re
presentaram u Brasil, da melhor fórma que puderam, na con-
ferem ia de Bruxellas. . 

Postllriormente, o parecer se refere ao conselho superior, 
que ~e reuniu em Par1s, em outubro, para designar a ordem 
do dia da conferencia de Roma, que se realizará em 21 de 
abril· parr1 approvar o rclatorio da Conferencia de Bruxellas. 

Como disse, a adopr.üo das verbas será conveniente, prin
cipalmente, quando se frata de questões interessantes e uma 
deli as ê clest1 nada ao comité brasilei:·o na conferencia de 
Roma. 

Siio ponderações, que submetto não só ao illustre Relator, 
cuja opinião favoravel deprehendi da leitura do seu parecer, 
como ainda á honrada Commissão de l!'inancas, respeitando o 
ponto de vista, em que ella se collocou e do illustre Senador 
pelo ,Estado do Rio Grande do Norte, que exactamente insistiu 
sobre esse ponto de vista. Mas aper.ar disso, talvez haJa con
veniencia, feita a resb•icci'ío, a que me referi, de manter a 
:verba constante da proposta. 

Ha ainda ligeira.s con~ideratões a fazer sobre outras 
emendas. 

Tambem solicito que sf!ja dPstacnda a emende. n. 95. Elia 
não repreaentn augmento de despeza. Esta mnendn 6 fot•mu· 
lnda pelo lllustre representanl.e do Estado do Pinuhy, J uo~so 
distincto collega Sr. Antonino Preire. 

• 

I 
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A emenda diz~ 

"Em todas as vistorias em virtude do incendio oe
corrido no Dist.ricto Federal e bem assim nas vistol'ias 
mensaes procedidas em todas as casas de diversões para 
exame, condições de segurança e saneamento, a policia 
será representada por um perito engenheiro privativo 
que só perceberá dentro do regimento de custai! judi
ciaes o que for arbitrado pelo chefe de Policia do Dis
tricto Federal, sendo as despezas pagas pelos interes
sados sem o nus de especie alguma para o Thesouro. " 

' 
A despcza está sendo feita. A unica differença é que em 

logar de serem nomeados ad libitum, de accõrdo com a emenda 
passarão a ser peritos privativos que estarão mais ao cor
rente das condições relativas á segurança e saneamento das 
casas da diversões. Em caso de incendio haverá sempre um 
perito competente, afim de apresentar o seu laudo sobre casos 
de incendio. 

Creio que esta emeooa poderia ser adoptada, desde que 
della não dtJror•re o .menos onus para o 'fhe~ouro. 

Sii.o estas as co;;;iderações que rne cr.bia fazer sobre as 
emendas que apresentei, e terminar agradecendo o modo gene
roso pelo qual tomou em consideracdo a maior parte destas 
emendas o honrado Relator a quem peQo attender com a mesma 
bondade á~ considcracões que acabo de fazer. 

O Sr. S!lmpaio Corrêa - Peeo a palavra pela ordem. ··· 

O Sr. Presidente ·- Tem a palavra o Sr. Sampaio Corrêa. 

O Sr. Sampaio Cli.rrêa - N!io fOra, Sr. Presidente, a oir-
eumstanoia de haver o meu eminente mestre, Senador Paul.:: 
do Frontin, appellado para o seu 1 discipulo, que com S. Ex .. 
professa na Escola Polytechnica. • • .,,_ 

0 SR. PAULO DE FRONTJN i_ Com muito brilho. 
O SR. SAMPAIO CoRRh - ... não viria á tribuna, certo 

de que n illustre 1relator do orçamento do Interior, sabi1t 
muito mais do que en o que teria a dizer no caso pertinente 
á emenda dé autoria do Sr. Senador Pau ln de Frontin, sobro 
t~:xames a prcs lar por ahimnos das fncu Idades superiores da 
Republica.. ' 

Embora, 1 Sr. Presidente, rasgando um pouco o principio 
da boa ethica parlamentar, sinto-me na necessidade de de
clat•ar que, com respeito a esta emenda fui voto :vencido na 
Commissão de Finanças. 

Tendo •sido voto vencido, comprehendo que os meus coi
legas de Commissão estavam em ponto· de vista diametral
mente opposto do meu e não podiam proceder de 1f6rma di
versa. Mas·. o que o relator não poude fazer 'nem a Commis
~·ão de Finanças, póde o Senado fazer sem que a CommissãG 
se venha a sentir por isso melindrada. A Commiss1io r traçou 
um programma e de accôrdo corn este programma não :quiz 
adoptar no or~amento nisposicões que não fossem pertinentes 
á materia 'orcamentaria directamente, dotações de verbas e 
modo de applicar essas dotações no que· fez . bem de modo 

.. . , .. ·., 
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geral. l'tlas, si esta foi a i norma traçada pala Commissiio si 
nós não a podemos censurar por isto... · ' 

O SR. :PAur.o !Jil FnoN'.riN - Nem eu a censurei. 
O SR, SAMPAIO Coaah ,.... ,, •• não estou dizendo que 

V. Ex. a censurou. 1 

. Mas .si não podemos censurai-a pela. maneira por que agiu 
a Commrssl!o, a • norma poderâ ser quebrada pelo Senado e 
não pela Commissão. 

Outra é a questão que era praticada nos orçamentos an
teriores. Ninguem contesta isto: poderia ser objccto de um 
projecto especial, dados os •habitas brasileiros de legislar, 
quando ess:~s d1spooições toram sempre incluídas em leis cta 
orçamento~. 1 

0 SR. PAULO DR FRONTIN - A appl'Ovação do decreto 
Carlos !Maximiliano foi 1 feita em lei de orçamento. 

O SR. SAMPAIO CoRR11:A - V. Ex. tem razão; c as con .• 
sequencias elos erros praticados ... 1 

0 I SR. PAULO DE FnDN'l'l;:ii - Serão erros? 
O SR. SAMPAio ConnM - Admittamo;;, convenhamos que 

sejam erros. Tambem não estou de accôrdo em muitos pontos. 
Nito jogo a barra tão longe1quanto S. Ex., mas tambem peço 
licenca para disputar o jogai-a mais proximo um pouco. 

São erros que 1 foram praticados, convenhamos; o qt~e 
cumpre não é reproduzil-os, evitando as con&"cquencias dos 
já praticados.. . . 1 

No caso em questão a materia deve ser estudada de 1um 
duplo ponto de vista. Em primeiro Jogar, quanto ; á pertur
bação que eiia possa trazer ao ensino p•:c.priamcnte dito; em 
segundo 1 loll1Jr, quanto á. obrie:ação em que o Congresso est:l. 
no meu entender, de não mudar reprntinamente de orientA .. 
'~ão em casos que, si não ferem c.s direitos, digamos. po.f.ri·· 
moniacs, ferem fi outros direitos, tambem muito respeitaveis. 

A P.menda dispõe I que alumnos reprovados em uma pri
meira época, em um acnd'eira de uma série de qualquer fa
culdade superior poderá repetir o exame em segunda época 
e mais os t>xames da roéri e immed i ata. ' 

Ora, Sr. Presidente, um alumno que estuda apenas I uma 
cadeira de determinado anno, tem, evidentemente, tempo baR·· 
tanta para estudar 1 igualmente as cndeim~ do anno immP. .. 
diato. Quem estâ falando é um professor que já conta 2ti 
nnnos de serviço. : . 

· De ou ti'o lado, V. Ex. sabe, Sr. Presidente, que mesmo 
os professores, apezar de I Berem ás veze~ um gr·ande espan·
f.alho para os estudantes, e nesse grupo de professqrcs que 
espantam pela severidade, incluo os !dou~ - o que tratou -
o que ora estt\ !.ratando da emenda em discussão - npeza:o 
disso, elles sãolhomens como todos os outros. Não são insen
~iveis d situação dolorosa em que se encontram, reprovando. 
na ultima cadeira do um anno, determinados lestur.lantes, ás 
vezes um bom estudante que foi infeliz nes~a prova de examP. 
sncrificanrio um anno dll e~tudos n um moço que quer mai~ 
tarde contribuir, pelo t.rnbalho, parn o enPTnnclecimrnlo ela sm1 
ferra, quando lemos conscienc:ia d'l qno e!lt' .poder:\ appnre .. 
ihnr-se 'convenient.emrnt.c para. no fim dn tre~ mrzes do in~ 
terregno da segunda 'época, pNJs.tar o 'exame ae cnâelrã que 
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'\•ier a ser reprovado de urna de~el•rninaria Bél'ie I e uma ou 
mais cadeiras da série imrnedlata.· 1 

Então a nossa tendenoia, em I situavão d<lssa ordem, ~ 
para approvarmos, porque não obrigamo:~ o moço a perder 
um anno I de trabalho •. 

Portanto, trata-se de uma medida que fortalece multo 
o professor. E ainda mais: é urna dispf.l$içt'io que r vem vigo-
rando de ha annos .. , -· · 

O ISa. I.mz ADOLPrto - Ha multo tempo. 
O Sa. SAMPAIO CoRRJl:A - .•. em art.igos orçamentarias •. 

Ha ''arios casos que só podem ser re&olvidos si a medida 
for mantida. 

Dir-se-ha: mas não é materia propl'inmente orçamenta
J'iB. De ancôrdo; mas nós temos antro meio de satisfazer no 
momento a interesses a qne vamos ferir, recusando a emenda. 
E de outrv lado, não praticamos nenhum prejuízo à caus'l 
do ensino, antes, !favorecemos .pelo eliminar as tendencias 
bondosas que os collegas hão do reconhecP-r, apezar das ph;v
Rionomias carrancudas nos exames dos professores' Paulo do 
Frontin e Sampaio Corrêa. 

O Sr. Pedro Lago - Peco n palnvn pela ordem. ' 

O Sr. Presidente- Tem a pà!avra o Sr. Pedro Lago, 

O Sr. Pedro Lago - Sr. PreRidente, n Commissão de Fi
nanças não Sfl CIJnAic!era omnipot.Anfe: a Commfssllo de Fi
nancas é uma rlrlc~rar.ilo do E;enarlo: niin tem a pretcnção dA 
se sobrPnõr ti oniniflo do Srmado, ás suas decisões, que ella 
acata. Mas o Senado. cm todos os orçamentos, tem estabele
cido a seguinte regra: não ine!uir na lei de meios sinlio · dis
posições que digam respeito á materi'l orçamentaria. 

:Abriu, el'it.rnf.anf.o. ·uma e:·wenciio, M orcamr>nto d·1 Int"~ 
rlor. nara atteriéler n .!usf11 SUA'A'Cslão do illust.rc Scn'ad.Jr nelo 
Districto Fm!P.ral, tendo cm visln '(ne, .iá r.Jahomrla n reforma 
do ensino, lícito ni'io ern nn s~nr.c!o impP.,Jir que a mesma 
fosse promuiA'ada. Assim, deu parec~r favoravel á emnnda do 
illustre Senador, que manda roviA'orar a disposir,fto, nue do 
~tssumpto t.rr.ta ro crr,arn,nlo dn rmno pnsRnrlo. E si a Com
rnissfto de Finanças tinha ~onhecimento de que o Governo eshl 
t~laborando nma rr.formn de. "nsino, como poderia, sem co
nhecer as irléas e principio~ em que se baseia essa reforrnn, 
~em flagrante absurdo, nutorlzar os exames de segunda o!poca: 
como podpria fa?A!-o Rem Rnh~r oual o regtmen adoptado pela 
reforma el~borada pelo Governo? 

O Sn. PAUW DE FnoNTJN -V. Ex. dd licenca pnra. um 
anarl.e ? (As,,entimento do orador.) A reforma, qualquer que 
ella seja, só viA"orará para o nlfno proximo futuro e e~sn dis
posição t raf.a rle exame de ~r.gundn ~pOcl\ e. portanto. do nnno 
corrente. ·. '· 

O SR. PJ~mo LMJO -- MM, Sr. Pre~idP-nle. o Snnndo ouviu 
um dos mernhrcs dn r:ommlssão de Finnn~a~. 11 i!lusf.re Sr. Sn~ 
nadar Snrnpaio Corrêa, que se manifeatou de accOrdo com o 
llrllhante Senador carioca. A Commissno de Financas, nesRe 
particular, aguarda a decislló do Senado e n ella se submet-

.. 
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terá. A. Commissão de Finanças não tem em mira contrariar, 
pois, não -pretende · impOr ao Senado a sua vontade. 

Com relação á emenda n. 124, apresentada pelo illustre 
Senador carioca, no sentido de ser nomeada uma commissão 
que estude os assumptos a serem tratados na conferencia de 
Roma, no anno vindouro. O Relator tem uma grande admi
l'ação por todos os gestos de seu collega c se mpressionou de 
tal fórma que, ao elaborar o parecer, deu-lhe o seu voto. A 
Commissão de Finanças, porém, tendo em vista a situaeã.o 
financeira do paiz, que nos obriga a estar cortando em ven
cimentos de humildes funccionarios, que nos compelle a di
minuir verbas para obras muito necessarias ao desenvolvi
mento do paiz, entendeu que devia dar o exemplo de sua eco~ 
nomia, isto é, a Commissão entendeu que, para se fazer res
peitada pela população, devia cortar quaesquer despezas que 
fugisse ás regras orçamentarias. 

Isto foi 9 que entendeu a Commissão de Finanças; mas 
o Senado, soberano como é, decidirá como bem entender. A 
Commissão de Finanças se submetterá á sua vontade, tanto 
mais quanto já extcrnou o parecer que julga consentaneo 
com as necessidades actuaes. 

Com relação á emenda, que creia um Jogar na Policia, a 
Commissão de Finanças deu parecer contrario, por não se 
tratar de maleria orçamen~aria e, além do mais, ·p·orque o 
Governo está autorizado a fazer a reforma da Policia e, na
turalmente, attenderá a essa necessidade. 

O Senado vesolva como quizer, 

O Sx:. João Lyra -Peco. a palavra. 

O Sr. Presidente- .Tem a palavra o Sr. JoãQ Lyra. 

· · O Sr. João Lyra (pela ordem) - Sr, Presidente, o meu 
eminente amigo e honrado vepresentante do IDistricto Fede
ral, Sr. Paulo de Frontin, insistindo pela approvacão da 
emenda, que teve parecer contrario da Commissão de Finan
ças, consignando o credito para a Commissão Parlap:~entar, 
accentna que do parecer se conclue que o relator lhe era fa
voravel, tendo sido o humilde representante do Rio Grande 
do Norte e, naquclla Commissão, relator do Orçamento da 
Fazenda, quem insistiu pela niio ap"Drovação da referida 
emenda. De i acto, o relator do Orçamento da Fazenda, na 
Com missão de Finanças, justificou o seu voto contrario . ã 
emenda em quastão, pol'que, tendo estabelecido o cl'iter!O. 
dada a situação financeira do paiz, de não opinar favora
velmente senão sobre despezas lmprescindiveis, tendo esta
belecido eGte criterio, repito, não •p•odia t.ransig.ir quanto a 
uma despeza nova, que eviüentemente não é imprescindível, 
e .tanto mais sendo em beneficio do uma Commissão Par
·lamentar e, portanto, em beneJficio dos proprios legisladqre~, 
que têm sido inexoraveis, procedendo assim muito patriot~
camente na reducção da dcspeza publica. Devia esta e::q>h
cação, porque, de facto, foi esse o m~u pensamento, e~ter
nado na Commi.ssão 1p·ensamento que fm t.ambem o da ma1pr!a 
da Commissão de !Finanças. Não podia ser outra a mi!l'ha 
condncta, mantendo, como mantive, inval'iavelmente, o cr1fte: 
rio de não admittir despe7.a nova no .areamento de que u1 



SESSÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE '192-i 397 

relator. Dou esta explicação ao Senado, dcanle da referencia 
'directa quo mo i'oi i'·oita pelo lJOnrO:do reprosClntante do Dis
tricto Federal. 

O Sn. PAULO DI! FnoNT!t~;'- Sem censurar. V. Ex. ou
viu. Justifi·quei até o po.nlo de vista do V. Ex. 

O Sn .. JoÃo LYRA - V. Ex. tem sido, ao contrario, de 
captivanto gentileza para com o relator do Orçamento da 
Fazllnda. Devia dar esta explicação ao Senado tambem para 
accentuar que o relator do Orçamento da Fazenda, nem 
qmüqlrer membro da Commissão de Finanças, se julga... 
rá melindrado se o voto desta casa divergir do ponto 
de vista em que aquelles se collocaram. A Commlssão de Fi-. 
nanças· t.inha o dever de dizer sinceramente ao Senado o qul:l 
pensava Anhrr. todas as emendas. submettidas ao seu estudo .. 
.Não se sentirá melindrada se o Senado pensar de modo diffe
rente. Ao Senado e, não á Commissão de Finanças, caberá, 
neste caso a responsabilidade da nova despeza. 

O Sr. Barbosa Lima- Peco a palavra . 

. O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Barbosa Lima. 
O Sr. Barbosa Lima- Sr. Presidente, rogaria a V. Ex. 

se dignasse de destacar para votação especial, a emenda n. 18, 
com parecer favoravel da Commissão de Finanças. Esta 
r.menda está subscripta pelo honrar:lo Senador pelo District.o 
Federal e tanto basta para ,justificar o profundo acanhamento 
com que peco que seja a mesma destacada e, caso seja appro
vada, venha constituir projecto em separado. Elia envolva 
uma questão de doutrina, pela qual me tenho batido inva
riavelmente, e venha ser a attribuição que cabe privativa
mente ao Congresso Nacional, de legislar em vez de delegar. 
Nessa emenda se mantem a autorização em qu.~, já uma vez, 
a meu vêr erradamente, se delegou ao Poder ExecutiV•) autori
zação para effectuar a reforma do ensino secundaria o 
superior da Republica, nas bases que estabelece. Eu prefiriria 
que essa reforma fosse feita pelo Congresso Nacional, ampla
mente discutida, de uma vez por todas. Comprehendo que, de 
30 em 30 annos, se iPOSsa fazer uma remodelação global do 
ensino, da organização do ensino secundaria e superior. i~fas 
o ·que temos visto é uma \latadupa de reformas, que se ·sue
cedem com inter.vallos pequenos, mas diversificando de orien
tação do modo mais lastimavel. Desde a reforma chamada 
"Rivadavia" até ,a reforma "Carlos Maximiano", temos tido do 
tudo. Só uma constante se encontra nessa variedade do 
remodelações - é a crencão de novas cadeiras, a creacão de 
novos Jogares. 

Quer ·pela •questão ·de exercício de attribuicões que nos 
são privativas, quer pelas reminiscencias 'Que evoco, do ·mt\o 
resultado que tem dado essas delegações, eu pediria vcnia ao 

,.110nrado Senador pelo Districto Federal para uão acompanhar 
o parecer favoravol da Commissão c, no caso de ser approvada 
a emenda, para .que V. Ex., .Sr. Presidente, consultasse o 
Senado se convém cm que a. mesma •constitua projecto em 
separado. 

O Sr. Presidente - Attendcrei opportunamcnto n V. Ex .. 
São, suc·ccs~iY;amonto, approxadas as seguintes, 

.·.,; 
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EMENDA;! COM l'AfiECE!t P.\VOJU VllL 

1• GRUPO 

N. 1 

A' verba 6" - Secreta!· ia do Senado: 
Substitua-se a alteração constante da pl'l)posição pelo 

seguinte: 
Augmentada de !l :760$500, elevado o tola! dl verba a r.éis 

LH6:270$500. 
No Pessoal: 
Substitua-se a sob-consignação n. 2 "Gratificações espe

ciaes" pela seguinte: 

2 - Gratificações espeeiaes 

Para revisão dos debates e gratificações especiaes 32:400$000 
.Para pagamento a um electricista contractado.. .. 6:000$000 

38:400$000 

Augmentada de 15 :560$500, sendo 4.:400$500 na sub-con
signacão n. 3 "Gratificações addicionaes" e 11:160$000 na sub·· 
consignação n. 5 "Dispensados do serviço" que fica.m assim 
redigidas: 

3 - ·Gràtificações addicionaes 
De 15 %: 

Ao official Aprigio dos Anjos .............. . 
Ao tachygrapho de 2' classe A. Leitão Filho 

(até 30 de maio) ..................... .. 
Idem Mario PoHo ................ , ......... . 
Idem Aleixo Alves Souza .................. . 
Idem de 1' classe Ameri·co l\fetello .......... . 
Idem de 3' classe José Euwaldo Peixoto, .... . 
Ao auxiliar de annaes Adolpho B, Nogueira, 

(até 28 de fevereiro) ................. .. 
Idem José Felix Alves de Souza ............ . 
Ao dactylographo Mario .T. Peixoto ...... , ... . 
Idem Alvaro Rodrigues FUho .............. . 
Ao auxiliar de dactylographo, Renato Lima ... · 
Ao chaufl'eur Julio N. Pinto (at& 30 de junho) 
Ao servente Raphael Brigantc Filho ........ . 
Ao servente José \Ferreira 11\fesquita ........ . 
Idem 'Manoel de Souza Gomes .............. . 

Do 20 o/o: 
Ao bibliolhocario Antonio S. Caslagnino .... . 
Ao officinl José Barreto 'J!,errcira Chaves .... . 
Ao auxiliar do archivo Job da Silva Rosa ••... 
Ao redactor de debates Pelagio B. Carneiro 

:(até 3Q de setembro) ................. . 

j :800$000 

67•5$000 
1:620$000 
1:620$000 
1 :980$000 
1:260$000 

180$000 
1:080$000 

720$000 
720$000 
540$000 
405$000 
540$000 
540$000 
540$000 

3:360$000 
2:400$000 
1:080$000 

1:800$000 

I 
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/l.o redactor .cJos Annaes Alfredo da Silva Neves 
Ao auxiliar dos Annau~ Adolplw JJ. Nogueira 

(doseie 1 do março) .............•...... 
Ao tachygrapho do 2' ·classe Antonio P. Loilão, 

(desde 1 do junho) ................... . 
Ao chau t't'our Miguel da Costa Loureiro ..... . 
!dom Julio N. Pinto (desde 1 de julho) ..... . 
Ao tachygt•apho. de 3' ·classe Guilherme •rrin-

dnde. . . . . . ...................•...... 
Ao dactylogTaplto Gastão de Britto .......... , 
Ao continuo da •Commissão de Financas Igna-

cio fl. Martins ...................... .. 
Ao continuo José N. Ramal-ho (aLrí 30 de so-

Lombl'o) . . . . . . . . . . ............. ; .... . 
Idem Antonio Alexandrino de L'\fondonr;a ....• 
Idem Luiz Antonio de Souza ... : .....•...... 
Idem Antonio Gomes da Silva•(uté 30 do maio) 
Ao servente Arthur de Almeida ............ . 
Idem tMi!luel Caselli ...................... . 
Idem Antonio Pereira Dutra ....•.•......... 

De 25%: 
Ao diredor João Pedro de •C. Vieira (até 30 de 

novembro) ...... · ................... . 
Ao vice-director Julio Barbosa M. oCorreu ... . 
Ao official Jacintho José Coelho .......... ,. 
Idem Ubaldo Rodrigue~ A. Pereira ......... . 
Ao conservador da bibliotheca Mario G. Fer-

reira . . . . . . . ........... , ............ . 
Ao redactor de debates .Pelagio Borges Carneiro 

(desde 1 de outubro), ................. . 
Ao tachygrapho de 1' classe Renato de Castro 
Ide'mt Jorge da S. M1alta .................. .. 
Ao datylographo ·chefe Julio Reis ........... . 
Ao continuo Bento de .Pinna ............... . 
Idem Claudionor .Corrêa de Sá ............. . 
Idem Cecilia C, Brito .................... .. 
Idem Ananias Antonio Xavier .............• 
Idem Hilarino R. da Silva ................. . 
Idem ILuiz Jo&é da Cunha ................ .. 
Idem José Nunes Ramalho (desde 1 de outubro) 
Idem Antonio Gomes da Silva (desde 1 de 

(junho). . ............................. . 
Ao servente Severino F. de Lima ....... , ... . 
Ao ajudante de chauffeur Antonio G •. Vascon-

cellos . . . . . . . ....................... . 
De 30 %: 

Ao director João Pedro C. Vieira (desqe 1 de 
dezembro) . . . . . . . . . . . .............. . 

Ao secretario da acta J. M. da S. Rosa Junior .. 
' ,Ao archivista Gil Goulart Filho ............ . 

Ao secretario da Commissão de Finanças Be-
·. nevenuto elos Santos Pereira ............ . 

Ao chefe da redaccão de debates João i.opas 
· li'. Filho ............................ . 

Ao chefe do serviço tnchygraphico Francolino 
Cameu. . . . . . . . ..... 1 ••••••••••••••••• 

Ao sub-chefe idem E. Gastão do R oure .....•. 
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Ao tachygrapho de 1• ·classe :J!'i.•ederico R. Leite 
Ao port.eiro da secretaria Mario Lopes de Al-

meida . . . . . . . ...................... . 
Ao porteiro do salão M. J. Peixoto ......•.... 
Ao ajudante do Porteiro do salão F. Gomes 

Marinho . . . . . . . .................... . 
Idem da secretaria, Reynaldo Gomes Proença. 
Ao continuo Francisco Bernardo de Senna .... 

5 - Dispensados do serviço 

U1n director ............................. . 
Um chefe da redacção dos debates .......... . 
Um 1ar.chi,,ista .......................... . 
Um· redactor dos debates ................... . 
Um of1'icial .............................. . 
Um conLinuo ............................. . 
Um continuo ............................ . 
Um servente ....................•........ 
Um ajudante de ·chauffeur .......•......... 

·No "Material": 

3:960$000 

2:700$000 
2:700:il000 

2:070$000 
2:070$000 
1:620$000 

124 :8-i2$500 

27:800$000 
15:000$000 
18:720$000 
13:800$000 
12:000$000 

-1.:752$000 
3:000$000 
5:670$000 
5:-!.!J0$000 

121:332$000 

Diminuida de 5 :800$, ficando assim redigida esta con· 
signacão: 

l~faterial - I - Pe1·manente: 
L Jornaes, revistas, livros e encadernações. 15:000$000 
2. Publicações dos Annaes de 1840 a 1857. 12:000$000 

II - De consumo: 
3. Objectos de elqlediente ................ . 
4. Gaz, iii um i na cão e energia electricas ... . 
5. Conservação do edifício, dos moveis e do 

jardim . . . . . . . . . .................. ." .. . 
6. Custeio e conservação dos au tomoveis ..• 

III - Despesas diversas: 

7. Para assignatura de telephones ........• 
8. Para serviços extraordinarios da Secre-

taria . . . . . . . . . ..................... . 
O. Eventu.n.ds . . . . . . . . . ................. . 

:10. Taxa de esgoto ....................... : 
11. Consumo de agua ...................... . 
12. Impressão e publicação dos debates na 

Imprensa Nacional.. • • • •..•.•..•.••.• 

27:000$000 

20:000$000 
jz' :000$000 

20:000$000 
40:000$000 

92:000$000 

10:000$000 

16 : 000·$000 
37:000$000 

100$000 
396$000 

180;000$000 

243 : .i!JGSOOO 
Sala dns sessões, em 13 de dezembro de 1924. - A. A:c

?'cdo, Presidente. - ltfendunça Martins, 1• Secretario. - Piras 
Rebello, 3• Secretario, servindo de 2•. - Pereira Lobo, 4• Se· 
cretario, servindo de s•. : 
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N. 2 

A Verba 12' - Ju.•tl('ll Federal: 
Material: 
Nas sub-consignaçõcs ns. ·lO e H, sob a J'U!Jrica; ",Tu izo 

Seccional do Estado do Geará", em vez de: "Ob.iecloo de ex
pediente", 500$; diga-se: "c>bjectos de expedicnL!l", 700$000. 

Em vez de: "Publicações de editaes, etc.'', líOO$; diga-se: 
~·Publicações de editaes, etc.", 300$000. - Tltomn: JloriJ'igttcs. 

N. 3 

A' verba 12' - Justiça Fr.cleral: 
Restabeleço a proposta do Governo, ueerescida du 

augmento votado pela Camara dos Deputados para um juiz 
seccional em disponibilidade, 12:000$000.- l'au/.o de F1'o1i.tin. 

SUB-EMENDAS 

Excepção quanto ás sub-consígnaçties ns. ~. 5 e 6 - do 
Material. \ · . 

A' verba 12' - Supremo Tribunal Federal, no - Pessoal 
-em vez de: 

3 chauffeurs - diga-se: dous chauffeurs; em• vez de: 
3 ajudantes de chauffeurs - diga-se: dous ajudantes. 

de chauffeurs. -
Aoorescentando-se na inseri peão da verba: "devcnd!t o 

Governo entrar em accõrdo com os intei·essados no sentido 
de I'ever o contra<:to para serem modificadas as obrigações 
do Thesouro. ~ · 

N. 4 

Corrija-se na verba para a Justiça rio Diolricto Federal 
n sub-consignacão para. os vencimentos do cuz•ador do Juizo 
de Menores que, como os dos outros curadores, elevem ser 
assim distribuídos: ordenado 16:000$, grntificar,ã() 8:000$; o 
do escrivão <lo mesmo juizo que, como os dos escrivães do Tri
bunal do .Tury e do Juizo· Eleitoral, devem se1· distribuídos por 
esta fórma: ordenado 6:400$, gratificação 3 :200MOO. - !Jen
jamin Barroso. 

N. 5 

Cori'i ja-se a verba XIII, onde diz: i • ;fuizo de Menores, um 
medico (7 :200$) sete contos c duzentos mil 11éis, para 
(13 :800$) trese contos e oitocentos mil réis . 

.Sala das sessões, 13 do dezembro de 1924. - DioruJsio 
Bcntes. ' ......... ·-
1 S. - Vol. XII 26 

. .. ', 
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iN. 6 

A' verba 13' - Justiça do .])istriclo Federal: 
Para transporte de menores e do funccionarios do Juizo 

de Menores em servico externo, 10:000$000. 

N. 7 

Juizes de Menores - Officiaes de .!usLir)a - Onde se 
diz: "2 officiaes de jusLifi..'t, ordenado 1 :000$, gratil'icaçüo 
500$, total 3 :000", diga-se: "4 officiaes de justiça, ordenado 
1 :000$, gratificação 500$, total 6 :000$000". - Benjamin 
Barroso. 

N. 8 

Verba 16• - Policia Militar. 
Altere-se o total da verba, de modo a que sejam contem

plados: 
a) para as praças, a etapa de 2$500; / 
b) para as praças reengajadas, a gratificação diaria de 

$500; . . . 
c) para os musicos de 1• e 2' 'classes, vencimentos iguaes 

aos de terceiros sargentos e cabos de esquadra, respectiva
mente; 

d) para os musicos de s• classe a gratificação diaria de 
$300, desde que não sejam praças reengajadas. 

As disposições da emenda substitutiva a de n. 13, são 
extensivas ás praças e musicas do Corpo de Bomb~'iro~. 

N. 9 
, ... 

Verba 19' - Archivo Nacional: 
Restabeleça-se a sub-consignacão "Pessoal" constante da 

proposta do Governo. - Paulo de Frontin. 

iN. 10 

:Verba 20•. N. 18 - Ambulatorio Rivadavia: 
Consignem-se 10:800$, para ~ratificação de t.·es assisten

tes extranumerarios do consultorlO de pediatria. 
Rio, 12 dezembro de 1924. - Jeronymo Monteiro. 

N.H 

Verba 20• - ,Assistenéia aos Alienados: 
Restabeleça-se u consignação "Pessoal", pe conformidade 

pom a proposta do Governo. 
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Reduza-ao de 50:000$, ficando em 100 !000$, lt sub-con:d
guuc;li.o n,. 79, para a aasisl~noi~ hetero .. f!llllliliat·. - Paulo 
de .Fronttn . 

N. 12 
A' verba 23: 
AugmenLada de 60:000$ a subvenção da I<'aculdadé de 

Medicina do Rio de Jaí!elt;o, pat'â acctuíslciio de um apparelho 
moderno de radiologia. 

Sala das sessões, 13 do dezembro de 1024. -José Euse!.Jio. 

N. 13 

Escola Nacional dú Bellas Artes: 
Destaque-se da sub-consígnacão do màlerial ,(verbas 3tl 

ou 4 i) para a renovação das grades e molduras dos quadro~ 
daS gàleriàs ou acquisicão e concertos de n~<oveis, etc., 
1 :200$ pal'a gratificação a um servente que Lrabullla de cat·
pinteiro, 

Sala das sessões, H de dezembt·o de 1024. - Vespllcio 
ele Abreu. 

N. 14 

Verbas 24', 25', 26' e 27'. 
Jlestabeleca-se . para cada uma dellas a pr()Posta do Go

verno. -Paulo de Frontin. 
A Commissão acceita a emenda, quanto á vei'lia 24, menos 

no tocante ás sub-consignações Material, dos ns. 2, 3 e 
a quanto á verba 25', menos na sub-consignacão - Mate-
rial, n. 2. \\ 

N. 15 

A' verba - 29 - Obras: 
A conservação do mausol>éo do inàrechal l!,lot•iano Pei

xoto será feita pelo Ministerio da Justiça, por Intermedio d:J. 
Directoria de ObraR, rtesponr.lendo nnnllnlmente at~ ·a quantia 
de 600$000. · 

N. 16 

Substituam-se todas as emendas á verba 37' - Subven
~ões - pela seguinte 

EMENDA 

A' verba 7', Subvenções: 
Elevada da quantia de O. 203 :770$, para o restabeleci

mento da verba 37' ...-. Subvencõe" - pelas ~egu \nt.es lnstl~ 
lui~ÜCS Clll [Ot!OS OS ]TIS[Udi.JS du llUfJU!Jiit'l!, 

( 

. .-..· 
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Districto Federal: 
Patronato de Menores, para manutenção 
· e custeio dos seguintes estabelecimen

tos, cuja admínistraoão lhe foi confiada 
pelo Governo e Lambem para auxiliar a 
assistencia de seus estabelecimentos: 
Ca·sa da Infancia (Instituto de Puericul
tura) e Asylo de N. S. de Pompeia, para 
as filhas desvalidas dos sentenciados, in
clusive despesas de inspecção c trans
porte proprio, ·-i 56:000$, ·assim distri
buídos: Casa de Preservação, 200:000$, 
Asylo Agrícola de Santa Isabel, com a 
inclusão do aluguel da propriedade, na 
importancia de 12:000$000 annuaes, 
72 :000$; Casa de Prevenção e Reforma 
100: 000$; Orphanato Osorio, 60 :000$!; 
Casa da Infancia, 12:000$, e Asylo N. S. 
de Pompeia, 12 :000$000 ............. . 

Instituto de Protecção e Assistencia á In
fancia, como auxilio para aluguel de 
casa. . . . . . ........................ . 

Instituto Historico e Geographico Brasileiro 
Dispensaria de S. Vicente de Paulo, dirigido 

pela irmã Paula .................. .. 
Hospital de N. S. das Dores, Sana to r i o de 

Cascadura, inclusive 10:000$ para custeio 
do ambulatorio para occorrer á metade 
da despesa com o custeio annual, como 
forem apuradas as contas bimestralmente 

Lycée Franoais do Rio de Janeiro ....... . 
Cruzada Nacional contra a Tuberculose .... . 
Legião da Mulher Brasielira ............. . 

Para servico de gynecologia do Hospital São 
Francisco de Assis, inclusive 10:000$, 
para o servico de cirurgia de homens do 
hospital S. João Baptista, em Botafogo 

Escola de Instrucção Primaria e Profissio
nal, gratuita, de:stinada aos filhos dos 
operarias, pelo Syndicato Profissional 
dos Operarias, resid.ent~s na Gavea .... 

Lyceu de Artes e Officios do Rio de Janeiro 
Associação de Chronistas Desportivos na 

Capital Federal ..................... . 
Liga de Hygiene Mental ............... ; . 
Brasila Ligo Esperantista do Rio de Janeiro 
Faculdade Halmemanniana ............... · 
Hospital Marítimo Müller dos Reis ....... . 
:Associação Protectora dos Cégos Dezesete de 

Setembro, mantenedora da Escola Pro
fissional e Asylo para Cégos Adultos ... 

Instituto de Protecção e Assistencia á Infan-
eia, na Capital Federal. ............ .. 

Hospital S. João Baptista da LagOa, para o 
• serviço de gyne_çologia e par: tos .•...•• 

456:000$000 

6:000$000 
-i(}:000$000 

120:000$000 

234:000$000 
2-i:000$000 
20:000$000 

5:000$000 

30:000$000 

10:000$000 
50:00.0$000 

:1:500$000 
30:000$000 

1:500$000 
24: ooo.~ooo 
25:000$000 

20:000$000 

51:000$000 

10 :.000$000 
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Hospital da Santa Casa do Rio de Janeiro para 
melhorar as condições da c!inica syphi
!igraphica da Faculdade de Medicina ..•• 

Casa Maternal Mello Mattos .............•• 
Orphanato Santo Antonio ............... . 
Asylo Bom Pastor ...................... . 
Orphanato Claret, no Meyer ....•......... 
Orphanato São José, com a obrigação de re-

ceber menores mandados pelo juiz de 
menores. . . . . ..................... . 

A' Escola Santo Adolpho, com a mesma obri-
gação. . . . , ....................... . 

Para a Fundação "Liga contra a Tuberculo
se" - construcção, installação e custeio 
do hospital e preventorios para tuber
culosos, de accôrdo com o eontracto a 
ser lavrado entre aquella Fundação e o 

. Governo. . . . ....................•.. 
:Associação do Hospital Evangelico ....... . 
Dispensaria S. José ..................... . 
Ambulatorio do Hospício. S. João Baptista, 

em Botafogo ...................... . 
Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro. 
A' "Escola Primaria", pela remessa da re

vista ás escolas primarias e profissio
naes, mantidas ou subvencionadas pelo 
Governo. . . . . ................•..... 

Hospital Hahnemannaino, mantido pelo In-
stituto Hahnemanniano do Brasil. .... . 

Academia Nacional de Medicina ......... . 
Associação Pró-Matre ................... . 
Asylo S. Luiz ela Velhice Desamparada .... . 
Orphanato de Santo Antonio ............. . 
Sociedade Brasileira de Bellas Artes ..... . 
Sociedade Propagadora das Bellas Artes ... . 
Bibliotheca; PO])ular ................... . 
Associação de Imprensa ................ . 
Circulo de Imprensa .................... . 
Montepio dos Operarias da Fabrica de Teci-

dos do Bangú .. ; ..................• 
Asylo Bom Pastor, com a obrigação, de re 

ber, de ordem do juiz de menores, o 
numero de menores que o Governo 
fixar. . . . . . ........................ . 

Para a publicação da "Revista do Instituto 
Historico e Geographico Brasileiro", c 
rloA volumes da "Introducção Geral do 

. DiccionariÕ Hisf.orico c Gcographico 
·do Brasil", que continuarão a ser feitos 
na Imprensa Nacional, nos termos da 
let.f.ra c. da clausula 3', do accOrdo celc
h!'aclo entre o Governo o o InstíL~to 
Historico. na conformiclnde da lei nu
mero t, ,1,92, elo 18 elo janeiro ele 1922 .. 

Tnsl.il.ul.o eln Ordem elos Aclvognelos Brasileiros 
Cru?. Vm•melha Brasileira ............... . 
AsyiO. Isabel ... ~ ....................... . 

60:000$000 
60:000$000 
12:000$000 
24:000$000 
6:000$000 

10:000$000 

10:000~000 

120:000$000 
20:000$000 
7:000$000 

18:000$000 
10:000~000 

12:000$000 

36:000$000 
20:000$000 
20:00Q$000 
15 :OOil$000 
7:000$000 

20:000$000 
20:000$000 
10:000~000 
20:000$000 
20:000$000 

5:000$000 

20:000$000 

50:000$000 
10:000$000 
22:000$000 
10:000$000 



Orphanato Agrícola Profi~~ional Sote d!l Se~ 
tembro . . . ~ . , .. , , ~ .... p , •• ~ • ~ ! •• , • 

ln~ muto Alvaro Alvim .•• , .. , ...•.• , , , , . 
•'1\'Eacala" ·······················~······ Casa Santa Ignez ................. , , ..•.. 
Ligll contra a Tuberculose do Rio de Janeivo 
Créche à!l Casa dos Expostos, com a obriga-

cão constante do n 6, do avt, s· àa 
lei n. 4.555, de 10 de agosto de 1922 ... 

Abvigo Th~reza de Jesus, para a infanci!l 
: Desvalida. . , . , .. , , , . , .. , ..... , , . , , . 

P.ava construcção de um pavilhão no Hospi
tal Nacional àe Alienados, para olinica 
neurologica, com 20 leitos, um labora
torio, um c9nsultorio externo e uma 
sala para prelecções ................• 

Collegio da Proviclencia ......•.......... 

No~ Estados 
Amazonas: 

Instituto Pasteur ...................... . 
Instituto Benjamin Constant ...... · ...... . 
Santa Casa de Mlsericordia de Manáos ... . 
Hospita·l d'a Candelaria, em Porto Velho .. . 
Santa Casa Salesiana de S. Gabriel do Rio 

Negro. . . . . . .......... , .. , ........ . 
Instituto Salesiano Dom Bosco .......... . 
Hospital cte Catechese da Prelazia Rio Branco 
A' Prefeitura Apostolica do Rio Negro, para 

serviço de prophylaxia, assistencia e 
ensino. . . . . . .............. ; .. : . ... . 

Pará: 

Faculdade de Direito .......... · ......... , 
Mater!Jidade mantida pel(l, St~nf.a Casa àe Mi-

sirecordia . . , . , , , , . , ...... , .... , ... , 
Instituto de Protecção e Assistencia á In. 

fanciu Desvalida. . . . .............. . 
Santa Casa de Misericordia ...•.......... 
Santa Casa de Obidas . , , , ..•......•.•. , .. 
Instituto Historico e Geogrnphico do Pará. 
Sociedade Mccanicu Beneficente Paraense .. 

Maranhão: 

S:;~nta Casa do Mar11nhito ... , ............. . 
A~ylo de Mendicidade do l\faranhUo .....•.. 
Fnculdndc de Direito do Maranhão ........ . 
M11ternidade Bencrlicto Leite ............. . 

10:000$000 
20:000$000 
12:000$000 
36:0008000 
10:000$000 

36:000$000 

20:000$000 

100:000$000 
6:000$000 

10:000$000 
5:000$000 

82:000$000 
3:600$000 

9:000$000 
5:600$000 

10:000$000 

120:000$000 . 

244:600$000 

20 :D00$000 

13:000$000 

7:00IJ$00Q 
30:000$000 
5:000$000 
13:000$000 

15:000$000 

98:000$000 

Hi ·000$000 
15iooo~ooo 
20:000$000 

4:Ci00$000 
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Instituto de Assistencia á Infancia. , ... , , , .. 
Escola de Enfermagem ................. , 
Para continuação dos serviços de postos anti-

ophidicos contvactados com o Instituto 
Vital Brasil, dependendo a respectiva lo

. calização de indicação do Ministerio da 
J ustioa. . . . ....................... . 

Hospital de Tuberculose no Maranhão, custeio 
e construcção ..................... , 

Piauhy: 

Santa Casa de Therezina .............. .. 
Santa Casa da Parnahyba ............... . 
Asylo de Alienado:s, Therezina ........... . 

Ceará: 

Maternidade do C~ará .. , ... , ..... , ....... 
Instit1:1to de Protecção e Assistencia á infan-

cia. . . . .. o o ••• o'' •••••• ' • ~ • ' •• ' • ' o • ' 

FaJculda.de de Pharmacia e Odontologia ... . 
Santa Casa de Misericordia de Fortaleza ... . 
Santa Casa de Misericordia de Sobral. .... . 
Asylo de Mendicidade de Fortaleza ....... . 
Asylo de Alienados de Porangaba ........ , . 
Dispensaria dos Pobres de Fortaleza ..... . 
Instituto Pasteur ~ ...................... . 

Hio Grande do Norte: 

Tnstj!.uto Historico e Geographico, Natal. ... . 
Escola União Caixeiral, Mossoró ......... . 
Escola Domestica, Nutal .......... , ...... . 
Hospital Jovino Barreto, Natal. ......... ; .. 
Associação das Damas de Caridade, Nnlal .. 
Gol!egio Santo Antonio, Natal .......... , . 
F.scola Feminina de CQmmercio, Natal ..... . 
:Escola dos Pobres do Collegio Immac~1ladn 

Conceição, Natal .......... , ..... , ... . 
, AsRocinoão ele Normalistas, Mossorô ....... . 

C:Qllegio Coração de .Maria, Mossm•ó ....... . 
l~ducndorll Caicoense, Caicó ..... , ....... . 
Escola dos Pobres, a cargo do vigm•io, 1\lacn-

. hyba. . . . ....... ~ .. , ..... • .. , .. , ... . 
MsociaQão elos Profcssor~Js elo Rio Clrnnrlo do 

Norto, Natal ....................... . 
Escola Padre João Maria, Natal. .......... . 

7:500$000 
3:600$000 

12:000$000 

8 :000$000· 

85:600$000 

7:500$000 
3:750$000 
7:500$000 

18:750$000 

5:000$000 

5:000$000 
10:000$000 
30:000$000 
10:000$000 
5:000$000 
5:000$000 
5:000$000 
5:000$000 

81:000$000 

5:000$000 
2:000.$000 
5;000$000 
7:000$000 
3:000$000 
5:000$000 
5:000$000 

5:000$000 
5:000$000 
4:000$000 
3:000$0110 

2:000$000 

5:000$000 
2:500$000 

.. , 

.•. ·: 

., 

,-··: 
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Centro Operar i o Natalense, Natal. .••...••••. 
Liga Artística Operaria, Natal .........••• 
In~t.ituto de Proteccão c Assistencia á Infan-

cin, Natal ....................... . 
. , 
i ,, . ·~ '• ...... 

l.bt 

Parahyba do Norte: 

Auxilio para construccão do predio da Socie-
dade S. Vicente de Paulo ........... . 

Orphanato D. Ulrico .................. .. 
Casa de Caridade de Campina Grande .....• 
Instituto de Assistencia e Protecção á In-

fnncin. . . . ....................... . 
Escola da Sociedade de Artistas Mecanicos e 

: Liberdade. . . . ..................... . 
Asylo de Mendicidade da Parahyba ...... ~ . 
Santa Casa da Capital da Parahyba ..••.... 
Instituto Historico e Geographico .....•.. 
Escola Normal de Cajazeiras .........•.••• 
Para continuação dos serviços de postos anti-

'• ,,. 

ophidicos, contracta~os com o I~stituto 
Vital Brasil, dependendo a sua localiza
ção de indicação do Ministerio da Jus-
ticn. O O I O O O O O 0 I O O I 0 O O O O O I O O I f O O O 0 O O O 

Pernambuco: 

Escola de Engenharia .................. . 
Faculdade de Medicina ................. . 
Instituto de Proteccão á Infancia ......... . 
Lyceu de Art.cs e Off.icios ............... . 
Colleglo de Orphãos, de Bom Conselho ... . 
Instituto Pasteur .................•....• 
Liga contra a Tuberculose de Pernambuco .. 
Asylo Bom Pastor de Recife ..............• 

Alagôas: 

Para auxiliar a construcção da Santa Casa de 
Miguel dos Campos ................. . 

Hospital de Caridade de Viçosa .......... . 
Santa Casa· de Viçosa ................... . 
Hospital do Caridade de Maceió .......... .. 
Maternidade dA Mnceió ................. .. 
Recolhimento de Orplliios da cidade de Ala-

gôas . . , . . .......................... . 
Asylo de Orphãos Desvalidos ............. . 
Escola mnnt.ida pela Sociedade Montepio dos 

Artist.as. . . . . ..... ·~· ............... . 
Sociedade Nossa Senhora do Bom Conselho 
· O!'phnnato São Domingos ............... . 

,.) 

5:00(}$000 
2:750$000 

7:000$000 

73:250$000 

3:000$000 
1():000$000 
1:000$000 

10:000$000 

10:000$000 
6:000$000 

10:000$000 
6:000$000 
6:000$000 

12:000$000 

74:000$000 

50:000$000 
50:000$000 
12:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
5:000$000 

10:000$000 
10:000$00() 

157:050$000 

5:000$000 
3:000$00íl 
5:000$000 

15:000$00íl 
5:000$000 

6:000$000 
5:000$000 

3:000$000 
. 5 :000$()00 
20:000$000 
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Succursnl do Instituto Commercial do Rio 
de Janeiro, em Maceíó .............. . 

Sociedade Perseverança de Auxilio dos Em
pregados no Commercio ..•...•..•...• 

Instructora Viçosense ..........•..•....•• 
Auxiliadora dos Chri~tãos ..............•. 
... ' .. '••' 

Sergipe: 

' 
' ' 

Hospital de Annapolis .................. .. 
Hospital de J apara tuba ... · .............. . 
Escola Salesiana São José ............... . 
Hospital de Santa Isabel ................ . 
Asylo de Mendicidade de Rio Branco .......• 
Asylo de Santo Antonio da Estancia .......• 
OrP.hanato de S. Christovão ............. . 
Hospital d~ .Caridade S. João de Deus, em 

LaranJeira. . . . . ................... . 

Bahia: 

Capital do Estado: 
Escola Polytechnica ............•........ 
Faculdade de Direito .................. .. 
Santa Casa de Misericordia .............. . 
Instit1;1to de Protecção c Assistencia á Infan-

cia. . . . . . .............. , .......... . 
In'slituto Geographico e Historico ......... . 
Associação das Senhoras de Caridade ..... . 
Collego dos Orphãos de S. Joaquim ...... . 
J ... yceu Salesiano ......................... . 
Escola São Vicente de Paulo ............ . 
Centro Operaria ......................•... 
Asylo Bom Pastor ...............•....... 
Asylo dos Expostos .................... .. 
Abrigo dos Filhos do Povo ............. .. 
União Caixeiral da Bahia .............. .. 
Lyceu de Artes e Officios ............... . 
Faculdade de' Medicina para ó- ambulatorio 

de clínicas cirurgicas ............... . 
Instituto S. José ....................... . 
Asylo Conde Pereira Marinho , ........... . 
Collegio N. S. da Snlleto ................. . 
Collegio Sagrado Coração de .restis ....... . 
Collegio rla Immaculada Concciçüo de N. S. 

do Des~erro ......................... . 
Para os serviços de postos nnti-ophidicos 

contractndos com o Instituto Vital Brn
sH, depcnd'endo a sua localisaçiio de in-
dicação do Ministerio rln Justiça ..... . 

' .... 

10:000$.000 

10:000$000 
3:000$000 
3:000$000 

~7:000$000: 

5:000~000 
3:000$000 
4:000$000 
4:500$000 
3:750$000 
2:500$000 
2:000$000 

1 o : 000$,000 

34:000$000 

50:000$000 
40:000$000 
20:000$000 

10:000$000 
10:000$000 
G :000$000 

10:000$000 
10:000$000 
2:000$000 
2:000$000 
5:000$000 
G:000$000 

12:000$000 
2:000$000 

10:000$000 

100:000$000 
2:000$000 
1 ;500$000 
5:000$000 
5:000$000 

5 :000~'000 

12:000$000 

317: 500$00(1 
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Interior do Estado: 

Hospital de Miserioordia de Alagoinha, ....• 
Santa Casa de Ilhéos ... , ............... . 
San tu Casa de Santo Amaro ............. . 
Santa Casa de Valença ................. ; . 
Santn Casn de Itabuna ........... , ....... . 
Santa Cnsn de Nazareth ................. . 
:~untn Casn do Cachoeira. . . . . .......... . 
Santa Casa de Oliveira dos Campinhos ... . 
Santa Casa de Conquista. . . . ............ . 
~looiedncle São Vicente do Paulo, de Itabuna 
Associação dos Empregados do Commercio 

do Ilhéos ....................... , .. . 
Santn Casa da Feira de Snnt'Anna ....... . 
Santa Casa de Misericordia de Santo Antonio 

de Jesus ............................ . 
Asylo Nossa Senhora de Lourdes da Feira 

de Sant'Anna ..... , .................. . 
Santa Casa da Cidade de Bomfim ......... . 
Montepio dos Artistas Feirenses .. ~ ...... . 
Santn Casa de Misericordia de Joazeiro ... . 
Sociedade Beneficente Luz Protectora de 

Santo Amaro ...................... . 
Collegio N. S. da Piedade de Ilhéos ..... . 

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

Espirita Santo: 

Santa Casa de Victoria ................. . 
Santa Casa de Cachoeiro do Itapemirim ... . 
OrphanatJ) do Collegio da Carmo, em Vi-

ctoria. . . . .... , ............. , ...... . 
Orphanato da Santa Casa de Misericordia, 
. em Victoria ................... , ...•.. 

Ri o de Janeiro : 

Casa de Cnridade de Nova Friburgo .... ,.,. 
Santa Casa de Angra dos Reis ........... , 
Faet.Jld;Jide de Direito de Nitheroy do Estado 

do Rio de Janeiro ................... . 
Hospital de Santa Thereza de Petropolis .. . 
:mscoln Domestica Cecilia Monteiro de Bi:!r-

ro·s, de Burra Mansa ................ , . 
Santa ·Casa de MiserJ,cordia de Pirnhy .... , . 
Santn Casn ele Misericorclia de S. João dn 

Barra. . . . . ........................ . 
Casa de Misericordin da Barra do Pirahy .. , . 
Hospital cl~ Caridade dn Parahybn do Sul.. 
Casa de M1ser1cordin l;le Rezonde ........•. 
Ca~a de Caridade de Maonhé ............ .. 
Instituto de Protecção á Infancia de Ni-

tlleroy. . . . . . ...................... . 
CnRn rlr Mir.cricorrlin da Cirlaclc rle Vn~sourns 

10:000$000 
10:000$000 
20:000$000 
5:000$000 
5:000$000 
5:000$000 
5;000$000 
5:000$000 
5:000$000 
5:000$000 

5:000$000 
5:000$000 

5:000$000 

5:000$000 
5:000$000 
1:500$QOO 
5:000$000 

3:000$000 
10:000$000 

115:550$000 

22:500$000 
3:000$000 

5:000$000 

5:000$000 

35:500$000 

1:875,000 
3:750$000 

30:000$000 
13:500$000 

:J:000$000 
3:000$000 

3:750$000 
3:750$001) 
3:750$000 
1:500$000 
:1:750$000 

3:750$000 
3:750$000 
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Asylo Furquim ..................••.•.... 
Casa de Caridade de Valenca .....•.•...•. 
Ca~a de Misericord~q de Itaguahy ........•. 
Cqsa qo Misericordia . de Cabo Frio ....... . 
Assooiacüo Protectora Recolhimento dos 

Desvalidos de Petropolis ...........•. 
Escola Domestica e Asylo Nossa Senhora do 

Amparo . ..... , , , ........ ~ .......... . 
Instituição de Assistonoia á Infanoia do Pe-

tropolis . ......... ! , , , , , ••• ~\, ••••• , • 

Escolas Prol'issionnes Salesianas de Ni-
theroy:. . . . · •....... · · ....•... · · · · . · 

Collegio Saleesiano de Nilheroy ......... . 

São Paulo: 

Gabinete de Leitura de Taubaté .......... . 
Gottas de Leite de Araraquara ........... . 
Santa Casa de Misericordia de São Carlos 

do Pinhal ......... -:-. . , , ........ , ... . 
Santa Casa de Misericordia de Piracicaba .·• 
Maternidade dfl S. Pnulo ............. , , , • 
Cráche Baroneza de Limeira , ........... . 
Escola du Loja Sete de Setembro ......... . 
S11nta Casa de BaurO .......... , ......... . 
Santa Cnsa ele S. Manoel ........ ; .....•.. 
Cnaa de Misericordia de Sorocaba ... , .. , • 
Asylo e Invalidas da Cidade de Campinas, 
M aternidad•e d!l Campinas ................ . 
Hospital do CirculQ Italiano União de Cam-

pinas ........ • ...... · · ...... · · ..... · 
Hos·picio de Dementes de Campinas ..... , 
Hospital de Morpneticos de Campinas ..... . 
Créche de Jundiahy ..................... . 
Orphanato Santa Veronica de Tnubaté ... . 
HO$Pillll de Jacarehy .................... . 
Hospital de S. Luiz de Parahytinga ..... . 
Santa Casa de Misericordia de Pindamo-

nhangaba .......................... . 
Asylo de Mendicidade de Limeira ......... . 
Asylo Amalia Franco, Rio Preto ............ . 
Santa Casa de Misoricordia do Xiririca ... . 
Instituto A:ssistencia á fnfancia de Ribei-

rão Preto ............•............... 
Hospital Santa Isa)Jel de Tal.lb~Lé., ....... . 
Santa Casa de Mlsariaordia de Limeira ..... . 
Hospital S. José dos Campos ............. . 
Asylo S .. José de Ta1.1baté .. ,,,, .... , ...... . 
Liga Paulista contra u 1'ubet•culose ..... , .. 

9:750$000 
3:750$000 
3:750$000 
3:750~000 

4:500$000 

2:000$000 

!:500$000 

15:000$000 
25:000$000 

142:125$000 

6:000$000 
10:000$000 

7:500$000 
7:500$00() 
7:500$000 

15:000$000 
15:000$000 

7:500$000 
7:500$000 
ll :750$0Q.1 
3:750$000 
3:750$000 

3:750$000 
3:750$000 
3:750$000 
1:870$000 

12:000$000 
2:000$000 
.2:000$000 

10:000$000 
5:000$000 
5:000$000 
5:000$000 

10:000$000 
10:000$000 
5:000$000 
2:000$000 
5:000$000 
8:000$000 

188;870$000 
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Paraná 

Faculdade de Engenharia .........•....... 
Faculdade de Direito ................... .. 
Faculdade de Medicina de Curityba ....... . 
Santa Casa de Misericordia de Curitiba ... . 
Para custeio dos serviços creados pelo 

decreto n. 13.014, de 4 de maio de 
'1918 (nacionalizaçà:o do ensino), sendo 
~16 :o0,'$000 de subvenção e 9 :600$ 
para gratificação do inspector fis
cal, 2 :460$000 para as diarias de 
inspec~ão de 120 escolas, 2:400$000 
para o dactylographo ·e 600$ para o ser-
v,ent(; . , ......••.•.•..•...... · · · · · · • · 

San.éa Catharina: 
i' 

Asylo de O:.>phãos S. Vicente de Paulo ..•. 
·Asylo de Mendicidade do Irmão Joaquim ... . 
Hospital de Caridade em Florianopolis ..... . 
Pavilhão dA Alienados no Hospital de Azam-

buja, Brus.que .......................... . 
Hospital de Caridade de S. Francisco ....•. 
Hospital de Caridade Itajahy .....•.••..... 
Hospital Je Caridade de Laguna ...•.....•.• 
Hospital de Caridade Tijuca .............. . 
Hospital de Caridade de Lages ............. . 
Asylo de Orphãos e Desvalidos de Joinvi!le. 
Para custeio dos serviços creados pelo de-

creto n. 13.014, de /1 de maio de 1918 
(nacionalização do ensino), sendo 
342:000$ de subvenção e 9:600$ para 
gratificação do inspector fiscal, 3 :900$ 
IJ)ara as diarias de inspecção de 190 es
colas, 2:400$ para o dactylog-rapho e 
600$ para o servente ................ .. 

Rio Grande do Sul : 

Faculdade de Med.icina de Porto Alegre .... 
Santa Casa de Misericordia do Porto Alegre. 
Instituto de Engenharia de Porto Aleg-re, lei 

n. 4.318, de 8 de dezembro de 1921, art. 2• 
Para custeio dos serviços creados pelo de

creto n. 13.014, de 4 de maio de 1918 
(nacionalização do ensino), sendo ..... 
252:000$ de subve·nção o 9:600$ de grati
ficação do inspector fiscal, 2:865$ para 
as diarias de inspecção de 140 escolas, 
2:400$ para o dactylogt'apho c 300$ para 
o servente . ......... , ............... . 

50:000$000 
20:000$000 

100:000$000 
7:500$000 

231:060$000 

408:560$000 

10:000$000 
10:000$000 
20:000$000 

8:000$000 
3:000$000 
3:000$000 
3:000$000 
3:000$000 
3:000$000 
3:000$000 

358:500$000 

427:500$000 

100:000$000 
22:500$000 

50:000$000 

267 :/iG5$00.0 
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,Para o Laboratorio do vaccinas o sôros, no 
Estado do Rio Grande· do Sul, constru
ccões, reconsLruccões o installaoões, lei 
n. 4.348, de 8 de dezembro de 1!l21, 
art. 2° . ••••••.••..•.•..•.•........... 

Matto Grosso: 

Santa Casa do Miscricordia da Cuyabá ..... . 
Sociedade de Beneficencia Corumbaense ... . 
Para continuação dos serviços do postos anLi-

ophidicos contractados com o Instituto 
Vital Brasil dependendo a sua locali
zação de indicação do Ministerio da 
Justica ............................ . 

Goyaz: 

Collegio Secundario de Bõa .Vista .•••...... 
Asylo de S. Vicente de Paulo ..•..•.•...... 
Hospital de Caridade .................. .. 
Escola de Direito ........................ . 
.Collegio de Instrucção Secundaria para me-

ninos mantido pela ordem de São Domin
gos, em Porto Nacional. ...... : ....... 

;Para continuação dos serviços de postos anti
o.p·hidicos contractados com o Instituto 
Vital Brasil, dependendo a -sua loca-li
zação de indicação do Ministerio da 
Justiça .............. , ...... • ....... . 

; . 

I ' 

Minas Geraes : 

Casa de Caridade de Leopoldina .••••••••• 
:&sylo de S. Salvador de S., José de Além Pa-

rahyba ................ , ............ . 
Hospital de Caridade de Cataguazes ••...•.. 
Hospital de Caridade de Ubá ............. . 
Hospital de Caridade de Viçosa ..•..•...... 
Hospital de Caridade de Santa Luzia de Ca-

rangola ............................ . 
Hospital de Caridade de Mar de Hespanha .. 
Hospital de Caridade de Rio· Branco ..... . 
Santa Casa de Misericordia de Ouro Preto .. 
Orphanato de Santo Antonio de Ouro PI'eto .. 
Lyceu de Artes e Officios de Ouro Preto ... 
Casa de Caridade de Muzambinho ........ .. 
Hospital de Caridade de Rio Preto ..•...•.• 
Santa Casa de Misericordia de Juiz de Fóra. 
:Asylo Sàn._to Antonio de UJ)eraba ........ .. 

·~, 

130:000$000 

569:965$000 

15:000$000 
7:500$000 

i2:000$000 

34:500$000 

5:000$000 
3:750$000 
7:000$000 

'20:000$000 

2:000$000 

t2:000$000 

49:'750$000 -·----
7;500$000 

1 :500$000 . 
:1.:500$000 
1:500$000 
j:t>00$000 

3:750$000 
:1.:500$000 
3:750$000 
5:000$000 
5:000$000 
5:000$000 
:1.:500$000 
:1.:500$000 
7:500$000 
~:500$000 
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Gullcgio Agricola do Cachoeira do Campo .. . 
Atiylo Bom llastor Jo llcllo 1lorizolilc ..... . 
l:l.ospilal do Barbacena ................... . 
Hospital de Palmyru. ....................•. 
Hospital de Quleluz ..................... . 
Hospital de Marianna ...•................ 
Hospital de Oliveira .................... .. 
Orphanalo do Santo Antonio de Bello l:lol'i~ 

zontc. . .............. ~ ............. . 
Santil Casa de Itajubá .................. .. 
J:lospiLul do llonle Nova .•••• , .. , ..... ,,., 
Hospital de P iranga ..• , .• , , .......••..... 
Santa Casa de Passa-Quatt•o ..•. , , , ... , .•. 
Orphanato de Sanl'Anna em Passn-Qualt'o .. 
Soota Casa de Santo Antonio de Jaci.Jtlnga. , 
Escola de Engenharia de Juiz de Fóra. , .•• 
FilOu-Idade de Medicina do Bello Horizonte .• 
Instituto Commercial Mineiro de Juiz de Fóra 
~sylo de Orphãos de Bar h acena .......... . 

· Santa Casa de Abaeté ................... . 
Santa Casa de Passos ................... . 
Santa Casa de Guaranesia ............... . 
Santa Casa de Guaxupé ..... , ..... , ..... . 
Snnta Oasa de .Monte Santo ........ , ...... . 
Santa Casa de Uberabinba .............. , , 
Santa Casa de S. Sebastião do Parais o ..... . 
llão de Santo Antonio de Bello Horizonte ... . 
Santa Casa de San La Ri ta de J aoutinga ....•• 
Asylo de Inva.lidos de S. Vicente de Paula de 

Carangola. . .... ~ .. ~ . 4 • , • ~ •• ~ •••••••• 

Santa Casa Antonio Moreira, de Santa Rita 
do Sapucahy ....................... . 

Ol'lphanato D. Silverio, em Cataguazes .... . 
Asylo João Emilio, de Juiz de Fóra ....... . 
Casa de Caridade de Turvo ............... . 
Asylo do Mendigos de Juiz de Fóra ....... . 
Casa de Caridade da Cidade do Pará ....... . 
Sociedade de S. Vicente de Paulo de Ayu-

ruocu. . ............................ . 
Casa de Caridade de ·Sylvestre F·erraz ..... . 
Casa do Caridade de Santa Quiteria ....... . 
Casa de Caridade Baependy ............... , 
Casa de Caridade de Ouro Fino ........... . 
Asylo de Invalidas do Pão de Snnio Antonio 

em Diamantina. . ................... . 
Asylo de S. Joaquim da Conceição do Serro. 
Colleglo Providencia de Marltmna ......... . 
Instituto de Radium de Bello Horizonte ... . 
Hospital Cassiano Campolino de Entre Rios. 
Santa Casa de Perdões ................... . 
Instituto de Proteccão á Infancla de Juiz de' 

Fóra . ............ ,', ............... . 
Escola Profissional Feminina do Bel!o l:lori-

~ante. . .................... , ...... . 

5:000$000 
5:000$000 

i0:000$000 
1:500$000 
1:500$000 
1:500$000 
1:500$000 

5:000$000 
1:500$000 
1:500$000 
1:500$000 
1:500$000 
2:000$000 
1:600$000 

fi0:000$000 
100!000$000 
20:000$000 
1:500$000 
1:500$000 
1:G00$000 
1:500$000 
1:500$000 
1;500$000 
1:500$000 
1:500$000 
1:500$000 
1 :G00$000 · 

1 :.500$000 

1:500$000 
3:000$000 
3:750$000 
1 :500$000 
2:000$000 
1:500$000 

2:000$000 
1:500$000 
1:500$000 

500$000 
10:000$000 

1:500$000 
1:500$000 
1:500$000 

100:000$000 
1:500$000 
1:500$000 

2:375$000 

12:000$000 
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Externato do Patronato Campos Sallcs, an
nexo ú Escola de Ag!'icu!LUI'a o ll·ecuarla 
Passa-Quatro. . .................... . 

Casa de Misericordia de Vil! a Braz ....... . 
Sociodado Amante de Instrucção o Trabalho 

do Bollo Horizonte ...............•... 
Asylo de Caridade Bom Suocesso .....•.... 
Hospital da Santa Casa do Prados ........•• 
Santa Casa da Cidade de Campanha ....... . 
Casa do Caridade S. Vicente de Paulo do 

I1ou·so Alegre. . .....................• 
Casa do Cnr·idade da Villa de llarnopeba ..•. 
Casa de Cm•idado de S. João Bapti-sta ..... . 
Instituto de Assistencia á Infancia de l3ello 

Horizonte. . ....... , ..... ~ ....... i i •• 

Santa Cu~a de Sete Lagoas ............... . 
Pavilhão de Tuberculosos da Santa Casa do 

Lavras. · . . .......................... . 
Santa Casa de Bom Despacho .....•...... 
Casa do Caridade de Sabará ............. . 
Hospital do Misericordia da Cidade do Pará 
Associação Beneficente Irmãos Artistas de 

Juiz elo Fóra .. ..................... . 
Hospital da Villa Antonio Dias ........... . 
Casa de Caridade de Conquista ........... . 
Casa de Caridade de Alfenas ....•......... 
Faculdade de Direito ..................... . 
Instituto Profissional Feminino de Santa 

Rita de Sapucahy .................. .. 
Lyceu de Muzambinho .................... . 
Hospital de Misericordia de Caldas ...•.... 
Casa de Caridade de Paraisopolis ......... . 
Asylo Santa Izabel, de Itajubá ........... . 
Asylo Ana lia Franco, de Uberaba ......... . 
Santa Casa do Misericordia do Rio das 

Velhas ......... : . ................. .. 
Liga Mineira Progresso Feminino ......... . 
Asylo de Invalidas "D.Maria Adelaide", 

Brazopolis. ·. .. ....................... . 
Santa Casa do Misericordia de Bello Hori-

zonte, par·a seus serviços ........... . 
Assistencia Dentaria, annexa aos grupos es-

colares de Juiz de Fóra ............. . 
Hospital da Casa de Caridade da Villa de 

S. João Evangelista ................. . 
Hospita-l Allo Rio Doce ................ .. 
Orphanato S. José, annexo á E~.cola Arthur 

Bernardes, em Carangola ............ . 
Pavilhão de Tuberculosos da Santa Casa de 

~lsericordia de Bello Horizonte ........ . 
Hosp1~al de ltabira. do Matto Dentro, inclu-

s s1vo 3:000$, para roconstruccão. . .. . 
San~a Casa do S . .Toão Evangelista ...... ,. 

S
an. a Oa,sa de Christina ................. . 
ocJedade' do S. Vicente de Paulo de Ca

,_ xambú.·, 
-· .•. -==.::: .!.,, __ •••••••••••••••• ···-·.· •••• ···-~. 

20:000$000 
1:500$000 

2:000$000 
1:500$000 
1:500$000 
1:500$000 

1:500$000 
1:500$000 
1:500$000 

1:500$000 
4:500$000 

1:875$000 
3:750$000 
1:500$000 
1:500$000 

2:000$000 
3:000$000 
1:875$000 
i:fí00$000 

20:000$000 

5:000$000 
5:000$000 
3:750$000 

:10:000$000 
3:750$000 
:1:875$000 

:1:500$000 
10:000$000 

5:000$000 

30:000$000 

1:500$000 

4:000$000 
3:000$000 

4:000$000 

. 8:000$000 

6:000$000 
~:000$000 
1:500$000 

... •• 1 1 :500$.0_0(! 
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Casa de Caridade de Caxambú ........... . 
OrphanaLo de N. S.' do Carmo, do Carmo 

do Rio Claro ....••.•................ 
Asylo S. Vicente do Paulo de Bocayuva .... 
Hospital Santa nosalia do 'l'heophilo OLLoni 
Hospital de 'l'uberculosos do Januaria ..... . 
Santa Casa de S. Miguel de Guanhães .... .. 
Hospítal de S. Vicente de I>aulo de Bello 

Horizonte. . ......................... . 
Associação das Damas de Caridade •......• 
Lyceu de Artes o Officios de Guaxupé ...... 
Santa Casa do Misericordia da cidade do 

Serro. . ............................ . 
Santa Casa de Misericordia de Diamantina .. 
Santa Casa de Misericordia de Jaguary .... . 
Asylo de Orphãos S. José, Campanha ..... . 

N. 17 
Verba 40 : 

1:500$000 

5:000$000 
2:000$000 
2:000$000 
2:000$000 
2:000$000 

4:000$000 
3:000$000 
5:000$000 

10:000$000 
10:000$000 
5:000$000 
3:000$000 

669:500$000 

Restabe-leça-se o ajudante de porteiro com o o1·denado da 
tabella. - Joaquim Moreira. , 

N. 1!1 
Onde convier : 
Os prazos a que se refere o art. 5" da lei n. 4. 428, de 28 

de dezembro de 1921, que providencia sobre construcção de 
sanatorios para tuberculosos e o da vigencia do decreto que 
abriu o credito para as respectivas ·construccões, de accôrdo 
com os contractos cel·ebrados, vigorarão até 31 de dezembro 
de 1926. -Joaquim Moreira. 

N .. 20 

A' verba· 12 - Justiça Federal : 
XVI - Juizo Federal na Secção do Estado da Bahia· : 
Material : 
Substitua-se pelo seguinte : 
Consumo: 

Objecto de expediente ..... , ... ·.: ............. . 

Despesas diversas : 

Publicações de edita:es .....•..•....••........ 
A.ss,eio do edificio . ........ ., ................ . 
Eventuaes. . ............ , .. , ................ . 
~''' "'...: •. o I ~ ''-'"' '. -'-··•~·•- ,,.. "-~ - •·~· '"' _,, .. ~, . .,, ' 

800$000 

100$000 
500$000 
200$000 
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Servi~'OS indusLriaes do Estado : 

a) serviço Leleg-raphico. .. ................... . 
b) publicações no Dial'io Of('ic'ial .•..........•. 

Para conservacão do predio do Juizo Seccional 

N. 21 

200$000 
200$000 

1:600$000 
4:000$000 

Verba 12" - ,J usLica J?ederal - Consignação "Material": 
II-Minislerio Publico (Procuradoria Geral da Re

publica) : 

Restabeleça-se a sub-consig-nacão n. 17 - "Li-
vros c enQadernações" ................... . 500$000 

Restabcler;a-se a sub-consignação n. 18 - "Ac-
qu isit,ão c conee!'to de moveis, ele.". . . . . . 1 :000$000 

Sub-consigna~:ãu n. 10 - "Objectos de expediente" -
Onrlc :<e diz 500:Ji, diga-se 3:100$000. 

SuiJ-con,.;ignw;ão n. 20 - "Eventu.aes, ele." - Onde se 
diz 500$, diga-se 1 :000$000. 

Sub-consignar;Uo n. 21 - Sup,prima-se. 

XXVI - Material geral : 
· SuiJ-consignação n .. 75 - "Aluguel de salas ou casas des

l.inadas ús audiencias dos juizes seccionaes, etc." - Augmen- . 
te-se de 4 :800*, para pagamento do aluguel de casa do juizo 
.senccional de Bello Horizonte, não incluído no credito da 
proposta. 

N. 22 

Verba 12' - Juslica Federal ·- Consignação "Material": 
Juizos seccioua·cs do Districto Federal : 
SulJ-consig]\aQão n. 22, "Objectos de expeclicnte" - Au, 

gnJenlc-se de 250$000. 

Juiw seccional do Estado de S. Paulo : 
Suh-consignar;ão n. 58, "Ob,icctos do cxpcdicnlc" - Au

gmcntc-se de G00$000 . 

.Sub-consig·nação n. 59, "Publicacõcs de odilacs,etc." 
Augmenlc-se ele 600$000. 

.Tuizo Seccional do Estado de Minas Gcraes : 
', . 

Sub-con~ig·nac.ão n. üü, "Objectos de cxpeclicnlo" - Au-
gmonto-~c do GQ_0$000. · 

Sub-consigna(:.ão n. ü7, "Publicações de editaes, etc." -
Aug·mente-so de 600$000. 

S.-Vol. XII 27 

.I 

I 

; 
' 

li 
I 
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N. 23 

Verba 12' - Justiça Federal : 
Sub-consignacão n. 5, "Pessoal" (Juizos seccionaos do 

Districto Federal) - Accrescente-se : 

i juiz : 

Ordenado .............. . 
Gratil'icação. . .......... . 

i subslituLo : 

Ordenado. . ............ . 
Grntificncllo. . .......... . 

i escrivão : 

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

5 officiaes de juslica : 

Gl'atificn~ão. . ......... . 

2i:333$333 
10:666$667 

13:333$333 
6:666$667 

2:400$000 
1:200$000 

000$000 

32:000$000 

20:000$000 

3:600$000 

5:400$000 

61:000$000 

Sub-consignacão n. 21, "llessoal" (Juizo Seccional do Es
tado de S. Paulo) - Accrescente-se : 

1 juiz : 

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

1 ·substituto : 

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

1 procurador da R·epublica : 

Ordenado. . ............ . 
GraLificacão. . .......... . 

2 officiaes de justiça : 

G r a Lil'icação. . .......... . 

16:000$000 
8:000$000 

9:600$000 
4:800$000 

5:600$000 
2:800$000 

900$000 

24:000$000 

8:400$000 

1:800$000 

48:600$000 

'Sub-consignacão n. 25, "Pessoal" (Juizo Seccional no Es
tado de Minas Gerues) - Accrescente-se : 
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1 juiz : 
Ordenado. . ............ . 
Gratificação. . .......... . 

1 •substituto : 

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

N. 24 

16:000$000 
8:000$000 

9:600$000 
4:800$000 

Verba 13" -· Justiça do Districto Federal : 

24:000$000 

14:400$000 

38:400$000 

Sub-consignação n. 8, "Pessoal" - Onde se diz "um pro
curador geral, ordenado 22:400$, gratificação 11 :200$. total 
33 :600$", diga-se: "um procurador geral, ordenado 27:200$, · 
gratificação 13 :600$, total 40 :800$000". 

N. 25 
Verba 13' - Justiça do Districto l!'ederal : 
Destaque-se da verba 32' "Administração, Jusliça o outras 

desposas do 1'ct-riLorio do Acre" a dotação de GO :000$, cor
rcspondenles aos vencimentos dos desembargadox·es Alberto 
Augusto Diniz, João nodrigues tio Lago e J oiio Alves de Uastro, 
e accrescente-se nesta verba uma nova sub-consignacão em 
Pessoal, a saber : 

"N. 3. Magistrados em disponibilidade da Justiça do Acre 
a serem aproveitados na Justiça do Districto Federal (art. a•, 
n. 2, da lei n. 3. 232, de 5 de janeiro de 1917 e accórdams do 
Supremo 1'ribunal, de 13 de agosto de 1921, de 2 de maio de 
1922 .e de 20 de outubro de 1923) : 

Desembargador Al!5crlo Augusto DirÍiz, venci-
mentos ............................... . 20:000$000 

Desembargador João Hodrigues do Lago, venci-
mentos ............................... . 20:000$000 

Desembargador João Alves de Castro, venci-
mentos ............................... . 20:000$000 

N. 26 
Verba 1 ;:;• - Policia do Districto ·Federa-I : 

Su!J-consig·na~f'to n. 1 - Pessoal - Na conrormidacle da 
Labclla anncxa au t·cgulamenLo que baixou com o decreto nu
moro 10.500, du lO ue setembro do 1!124, accrcscentou-se: 
7 censores ela~ cus:;.s de diversões: 
Ordenado................... 5:000$000 
Gratií'icaciio . . • . . . . . . . . • . • . . 2 :SOO$ãz0 

8:400$000 58:800$000 
.Sub-consignacão n. 13' - Pessoal - Acorcscente-se: 

Cornelio ·soares de Ai:ercdo (guarda civil) . . . 1 :800$000 
Maria da Conceição e Ahigail, filhas do guarda: 

civil Antonio Sallcs Nogueira ••..• ·: •• -... ·1 :800$000 
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N. 27 

Verba 15"-Policia do Distl·icto Federal: 
Sub-consignacão Proposta do Governo 

N. 1 - Machinas, apps:relhos, instrumentos, 
ferramentas e ulensilios das officinas .. . 

N. · 8- Illuminaeão e forca motriz ......... . 
N. 9- Custeio e acccssor10s do material de 

transporte da Policia·, inclusive da 
Guarda Civil e da Inspectoria de Vehi-
culos . . ................ , ...•....... 

N. 11 - Conservaçüo e diversos concertos do 
edifício da Repartição Central, concertos 
c reparos nas dr.legacias, estacões e 
postos policiaes ....................... . 

N. 14- Objectos de expediente, inclusive réis 
3:000$ para a Inspectoria de Vigilantes 
Nocturnos .... , ...... , ............. . 

N. 2-Livros, assignaturas de jornaes, revis-
tas, encadernações, impressões, etc ..... . 

N. 3-Acquisição de moveis .............. . 
N. 18- Concerto de moveis .•............... 
N. 24- Pagamento a peritos ............... . 
N. - Conducção de enfermos, a:lienados e 
N. 26- Eventuaes . . .................... . 

cadaveres . . ....................... . 

N. 28 

Verba 16"- Policia Mili·tar: 

28:000$000 
70:000$000 

33:000$000 

70:000$000 

77:000$000 

3:000$000 
8:000$000 

16:000$001) 
20:000$000 

10:000$000 
274:000$00G 

Sub-consignação n. 8 -Pessoal -Modifique-se, em vir
tude de melhoria de r.e·forma, os vencimentos dos seguinte; 
officiaes : ~ ::. ~ ::: .. !i 

Major Eduardo Eugenio DoerdeHein - Onde se diz, ré1s 
3:360$, diga-se: 7:599$996. 

Major graduado Antonio José da Costa e Souza - Onde 
se diz: 3 :279$996, diga-se: 7 :320$000. · 

1 • tenente Dr. Luiz Figueira Machado - Onde se diz: 
i :533$32/t, diga-se: ft :599$996, 

2• tenente Manoel Mathias da Costa - Onde se diz, ré is: 
1 :440$, diga-se: 3 : G00$000. 

Acet·escen te-so, na mesma sub-consignacão, os seguintes 
reformados: 

Tenente-coronel José Narciso de Carvalho .... . 
Tenente-coronel .Joaquim Rodrigues Fontes .. . 
Tenente-coronel Alf'redo Gomes de .Jesus .... . 
Tenente-coronel Pedro de Souza Telles ...... . 
Tenen tc-coronel ·graduado José Estanislau Bar-

·bosn dn Sílvn . .......................... . 
Mrv,ior Fernando Vieira Ferreira ............ . 
Ma,ior graduado .Tavme dos Santos Lima ..... . 
Capitão Francisco Vieira de Azeredo Coutinho 
Cnrpiião Alcebiudes Ribeiro Cat:]lão ....... . 
f• tenente Augusto Lopes Mendes •..........• 

14:151$990 
13:979$990 
18:919$9!!0 
14:151$990 

10:751$986 
10:560$000 
8:800$000 
8:320$000 
8:320$000 
6:447$991 
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2'' tenente Ben,iam in So;;,res da Fonseca Lima 
<l" l.onente Henl'iquo Xavier ]3apl.ista ........ . 
:.!" l.eiiOIII.o Paulo Garnerino Con(\a Leite ..... . 
2" tenente Mano o! ~l.'eixcira Pinheiro ........ . 
2" tenente .Tosé T"ucio B:n·bosa .............. . 
2" tenente .Tuvcnal Augusto de Franca ....... . 
2" tenente Luiz Gi:;mbarha .........•........ 
2" tenente Mario Gomes ....•.•..•.•......... 

N. 29 

Verba 16"- Policia Militar: 
Sub-consignação n. 1-Pessoal- Officiaes. 

421 

5:200.$000 
5:200$000 
5:200$000 
5:303$095 
5:200$00() 
5:200$000 
5:200$000 
5:200$000 

De accôrdo com o decreto n. :16.540, de 5 de agosto de 
1024, substi tu :x-se a tabclla pela seguinte: 

:1 commandan te geral (general 
ou coronel) (gratificação) 8:7.99$996 8:799$990 

3 officiaes do Exercito, com
mandantes de corpos e 
directores de repartições 
(coroneis ou tenentes-co
roneis) (gratificação)\ .... 

7 tonr.n tes-coroneis: 
Soldo . . .............. . 
GJ'nt.ificnção . . ......•.. 

H m:v.iores: 

11:599$992 
. 5:800$098 

27:999$9R4 

17:400$000 121:800$000 

Soldo . . . . .. . . . . . . . . . . • . _ 9 :599$988 
Gratificação . . . . . . . . . . . 4 :800$012 

1 secretario geral (major ou 
capitão) : 
.Soldo . . ..........•.... 
Gratificação . . ......... 

1 officinl :'is orrlcns rio chefe 
rle policia (major ou en
pitão) : 
Soldo . . .............•. 
GrntifiCI\Nio ........ . 

50 capitães : · 
Rol rio . . ....... · ....... . 
Clrnl.ifiençfin . . ......... . 

:14:400$000 :!58:400$000 

9:599$988 
4:8U0$012 -·---14:400$000 ·14:400$000 

9:599$.988 
4:800$012 

14:400$000 14:400$000 

7:999·$992 
4:000$000 

12:000$000 600:000$000 

'I .,, 
,, 
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1 auxilis.·r do serviço de ele
ctricidade (capitão) : 
Soldo . . .............. . 

. Gratificação . . . ........ . 

·H primeiros tenentes: 
Soldo . . .............. . 
Gratificação . . ......... . 

1 auxiliar do serviço de en
genharia ( 1 • tcnento ou 
·Soldo . . .............. . 
2" tenente) : 
Gratificação . . ......... . 

2 encarregados ele duas . das 
. secções da ~ssistencia elo 
pessoal (primeiros tenen
tes ou segundos tenentes) : 
Soldo . . .............. . 
Gratificação . . ......... . 

3 encarregados ele trcs das 
s c c ç õ e s da IntendeMia 
(primeiros t c n e n t c s ou 
segundos tenentes) : 
Soldo. . . .............. . 
Gratificação . . ........ .. 

8 primeiros tenentes inten
dentes ou secretarias dos 
corpos: 
Soldo . · . . .............. . 
Gratificação . . ........ . 

8 sngnndos f.nnenf.es intenden
tes on sccrct.nrios dos cor
pos: 
Soldo . . .............. . 
Gratificação . . ........ . 

2 cnmmnnd~ntcs rln seccões 
do Corpo de Serviços Au-

7:999$992 
4:000$000 

12:000$000 

G :199$992 
3:100$008 

12:000$000 

9:300$000 384:300$000 

6:199$992 

3:100$008 

.9;300$000 

6:199$992 
3:100$008 

9:300$000 

6:199$992 
3:100$008 

9:300$000 

6:199$992 
3:100$008 

9:300$000 

18:600$006 

27:900$000 

,. 

9:300$000 74:400$000 

l'í :199M96. 
2:600$004 

7:800$000 62: lt00$000 
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::dliares (primeiros tenen
tes ou segundos tenentes) : 
Soldo . . .............. . 
Gratificação . . ........ . 

72 segundos tenentes: 
.Soldo . . ............... . 
Graitficaoão . . ........ . 

N. 30 

6:199$902 
3:100$008 

9:300$000 

5:199$996 
2:600$004 

18:600$000 

7:800$000 561:600$0CO 

2.111. :899$980 

Verba 16" - Policia Militar - Sub-consignacão n. 2 -
"Pessoal - Pravas de·pret": 

De accurdo com o decreto n. 16.540, de 5 de agosto de 
1921, sn!Jsl.il.ua-se a l.a])e!Ja pela seguinte: 
21 sargentos aspirantes : 

Soldo.................. 2:295$000 
Gratificação . . . . . . . . . . . 1 :147$500 

16 sm·g·entos-n.iuclantes e inten
dentes: 
Solei o . . .....•..•...... 
Gmti ficatlãO . . ........ . 

61 primeiros sargentos: 
Soldo . . ...•....•....... -
Gratificação . . ......... . 

90 segundos sargentos: 
·Soldo . . ••••.•••••..•.• 
Grn l.i.ficw)fi.o . . ........ . 

120 terceiros sargentos · 
Sol elo . • ••••••••••••••• 
Grnt.ificaçiio • . •........ 

' 6 mestres do -J!lusicn: 
Soldo . . . :· .........••.. 
Grn I. ifícnçfio . · ......... . 

6 cornct.eiroH-mríres: 

. 3:1,4 2$500 

2:295$000 
1: 147.~500 

3:442$500 

1:773$334 
886$666 

72:292$500 

55:080$000 

2:660$000 162:260$000 

1:411$667 
705$833 

2:117$500 190:575$000 

1 :258$667 
629$333 

1:888$000 226:500$000 

1 :773$334 
886$666 

2:660$000 15:960$000 

I 
i 
' : . ' 
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~ 
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Soldo ................ . 
Ut·atifica(•üo .......... . 

G contrn:-mestros do musica : 
Soldo . . .............. . 
Gratificação . . - ........ . 

1 mestre de fanfarra: 
Soldo . . ............•.. 
Gt•atificação . . ......•.. 

1 clarim-mór: 
Soldo ................. . 
Gral.ificação . . ......•.. 

1 mestre corri e iro: 
Soldo . . .............•.. 
Gra tificacão . . ......... 

1 mestre ferrador: 
Soldo . . ............... . 
G!'Uf.ificar!ãO . . ......•.. 

1 mestre conductor: 
Soldo . . .............••. 
Gratificação . . ........ . 

1 mestre motorista: 
Soldo . . .............•.. 
Gratificaolio . . ...••.•.. 

4!'!0 cabos rlc csquar.lrr• o nssl
milndos: 
Soldo ................. . 
Gratificação . . ....... .. 

3. 487 outras praças: 
,Sol fio . . ..... , .. , ... , .. 
Grnl.ificnção ....•...... 

1 :ldl.$007 
705$S3a 

2:117$500 

'1 : lt11 $007 
705$833 

2:117$500 

1 :411$607 
705$833 

2:117$500 

1 :411$667 
705$833 

2:117$500 

1 :411$667 
705$833 

2:117$500 

1 :411$667 
705·~833 

2:117~500 

1:411$667 
705.~833 

2:117$500 

1 :4H$667 
705$833 

. 2:117$500 

1:081$334 
540$666 

12:705$000 

12:705$00G 

2: f17$500 

2.:117$500 

2:117$500 

2:117$500 

2:H7$500 

2:U7$5GO 

1:622$000 681:340$000 

872$667 
436$333 

1:309~000 4.564:483$000 

G.OOii:!i65$500 
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N. 31. 

Vo!'lw I G" - Policia Militar: 
Suh-consignnofio n. 3 - Pessor.l - Grat.ifícaQões e au:u

lios diversos: 
Em virl.ndn rins alterações del.erminndas pelo decreto 

n. :I.G.540, de 5 do ag'OsLo de 1924, substitua-se a tabella da 
pl'oposl.a pela seguinte: 
l''"J'a as \H'll<illS cng·ajadas, de muito bom 

comporl.amcnl.o, eom mais de 12 annos 
de set'vjoo ............................ . 

Para as oJ•dcnancns do M inisterio da Jus-
. · !.it~n . ............. · .................... . 

Ao pagador, para quebrr.:s ................ . 
A 35 sargentos diplomados pela Escola Pro-

15:000$000 

1:080$000 
600$000 

fissional . ............................ . 
Alimer1 Lar1iio pa:ra prar;as ................. . 
FardamBn l.o para pJ·aças, inclusive calcado 

12:600$000 
4.421:299$750 

c ul.cnsilios correlativas ............. . 
Forragem, J'er•J•agcm c curativos dos animo:es 
Gratificaçã~ para 15 professores da Escola 

867:528$306 
1.123 :4H$600 

ProfJsswnal, a 3 :GOO$ cada um ....... . 
Gra:tificação para o encarregado da Escola 

Profissional ......................... . 
Gratificação para o preparador de physica e 

chimica da Escola Profissional. : . ..••. 
Para p~-gamenlo de officiaes e praças em 

diligencia f6ra do Disl.ricto Federa] .... 

54:000$000 

1:800$000 

1:8001!1000 

6:000$000 

6.505::l:l9$655 

Suh-consignaç:1o n. 7 - Pessoal - Pessoal dos serviços 
de electricidade, etc.: 

Augmenl.e-sc de .1 :200~000. 

N. 32 

Verba 16' - Policia Militar: 
Sub-consignacão n. 8 - Pessoal : 
Accrescente-se: 

2' tenente Benedito Ca:nario Porto .. , ......... . 
2' tenente Ali pio Fernandes dos Santos ........ . 
2' tenente Manoel Gon()alves Vieira ........... . 
2' tenente .José Buarqu e de Gusmão ........... . 
2' tenente Cherubim da Silveira Brasil. ....... . 
2' tenente José Eloy Travassos Sarinho .•....... 

Sub-consignação n. 9 - Pessoal: ,, 
Accresoente,-se: 

3' s:;:rgento Li no Antonio da ~ilv~ ............. . 
3' sargento .José 0:omes da SJ•!velrll: ........... . 
3• sargento Anton1o de· Souza T-ame1ra ......... . 
3• sargento Manoel Pedro de Barros ........... . 
3' sargento .Julio .José Mendes ................ . 
3• sargento Antonio Gomes de Oliveiro: .......•.. 
3• sargento Saint-C! a ir Bento da Silva ........ . 

5:200$000 
5:200$000 
5:200$000 
5:200$000 
5:200$000 
5:200$000 

1:258$667 
1:258$667 
1:258$667 
1:258$667 
I. :258$6!17 
1:257$667 
1:258$667 

. ' 
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3" sargento grn.duado l:Iermillo Avelino de Freitas 
Cabo do esquadra 'l'ancredo Pinto de Mora:es .... 
Gabo de esquadra Galdino Martins de Oliveira .. 
Cabo de esquadm Jtap!J&el l!,ortunato dos Santos 
Cabo de esquadra João Henrique PessOa ...... . 
Cabo de esquadm Eduardo José da Silva .•...•. 
Cii:bo de esquadra Manoel Antonio dos S a n t o s 

· (segundo) ..........................•..... 
Anspeçada Antonio I•'erreira .............•..... 
Soldado Osmando Gonçalves Gatto .......•..... 
Soldado Aristides de Oliveira Serrano ......... . 
Soldado Francisco da Costa Cn:llado ..........•.. 
Soldado .Tos é Pereira Bastos .......... · ...•..... 

N. 33 

Verba 16" - Policia Militar: 
Sub-consignação n. 8 - Pessoal: 
Accrescen te-se: 

1:25'8$667 
1 :081$3311 
1:081$3311 
1:081$333 
1:081$334 
1:081$334 

1:081$334 
872$667 
872$667 
872$667 
872$667 
872$61i7 

2" tenente Pedro Anapurús. . . . . . . . . . • . . . . . . . . • 5:199$996 
2• tenente Antonio .José ·Casli:dO................ 5:199$996 

Suh-consignaoão n. 9 - Pessoal: 

Accrescen te-se : 
1• sargento Clemente Sabino Antonio .......... . 
a• sargento João Elias da Silva ............... . 
Cabo de esquarJJ.•a Armando Carneiro da: Cunha .. 
Cabo rle esquadra AI fr·edo Gastão de Almeida ... 
Soldado Sebastião Antonio ele Paula ...........• 
Solda:do Leonidas Arêas ..................... .. 
Musico Manoc·l Cavalcante de Azevedo ......... . 

N. 34 

Verba 16" - Policia Militar: 

Sub-consignação n. 9 - Pessoal: 

886$667 
1:258$667 
1 :081$33/í 
1 :081$33.~ 

872$667 
872$667 
872$667 

Reduza-se de 14:193$839, eliminando-se, em virtude de 
fallecimcnto, os segu íntcs reformados: 
2• sarvento .Tosé Fra:ncisco de Souza Magalhães .. 
2• sal'gento Elyseu Alves Tavares .....•........ 
3• sargento Manocl Sabino da Costa .•.......... 
Cabo de esquadra Basilio de Oliveira Frazão .. . 
Cabo de escruadra Gentil J()sé da Silva. ........ . 
Anspeçada .Tos é Martins Borges ............... . 
Anspcçadt< .Tosé Alves de Lima ............... . 
Anspeçad·n Antonio Cnmi!lo da Costa. .......... . 
Rolrlado Honrique Santiago ...............•...• 
Soldado Mnrcolíno Pacs de Souza ............. . 
Bordado Antonio Fernrmdes de Souza ........•.. 
Soldarlo Scr:lll'hím Augusto da Silva .......... . 
Soldado Mc!chinrlrs José de Oliveira .......... . 
Soldado Thnmn1. Dias dos Santos .............. . 
Soldado Prdro Frnncisco Mendes de Alcantat'n .. 
Soldado Angusto Ihornon da Cruz ............. . 
Soldado Hmiorato Cnrvel!o ................... . 

839$500 
1:399$492 
1:283$000 

766$500 
766$500 
872$667 
730$000 
730$000 
970$000 
486$i80 
730$000 
730$000 
730$000 
730$000 
7110$000 
970$000 
730$000 
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N. 35 

Verba 1G" - Policia Militar: 
Sull-consignação n. () - Pessoal -. Accrescente-se os se

guintes rel'o!·mados: 
Soldado João Cancio de Luna ................ . 
Soldado !Joincu 'J~avares do Rego .............. . 
Soldado Francisco Bento ..................... . 
Soldado .r osé Alves de Oliveira ............... . 
Soldado Anisio de Oliveira Esteves .....•....... 
Soldado Alvaro Maximiano de Souza .......... . 

Sub-consignaoão n. 8-Pessoal: 
Reduza-se de 1 ü: !l3G$192, eliminando-se, em 

fallecimentu, os seguintes reformados: 
Capitão .José Maximiano Gaivão .............. .. 
Capitão Aureliano Gama de Alcantara ........ . 
1" tenente José Lourenc.o de Azevedo ........ .. 
1 • tenente Alfredo de Santa Barbara .......... . 
Tenente Balbino Francisco de Oliveira ........ . 

N. 36 

Verba 16'-Policia Militar: · 
:Consignaçãü ur.faterial": 

872$6ü7 
872$667 
872$667 
872.$667 
872$61;7 
436$333 

virtude de 

7:320$000 
1:152$200 
2:239$992 
-1:784$000 
j :440$000 

ReslabeleQa-se a sub-consignaoão n. 4 - "Acquisição de 
vehiculos, inclusive automoveis, etc.", 15:000$000. 

Sub-consignação n. 7 - "Remonta de anirnae;" - Man
tenha-se o credito de 42:000$000. 

Sub-consignaoão n. 11 - "Objectos de expndiente" 
Mantenha-se o credito de 35:000$000. 

Bub-consignação n. 18 ·--"Madeiras, couros, etc." 
Mantenha-se o credito de 50:000$000. 

N. 37 

Verba 17' - Casa de Detenoão: 
Restabeleçam-se, no material, os creditas 

sub-consignações: 
N. 13-"Conservação do edifício, etc." ....... 
N. 15-"Custeio, etc., do material rodante" .. 

N. 38 

Verba, 18' - Casa de Correcçlto: 

das seguintes 

24:000$000 
24:000$000 

Sub-cohsignnção n. 12 - Material - "Combustivel, lu
brificantes, etc." - Ma tenha-se o credito de 23:000$000. 

N. 39 

Verba 13•- Archivo Nacional: 

Restabeleca-se, no material, a sub-consignaçlíu n. 3 -
"Livros impressos sobre o Brasil" - 700$000. 

·t 
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Sub-consignaçilo n. 7 - "Material pura os tl'úbalhos de 
:.ncadernuçilo, e L~." - Mantenha-se o credito de !l :S00$000. 

Sub-consignaoão n. 8 - "Ob,iectos de expediente" - He
duz~-se de 200$000 . 

.. - Restabeleca-so a sub-consignacão n. 15 - uTelephone", 
reduzida de 200$000. 

N. 40 

Verba 20'-Assistencia a Alienados: 
Consignação "Material": 
Restabeleçam-se os creditas das seguintes sub-consi

gnações: 
N. 3- "Acquisioão e concerto de moveis".. 39 :369$500 
N. 10-"Merlicnme.nf.os, drogas~ vasilhame". 1G0:394$63ü 
N. 13-"Conservação do predio e do material 

rodante" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 :000$000 
Restabeleca-se a sob-consignação n. 36, reduzida de 

400$, ficando assim redigida: "Aluguel de tel~phone do ma
nicomio". 

N. 41 

Verba 20'-Assistencia a Alienados: 
.cansignaoão "Pessoal": 
Destaque-se do n. 3: "Para gratificação ao pessoal ex

traordinario preciso por excesso de Jotaoão" - a importancin 
de 3:000$, e nccrescente-sfl essa mesma import.ancia ao n. 5, 
par.a uma enfermeira-chefe do serviço de oto-rhino-laryngo
logJa. 

:Sub-consignação n. i 9 - (Secção Feminina da Escola 
Profissional de Enfermeiras) - "Para gratificaclles a 20 
alumnas, etc." Rectifique-se o total de 7 :000$ para 
9:900$000. 

N. 42 

·verba 20•- Assistencia a Alienados- Hospital Nacional: 
Pessonl de nomeac-ão do director e do admini~t.rador: 

Suh-consignação n. 6 - Instituto de Neuropathologia: 
Diga-se: - Um conservador technico, 3:600$, um con

servador do gabinete de psychologia o~erimental, 2:160$, 
e tres auxiliares a 750$, 2:250$, de accOrdo com a proposta 
do orçamento. 

N. 43 

Verba 20• - Assistencia a Alienados - Hospital Na
cional: 

Auxilio - Sub-consignacão n. 4: 
Diga-se: -- Auxilio de aluguel de oasa pnra o pharma

ceutico, 1 :800$, como está nn proposta. 
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N. 44 
Verba 21• DEPARTAMENTO NACIONAL DE SAUDE PUBLICA 

(Lei n. 3.987, de 21 de janeiro; e Decrs. ns. 14.354, de 15 de setembro; 14.410, de 13 de ou lubro de 1920; 
14.471, de 11 de novembro de 1920; 15.003, de · de setembro de 1921, e de 31 de dezembro de 1923) : ,· . 

Natureza da desp·esa 
. PESSOAL 

1. Directoria Geml: 

1 director geral: 
Ordenado . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..• . . . . . • . . 18:000$000 
Gratificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 :000$000 

1 assistentes, gratificação .... •........... 7:200$000 

71 inspectores sanitarios: 
Ordenado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:000$000 · 
Gratificação . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . 4:000$000 

18 sub-inspectores sanitarios: 
Ordenado .......................... , . . 6:400$000 
Gratificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:200$000 

10 medioos dos hospitaes de isolamento: 
Ordenado ........................... ~. 
Gratificação ........................• 

~.L- ,__· ~' . ~:' 

6:400$000 
3:200$000 

PAPEL 

Fixa VariavPl 

27:000$000 

7:200$000 

852:000$000 

172:800$000 

96:000$000 

1.155:000$000 
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Natureza da despesa 

2. Procuradoria dos Feitos: 

i procurador: 
Ordenado . .. . . . . . . . . • . . . . • • • . • . . . . • • . . 8:000$000 
Gratificação . . . . . . . . . . . • • • ••• • • • • • • • • 4 :000$000 

2 adjuntos de · procurador: 
Ordenado . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . • . . 5 :600$000 
Gratificação . . . • • • • • . . • • • • • • •. • • • . . . . 2:800$000 

1 escripturario: 
Ordenado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 :400$000 
Gratificação • • • . . . . . • . • . • • . • • • . . . • • . • i :200$000 

3. See~·etal'ia yertH: 

1 secretario geral: 
Ordenado ............... , . . . . .. . . . . . . . 12:400$000 
Gratificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 :200$000 

i sub-secretario, gratificação.............. 3:000$000 

1 director da contabilidade: 
Ordenado .............•......•.....•. , 12:000$000 
Gratificação . . . . . . . . • . . . . • . . . • . .. . .. • 6 :000$000 

PAPEL 

Fiza 

12:000$000 

16:800$000 

3:600~000 

32:400$000 

18:600$000 

3:000$000 

18:000$000 
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2 primeiros offioiaes: 

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

1 '~uarda-livros: 
' 

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

Ordenado ................. ,• . • .. · .. · · . · 
Gratifioacão ............... · · · • · · · · · · 

4 segundos offiéiaes : 

6:400$000 
3:200$000 

Ordenado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -4.:800$000 
Gratificação . • . . . . . • • • • • . . . . • • • . • • • • • 2:400$000 

3 terceiros officiaes : 
Ordenado ......•.••.• :. • • •.• . . • • • • . • . • • 3 :600$000 
Gratificação . . • . . • . • . • • . . • • • • • . • • • • • • f :800$000 

10 escripturarios: 
Ordenado ............ , ...... , ..... , . . 2:4.001000 
Gratificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f :200$000 

1 archivista: 
Ordenado -. .....•.....•........•.•. , , . • 4 :4.001000 
Gratificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • 2:2001000 

f encarregado do deposito: 
Ordenado . . . . . . • • . . . . • • • . . . . •.. • . . . • . • 2 :000$000 
Gratificação .................... .-.... f :000$000 

~ .... - -~ ~·:-:.--~~--

·- - -
!9:200$000 

9:600$000 

28:800$000 

16:200$000 

36:000$000 

6:600$000 

3:000$000 

-~ --7,_·- ,_:- _,.-- ·--J.::... . ... ~ . ,• _,_ .-:~. -..,_, 
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Nature•a da despesa 

f porteiro: 

Ordenado . . • . . . . • • • • . • . . • • . • . . • . . . . . . . 3 :600$000 
Gratificação • • • . . . . . . . . . • . • • . • . . • • • . • f :800$000 

1 ajudante de porteiro: 

Ordenado . . . • • . . • . . . . . . . . . . . • . . . . • • .. • 2:400$000 
Gratificação . . . • . . . . . • . . • . . . • . • . • • . • • 1 :200$000 

f correio: 
Ordenado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 2:400$000 
Gratificação .......... :.. .. • • • .. • • • • • f :200$000 

4 continuas: 
Ordenado . . . . . .. . . .. . . • .. . .. .. . . .. . . . 2:400$000 
Gratificllção . . .. .. . . .. .. • .. . .. . • . . . • • 1 :200$000 

f encarregado do elevador (salario annual) 
8 serventes (salario annual) ..••.....•.... 

f almoxarife geral: 

1:800$000 
1:800$000 

Ordenado . .. .. . .. . . . . . .. .. . .. . . . .. . . . . 6:400$000 
Gratificação . . . .. . .. .. . . . . . . • . . .. . . . . 3 :200$000 

PAPEL 

Fi:ca 

5:400$000 

3:600$000 

3:600$000 

14:400$000 

1:800$000 
14:400$000 

9:600$000 

Variatle~ 

~ 
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1 ajudante de almoxarife: 
Ordenado ................................. 3:600$000 00 Gratificação ............................ 1:800$000 5:400$000 

I ~/escripturarios: <:l o / 
Ordenado ................... ~ .......... 2:400$000 - "' Gratificação •.•.•••••...• • .••.••••.•. 1:200$000 7:200$000 "' :><: "' m ..... 

;..o ..... 1 continuo: o 
Ordenado ............................ 2:400$000 "' Gratificação .......................... 1:200$000 3:600$000 ;;:: 

t>:> 
3 serventes (salario annual) •••••••••••••• 1:800$000 5:400$000 <O 

t::) 

"' 
4. ln.spectol'Ía de Denw{Jraphia Safl.itaria: 

233:400$000 t::) 

"' N 

"' 1 inspector: ~ 
til 

Ordenado ...........•......•...••.•..• 10:800$001! :u 
o 

Gratificação •..••••••••.••••.•.•••••• 5:400$000 16:200$000 t::) 

"' 1 assistente: -<O 
Ordenado ................................. 8:000$000 t>:> 

~-
Gratificação •....•.•••.•..•..•••••..• 4:000$000 12:000$000 

3 ajudantes: 
~ Ordenado .............................. 6:400$000 

Gratificação ......................... 3:200$000 28:800$000 . t'; 
"' 



i\'atw·eza da despesa 

1 carlographo: 
Ordenado • . .. • . . • . . . . . . . . .. • .. • • .. • • . • 4 :8001000 
Gratificação .. .. .. .. .. .. .. .. . . • . • . • . • 2:400$000 

1 segundo official : 
Ordenado ............ '................ 4 :800$000 
Gratificaç.ão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:400$000 

2 terceiros officiaes: 

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

5 escripturarios: 
Ordenado . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . • . . • 2:400$000 
Gratificaç.ão • . .. . . . .. .. . .. .. .. . . . . • . . 1 :200$000 

1 auxiliar de escripta: 

Ordenado ................ I ••••••••• I r • 

Gratificaç-ão ........................ . 

2 encarregados de ·archivo: 

1:600$000 
800$000 

Ordenado . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .... . • .. • • 1 :440$000 
Gratificação . . . . • . . . . . .. .. . . • • .. . • • • • 720$000 

;-··--
PAPEL 

~·.:::--..:~--~~ 

Fixa 
.... - ;_ -
-:.··------

·. 
7:200$000 

7:200$000 

18:ú00$000 

18:800$000 

2:400$000 

4:320$000 

-- .. -·- . -- -

Variavel 
~ 

~ 
~ 
"' "' tl o 
m 

~· 



/ 

1 cltcfe de officina de composição e im-
pressão: 

OI~denado ............................ . 
Gratifica cão ........... ·. · · · · · · • · · · · · 

11 correio : 
' 

Ordenado .. ; ......................... . 
Gratificação ............ ! •••••••••••• 

1 continuo: 
Ordenado ................ -.-., ....... -.. . 
Gratificação ...............•......... 

5 scrYentes (salario annual) ............. . 

Offieinas: 

4:000f000 
2:000$000 

1:600$000 
800$000 

1":600$000 
800$000 

f:S00$000 

6:000$000 

2:400$000 

2:400$000 
9:000$000 

126:720$000 

1 fundidor niecanico a 14$ diat•ios .......................••............... 
2 monotypistas a i2$ diat•ios •....................................... _ .....• 
2 caixistas a 9$ diarios ............................ ~ ..••................ 
2 caixistas de segunda classe a 7$ diarios .............• • ••............ • . 
i impressor de primeira classe a 9$ diarios ............................ .. 
1 impressor de segunda classe a 78 diarios .........•..• • ••••...........•.. 
1 encadernador de primeira classe a 9$ diarios .......• · • ·; .............. . 
i encadernador de- segunda classe· a ·7$ diarios ........• •. · •............... 
1 encarregado da limpeza a 68 diarios., ............................. .. 
i aprendiz a 3$500 diarios .............................. · . · .•.............. 
1 impressor de primeira classe a 9$ diarios ............. · .............. .. 
i imnressor de segunda classe a 7$ diat•ios ............. · . · ••.•............ 
f encadert1ador a 9$ diarios .. ........................ , · · · • ............... . 

5:H0$000 
8:760$000 
6:570$000 
5:H0$000 
3:285$000 
2:555$000 
3:285SOóO 
2:555$000 
2:!90$000 
1:277$500 
3:285$000 
2:555$000 
3:285$000 

. , 

-~~c~~o __ --~~~. '" -~.,.::~~;~:~_: :.:...:.'·..;;:~:;~.·;;~f;~~~-L~'-_;~J.b~/·~·é~I~~''-.'~~~:Cr:~~:~'f~?-o;cÚ;'Lt~ _:i'h·~:;;'. _ 
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PAPEL 
Natureza da despesa 

Fixa 

1 dourador a 8$ diarios .............•...............•••...•............ 
1 margeador a 7$ diarios .............••••..............•••........ , ....... . 
2 dobràdores a 6$ diarios ..............................••. · .............. . 
1 cortador a 7$ diarios ....•.......•••...................••.. ~ ............ . 
2 aprendizes a 3$500 diarios .....•..••..................••...•............ 
1 ajudante de fundidor a 7$ diarios .....................••................ 

b. Serviço de educação e propaganda: 

1 delegado de sande (chefe do serviço) : 
Ordenado .......................... ; .. 
Gratificação ........................ . 

1 encarregado da bibliotheca : 

Ordenado ............................ . 
Gratificação ..................... · . · · 

1 escripturario: 

9:600$000 
4:800$01)0 

2:800$000 
1:400$000 

Ordenado ........................... .- 2 : 400$000 
Gratificação . . . . . . . . . . . . • .. .. . .. . • .. • 1 :200$000 

2 auxiliares de escripta: 

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

1:600$000 
800$000 

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

...... ~ ....... . 

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

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

Variavel 

2:920$000 
2:555$000 
4:380$000 
2:555$000 
2:555$000 
2:555$000 

67:342$500 

14:400$000 

4:200$000 

3:600$000 

4:800$090 

t; 
O> 

> z z 
> 
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t:l o 

"' "' 
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Ordenado ......•..•••...........••...• 2:800$000 
Gratificação ....•...•...•...••••..•.• 1:400$000 4:200f000 

2 guardas sanitarios : 
Ordenado .............................. 1:760$000 

"' Gratificação ..... 1 •••• •••• • ••••• • • • • • 880$000 5:280$000 "" rD 
rD 

2 guardas: >• o 

Ordenado ..........•...............•.• 1 :200$000 . "" ~ 
Gratificação .............. · ........... 600$000 3:600$000 

"" <O 

40:080$000 o 
6. ln&pectoria de Engenharia Sanitaria: "" o 

"" "' 1 inspector: "" is: 
Ordenado .............................. 10:800$000 to 

:t> 
Gratificação ......................... 5:400$000 16:200$000 o 

o 
3 engenheiros chefes de secção: "" .... 

<O 

Ordenado ............................. 10:000$000 "" "'"" Gratificaéão ......................•.. 5:000$000 45:000$000 

5 engenheiros de primeira classe: 
Ordenado ............................. 8:000$000 
Gratificação ....................... ~· 4:000$000 60:000$000 t; 

~ 

./ 
'<- ••• ~--· _,·; __ .:f.- ---- . -,_-: , ___ ;_._. .:.: ~'. _-; -:. ;: - -'-· ... · . .:"f. 

- - "-""" ......,_ -·-
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.Natul'e:;;a da clespesa 

t engenheiros de segunda cl~~s~:. 

Ordenado . . . . . . . . . . • . . . • . . . .• . • • . . . . . • 6:400$000 
Gratificação . . . . . . . . . • • • • . . • . • . • . • . . 3:200$000 

3 conductores de serviço: 
Ordenado . • . . . . . . . . • . . . . . .. . • . . . . . . . . • 4 :000$000 
Gratificação ...•..... ; ....... ; .•. · .... · 2:000$000 

f desenhista de primeira classe: 

Ordenado • • • . . . • • • . • . . . • •• • • • . • • . • • • • • 4:000$000 
Gratificação ................... ·•. • .. . 2:000$000 

2 desenhistas· de segunda classe: 
Ordenado .. . . .. . . . . . . . . . .... . • .. .. .. • . 3:600$000 
Gratificação ................ , , ... , , , • 1 :800~000 

1 segundo official: 

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

1 contador: 

4:800$000 
2:400$000 

Ordenado ........... ·, ......... · ........ · 4 :000$000 
Gratificação ............... , •. , _,, , .. . 2:000$000 

PAPEL 

Fixa 

•, 

38:400$000 

18:000$000 

6:000$000 

10:800$000 

7:200$000 

6:000$000 

Variavel 
~ 

~ z 
> 
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"' I 



. 

~-::;_-

4 terceiros officiaes: 
Ordenado .................................. . 
Gratificacão o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

.··'5 escripturarios: 
/ Ordenado o • o o o o o o o •••••••••••••••••• o 

Gratificacão o o o o o o o o o o • o •• o o • o •• o o o o o 

( auxiliares: 
Ordenado ..................... -....... . 
Gratificação o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o .o 

2 contínuos : 
Ordenado . ; .......................... . 
Gratificação o o o o o o o o o o o; o o o o o o o o o o o .•• • 

5 serventes (salario annual) o o o o o o o o o o o o o o 

3:600$000 
1:800$000 

2· :400$000 
1:200$000 

2:400$000 
1:200$000 

1 :600$000 
800$000 

1 :800$000 

'7. Inspectoria de Fisca1ização do Exercício da Meclicirw: 

f inspector: 
Ordenado o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o • o • 1 O: 800$000 
Gratificação o o o o o o o o o o o o o o o o O o o o o o o •• • 5 :.100$0()0 

3 pbarmaceuticos inspectores: 
Ordenado ............................ . 
Gratificação. ........................ . 

6:400$000 
3:200$000 

21:600$000 

18:000$000 

14:400$000 

4:800$000 

9:000$000 

275:400$000 

16:200$000 

.28 :800$000 

-__ ·--"--'" 
~'S··CE·~· ". ~· 
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Nature~a da despesa 
f 

5 pharmaceuticos sub-inspectores; 
Ordenado . . . . . • • • . • • . • • • • • • . . .• • • . . • . . 4 :800$000 
Gratificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:400$000 

2 pharmaceuticos chimicos: 
Ordenado . . • . • • • • • . • • . • • . . • • ••• • • • • • • • 4 :800$000 
Gratificação • • • • • . • • • • • • • • • • • •. . • • • • • 2:400$000 

8 medicos assistentes : 

Ordenado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:400$000 
Grati(icação • • • • • • • • . . • • ••• • • • • • • • • • • .3 :200$000 

1 segundo official : 

Ordenado • . • . . • . • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 4 :800$000 
Gratificação . • . • • • • . . • • . . • • • • • • • • • • • • 2:400$000 

1 terceiro official : 
Ordenado . . . . • . • . • • . • • . • • • • • • . . . • • ..• • 3 :600$000 
Gratificação • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • •• 1 :800$000 

2 escripturarios : 
Ordenado . . • • • • • . • • . • • • . • • • . • • • • • • • • •• 2:400$000 
Gratificação . . • • • • • . . • . • . • • • • • • • • • • . • 1 : 200$000 

PAPEL 

Fixa 

36:000$000 

1.4:400$000 

76:800$000 

7:200$000 

5:400$000 

7:200$000 

Variavel 
~ 
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2 guardas sanitarios: 
Ordenado ........................ · · . · · 

/,··Gratificação ..................... · · · · • 

/'I serventes (salario annual) .. , ...... . 
.' 

1:760$000 
880$000 

1:800$000 

i. lnspectm·ia de Prophyla:r:ia da Lepra e Doenças Veneraes: 

1 inspector: 
Ordenado ............................ . 
.Gratificação ............... ; ........ ,. 

t assistente: 
Ordenado .............................. 
Gratificação ........................ . 

t terceiro official: 
Ordenado ............................ . 
Gratificação ..•.•.•...•.•.•..•...•... 

t ajudante de almoxarife: 
Ordenado ............................ . 
Gratificação ........................ . 

2 escripturarios: 
Ordenado ................•.. • •. • .. • . · • 

; 
Gratificação ....... ~ ................ . 

10:800$000 
5:400$0(10 

8:000$000 
4:000$000 

3:600$000 
1:800$000 

3:600$000 
1:800$000 

2:400$000 
1:200$000 

5:280$000 

12:600$000 

209:680$000 

16:200$000 

12:000$000 

5:400$000 

5:400$000 

7:200$000 

·~:.-.,..·_::<:-:~ _. ;_ ·j .. - c't.s.·--- -,;:,_.,.~---,-;,h··~·-,,_,-: 
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Ncrtw·eza da despesa 

i continuo: 
Ordenado •.....................•.••... 
Gratificação .......•. · ............... . 

2 serventes (salario annual) •...•.•..••.• 

Mensalistas: 

2:000$000 
1:000$000 

1:600$000 
800$000 

1:800$090 

_f m.edieo chefe de laboratorjo .................. .......... . 
4 assistentes de laboratorio a 400$ mensaes ..........••• , 
4 auJdliares de laboratorio a 200$, idem ................•• 
3 ajudantes lechnicos de laboratorio a 200$, idem ...•..•• 
f traduclor dactylographo a 300$000 ......•.••...........•• 
2 daclvlographos a 250$000 .............................. .. 
f pholographo a 200$000 .....•......•.••.......•......•• 
4 auxiliares de escripta a 300$000 ....................•• 
2 medicos incumbidos de vigilancia sanilaria a 500$090 ..•• 

PAPEL 

Fixa 

3:360$000 

3:000$000 

2:400$000 

3:600$000 

58:560$000 

9:600$000 
19:200$000 

9:600$000 
7:.200$000 
3:600$000 
6:000$000 
2:400$000 

14:400$000 
12:000$000 

.Varlat~el 
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8 guardas a 200$000 .•.•..........•••••.•.••...........••••• 
8 serventes a 150$000 ........................... --; ...... .. 
1 vi_g:ia a 100$000 .. .... : ................................. .. 
3 serventes de laboratoriO a 150$000 .............. -.......• 
f 'Cosinlleiro a 100$000 .......... ;-, ....................... .. 
3 ajudantes de enfermeiro a 50$000: .............•.••..• 

· 3 ajudantes de enfermeiro a 25$000 .....•..............• 
1 ajudante de cosinlla a 25$000 ........................... . 

-9. {Iecção de Assi.ste11cia ·Hospitalm·:-

1 inspector geral de assistencia: 
Ordenado .................... : . .. .... . fO :000$000 
Gratificação .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . . . • 5 :400$000 

. - .. " ' .. -. 

Ho11pital de 8. Sebastião: 

1 director: 
Ordenado ................... : : ; ... : . .. ·. 8: SOO$(}()() 
Gratificação · ; .................... ; . ; · 4:400$000 

1 vi ce-director: 
Ordenado .................... ; : .. . .. .. 7:200$000 
Gratificação .. .. .. . . .. .. . . . . . .. .. . . . . 3:600$000 

t ajudante de almoxarife: 
Ordenado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:600$000 
Gratificação .. . .. .. .. . .. . .. .. . • • .. . • 1 :800$000 

--- ---· ~- .;.·- ---.... ~i--,;_- ·--~ .;-J~ -~_:_-- ~ ·_ .,..! :.._ • -,~ ~ --·- • - i',. 

19:200$000 
14:400$000 

1 :200$000 
5:4006000 
1 :200$000 
1:800$000 

900$000 
300$000 

128:400.$000 

16:200$000 

16:200$000 

13:200$000 

10:800$000 

5:400$000 
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Nature:m da despesa 

f pharmaceutico: 
Ordenado ..................•......... 
Gratificação ..................•....•. 

f terceiro official : 

4:000$000 
2:000$000 

Ordenado o o o o o o o o o o o o o o • • • • •• • • • • • • • • • 8 :600$000 
Gratificação .• ,_.. •• • • . • • . • . • • • • • • • • • f :800$000 

2 escripturarios: 
Ordenado o o o ••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 : 400$0QO 
Gratificação . . . . . . . . . . .. . . . . . • • . . • • • . f : 200S:OOO 

5 auxiliares: 

Ordenado ...........•...... , , ...... , . . 2:000$000 
Gratificação . . . . . . . . . . . . • ....•..•..•.. f :0001000 

f auxiliar de pharmaoia: 

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

f machinista: 

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

2:800$000 
!:400$000 

2:880$000 
f:H0$000 

PAPBL 

Fixa 

--

6:000$000 

5:400$000 

7:200$000 

15:000$000 

4:200$000 

4:320$000 

Variavel 
t 

> z 
~ 
"' m 
t:1 
o 
m 

"' 
~ 



. -. '""•. 

... 

1 porteiro: 
Ordenado ...................... • •.. • .. 

/Gratificação ..••...........•..•.•••• 
,-/ 

5 internos: 
Ordenado ........................... · · 
Gratificação ....................... . 

1 enfermeiro-mór a .................... . 
1 roupeira a .......................... . 
1 cozin,heiro a ................. · ........ . 
1 electricista a ................ • ........ . 
1 encarregado do- necroterlo a . , •. ,.,,. 
f zelador do laboratorio • • •••• •:··· •• 
{ enfermeiros de 1• classe a ~' .. ,., ... 
I enfermeiros de 2• classe a • • • •:•:• •• 
1 fo$Uista a . . .-.•.....•.• -••.••.••••. 
Y lãvadeiras a .. _. • .•.•. •:•-· •• _ ••• _. • • ,_._ 
2 praticas de pharmacia a •••• ·=···-· •. 
f carpinleiro a . . ..•.. ··:· ...•• -~-· . 
f ajudante de cozinha a • • • ,., ••• , • ,_, 
t ferreiro a . . ...•...•.• _ •.. •:i:i.:• ••• 

t jardi~~iro a ..........•••••.••• ···:······ 
f oochetro a ............•. -.••• -•.•....•••• -
t dispenseiro a .....•.••.•• ~ .••••••••• 
t correio a .....• -••......•.........•.. 
t pedreiro a .................•...•.... 
1 pintor a ...................•• -.-..... • 
t bon1beiro a ...••.•••••••••.••••••••• 

2:000$000 
1:000$000 

1:000$000 
500$000 

200$000 
180$000 
156$000 
156$000 
150$000 
150$000 
180$000 
1116$000 
150$000 
t60$000 
150$000 
150$000 
1U$000 
1601000 
150eootl 
i50$000 
150$000 
150$000 
f2'0$000 
120$000 
120$000 

3:000$000 

7:500$000 

82:020$000 

2:400$000 
2:160$000 
1:872$000 
1:872$000 

1:800$000 
1:800$000 
8:640$000 
7:488$000 
1 :800$001': 
3:600$0(){ 
3:600$000 
!:800$000 
{:728$000 
!:800$000 
1:800$000 
1:800$000 
1:872$000 
f:800$00b 
f:440$000 
t :440$0UO 
1 :440WQO 

:, . 

~~-~ = l_--,-~;..: ~- .-io,,;._,,-ç_,;,_ ,;:.:;,·~~'~ :,~- .~~----~--~.".•-:!_. t·:~,__; ,_-_ ~ '= '"~"·-• -. ,-, . {,·. •Àb :-_ri ·-:-~- "" .:! ~·.:.·. ·.·; >•_ •• 
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Natureza da de1peza -

i chefe de copa a . ..................... . 
1 telephonista a ...................... . 
1 ajud2nle de porteiro a ...••..••...•..• 
4 ajudantes de enfermeiros a .•...•...... -
5 rondanles a ........................ . 

40 serventes de 1• classe a .............. . 
50 serventes de 2• classe a ••••••.•.. , ..•• 

tO Directori-11 GeraL de Assistencia 

120$000 
156$000 
120$000 
125$000 
125$000 
106$250 
81$250 

H me"tcos chefes de enfermarias a fO$ dlario3 .••••••••• 
ti assistentes a 5$ dial'iOS . •••.....••• .-~·1·· ,._._ ••.•.•• -.-. •.!;.!1•-. 

9 medicos para serviços auxiliares a 12$ dia rios ..... . 
5 medic.os .internos (gratificação) . . . . . . . . 7 :·200$000 

I pbarmaceutico (gratificae!o) . .. • • .. • • • • '1 :200'000 
I administrador (do Departamento) (11'8-

tificaoão ._ ..... ; ... ·~·-· ......... -.•. ···.·~· 3:600$000 
I auxiliares de esoripta (gratiffoaolio)..... 3 :000$000 
I dactylograpbo!l (gratifioaolo) ......... -.. 3 :BOOtOOO 
t porteiro (do Departament-o) (gratificaolo) _ 1:800$000 
I aJudantes (gratificaçllo) ............. _._... i :800!000 
t enfermeira de i • classe (gratiffoaolo} •• -.. 7 :!00$000 
15 enfermeiras attendentes de. 1". classe a.. 3:000$000 
t2 enfermeiras attendentes de 2• classe {@n- _ 

tificavão) . . ............... ·-·--~-·.. 2:-100$000 

PAPEL 

Fixa 

1 :440${)00 
1:872$000 
i :440$000 
6:000$000 
4:800$000 

51:000$000 
48:750$000 

169:.254$000 

10:150$000 
27:375$000 
i 3 ! f.i0$000 
36.:000$000 
7:200$000 

3:600$000 
12:000$000 
7:000$000 
1:800$000 
7:200$000 
7:200$000 

45:000$000 

2'8:800SOOO 

Yariavel 
~ 

~ 
s: 
"' rn 

"' o 
rn 

"' 
~ 



H. 

-----~-~=~ 

12 enfermeiras attendentes de a• classe (gra-
t.ificaolio) . • ......• ~ -~~-•••.• _ •.. _ .•• 

i mordoma (gratificação) •••••••••••••••. 
I auxiliares de escripta (gratificacllo) ••••• 
S auxiliares de Iaboratorio (gratificaçAo) • , • 
.t roupeira (gratificat.Ao} ••••••••••• " ... " • 
2 ajudantes (gratific-ação) •• , •• , , .•••.•• , •• 
I costureiras (gratificatAo} ••••• _ ••••• '·" •• 
3 lavadeiras . . ........................... . 
2 engommadeiras (gt'atificac;ll.o) ••.••••••• : 
t encarregado da lavanderia (gratificaollo}'. 
i cozinheiro (gratificação •............... 

2 ajudantes (gratificação) ..... , •• , , , • , •• , 
i copeiro (gratificRcão) ................. . 
i mecanico electricista (gratificac;ão) ••••• 
i pedreiro (gratjJ!cação) ......... , , •••••• 
i carpinteiro (gratificação) ••• , ••••••••••• 
i pintor (gratificação) ••••••..•••••• ....,. •• 
1 foguista (gratificação) ••••••••••••••••• 

10 serventes de 1 • classe (gratificação) •.•• 
20 serventes de 2• classe (gratificação) •••••• 

Hospital D. Pedro 11 

4:800$000 
8:600$000 
3:000$000 
3:000$000 
3:000$000 
2;400$000 
1:800,000 
1:200$000 
t:200f,OOO 
3:600$000 
2:400$000 
1:800$000 
1:800$000 
3:600$000 
3:600$000 
3:600$000 
3:600$000 
2:400$000 . 
t:S00$000 
!:440$000 

i direatr)r (inspector sanitario em commissão) ••• , ••.•• 
Gratifieação na razlío de 25$ diarios, ao sub-inspector 

que pernoitar no hospital . .•.............. _._._ ... 
i administrador, funccionario · do Departamento, em 

commissão (gratificação) .... , . , •• , •..........•• 

-::. -·- ==--- ·"'· ;~- ~-~~ -... --_:,.o.:_;{_:.---. - '' -· "! --;- k - ·c• 

-- - 21:600$000 
9:600$000 
3:600$000 
9:000$000 
3:000$000 
4:800$000 
7:200$000 
3:C00$000 
2:400$000 
3:600$000 
2:400$000 
3:600$000 
1:800$000 
3:600$000 
3:600$000 
3:600$000 
3:600$000 
2:400$000 

iS:000$000 
28:800$000 

371\!465$000 

7:200$000 

·9: 1258000 

2:400$000 
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Nature~~a da deapesa 

f encarregado do expediente, idem (gratificação) ••••••• 
i escripturario, idem (gratificaçlo) •••••••• -••••••••••• ,., 
i port~iro, empregado no Departamento, e,m, oommissAo 

(~tificaolo) • • •••.....•.. -. ····-·-· ••• -. ·-· ·-· •..••• 
i IIJudanf.t: de porteiro, idem (gratificaçlo). •••••••••• 
f barbeiro, idem (gratificaçilo) •••• •.••••• _.-.-•••••• -.-._ ...... 
f electricista, idem (gratifioaçlo) ••••• ....., •• -•• _._._ ••• _ •• •-•-•"• 
t _estafeta, idem (gratificação) •••••••••••••••••••..•.. 
f pharm.aceutioo • . ••••....••. •.1!.;• ••• ··-·:• •:•:•:•=-:•:•:• ._ •• _ ••• -., 
t ajudante de pharmaoia. ....• ..•• _ ••• •.•:•.•=·~· •Jt:!C•;•-•-• •• • _._:.: 
2 internos a !25$000 .....•••••• •..!.1!1• ._,..,·._·=-=• .... :•:•=·--•:•:• •:···:•:e.. 
i auxiliar de !aboratorio ..... ......... _. •:•:•:• ·-·-·:· ._. ...... _.. 
t enfermeira de f 11 classe ...•• .- •..... •...:.!;• ._ ................ . 
3 enfermeiras dJ 2• classe a 156$000 .•..••••••..•••••• 
1 cozinheiro .. .. ....................••••.......... ~:.~ 
t ajudante d•:! e'lzinha .............. ~-.-•••• •;.!1!.1• ._ ••••• ·-·=·· 
t copeiro . . .................•.•.....•. •..!.t.!J• ·~- •••••.•.• ::e. 

fO serventes a 106$250 ............•...•.............. 
2 serventes (nn.&lheres) a 720$000 ....•• •.•••..•...... , • 

i vigia . . . ...................... , ............................. . 
f carpinteiro . . ...........••..••••••.• _-.-•.•••• _ •••••• 

12. Inspectoria de Hlluiene rn(antit 
i inspector: 

Ordenado . . ........................... . 
Gr~ t.if i c a cã . . ......................... .. 

tO:B00$000 
5:400$000 ---

PAPJ:L 

Fiza 
2:400$000 
2:400$000 

1:080$000 
960$000 
540$000 

1:080$000 
720$00{) 

6:000$000 
3:000$000 
8:000$000 
2:400$000 
2:400$000 
5:616$000 
1:872$000 
1:728~000 
i:200$000 

i!:750$000 
i:U0$000 
1:200$000 
2:880$0(}0 

73:391$000 

16:200$000 

Vczriavel 
~ 

5: z 
> 
"' Ul 

t:! 
o 
Ul 

"' 
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l! medieõs: 
Gratificação • • • ..................... V•:G00$000 57:600$000 

m . :1.. escripturario: 
I 
<: Urdenaac . . . ........................ 2:400$000 
o '{lralificac ão .. . ..... .i ................ • ~:2001000 3; 600;(ti00 . "' "' :>< .:1. auxiliar de escripta: "' <r. ..... ' >• .... Ordenado . . • •••••••••.•....••..•.• 1:600$001) o 

Gra.tificac;ão ........................ 8001000 2:400:1000 "' ---- ~ 
4 guar<:!a;. s:.nitarios: "" Ord€!r1aUo . • : • ......................... 

o 
,.:760$000 o tirat.Jfic-acão .......................... 880$000 :I.0:5GG~OOQ "' o 

:1. encarregado de arcliivo: "' ' 
N 

"' Ordenado •• -.•••••••••••..•........ t:U0$000 
... 
~ 

t::; 
Gratificação •••••••••••••••••••••• 720$000 2:Hi0$COO := o -6 guardas: t:l 

"' · Ordenado • • •••••••••••••••• =• ••••• 1:200$000 ...-. 
c.:: 

~ratificaolo •..... ~ ••..•........ ··-· 600$001} :1.0:800$000 l>O _.., 

~ servente: 
Salario annual . . .................... t:S00$000 :1.:800$000 

"' (Q 

:1.05:120$000 .;.. . .;.. 
(Q 

''.0- "\~ . ~- :.-
'- . ' -- ·. 

- .. . ··-·~. .. ~-· 
r :,_ :.·- - ~- · .• _- . ~ ""j'l' : •• ' . ·-·~ 

.:._ 



;!"-
Natureza @ despe!lla 

·,~· 

Mensalütas 

1· manipuladora .. • ........................ ~ 
õ a~liarcs de dispensarias . a •••••••••• 
f encarregado do. mater_ial .............. . 
t porteiro %elaOor a .••••••• ~ ........... . 
i servente d~ i .. etasse a •••• -•••••••• •: 
6 servente~ de segunda classe a ......... . 

.. ·- ... 
Pare c IJospital de Cri4nçu •ArJAw

Bernardei" 

f director, gratificação ..... "''''""''"' s medicos, gratificação ................ . 
5 internos, grat.ificaQã.o ••..•••••••••••• 
t pharmaceutico, gratificação. • •••••••• 
C. director de laboratorio, gratifloaolo., 
t ajudantL de Iaboratorio, gratlfloaOio •• 
6 enfermeiras, grati~icação ........... .. 

f- admmistrador,: gratificação ••••• , •• , , 
i· dactylographa, gratificao;ão •••••••••• 
f roupeira, gratificação ....••••••••••• 
1 lavadeira, gratificação ....••..••••••• 

3501000 
2501000 
!601000 
.!601000 
!501000 
1301000 

3:6001000 
2:1001000 
!:2001000 
3:0001000 
.&:8001000 
2:1001000 
t:800f000 

-l:800IOOO 
~:8001000 
!:8001000 
2:400$000 

PAPErO 

Fi:l:a 

4:200$000 
t5:00CIOOO 
. !:9201000 

1:9201000 
!:8001000 
9:3601000 

81:2001000 

3:6001000 
7:2001000 
6:0001000 
8:0001000 
1:8001000 
2:400$000 

}0:8001000 

87:8001000 

4:800$000 
1:8001000 
1:800$000 
2:400f000 

.V&,-WPI 
~ 

>" 

~ 
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"' t:l o 
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:8 



f cozinheira, gratificação ...•.•.••..••• 
2 vigias, gratificação ...........•..•... 
2 operari•JS, gratificação .........•...•. 
t guardtã, gratificação ........••••••.•• 

i_2 serventes, gratificação ..•.•••••••••••• 

g., Directoria !los Serviços Sanitarios do J)ú
tTiclo Federal 

~- --:;--'-:-:,. =.::--~--'----.__ • ..____ ___ :-_:~=-=--: :... -_-_._.:.;:'7~ 

i àirector: 
OrdenadG ..•••••••..••••••••.•••••• 
Gratifi(·ação . . . .....•..•••••••••• 

i secretario (medico) 
Ordenado .....•.......•.•••• -. ,: ...• ·~ 
Grafificat;ão ................... •:• •. 

i primeiro official: 
Ordenado ...............•..•..•.••. 
GratificaçJio .....................• 

i segundo official: 
Ordenado ................•••••.•. ···; 
Gratificaç.;1.o •.•.•..••..•••.••.•••••• 

2 terceiros officiaes: 
IJrdPna1o ....................... .. 
Grafifif'aciin .. , ................. .. 

._~: __ .. :·;C<i)J -~~_);:~_~· ~~;~);·.;.h;/:::_~_.:~ 

2:400$000 
2:400$000 
.2:400$000 
2:000$000 
1.:560$000 

:~.3:200$000 
6:600$000 -
6:400$000 
3:200$000 

6:400$000 
3:200$000 

4:800$000 
2:400$000 

3:600$000 
t:800$0fl0 

' ._.-_ ·'- >.J~ ... ~--- ,; . ,-

2:400$000 
4:800$000 
4:800$000 
2:000$000 

f8:720$000 

43:520$000 

i9:800$000 

9:600$000 

8:600$000 

7:200$000 

4:800$000 

·-~· '• • 'If ,"" ;.._: -
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Natureza da de&peze 

.4 escripturarios: 

Ordenado .• '!.•.• .:.•-•:• •• ·-·-·-·-•.:···~·=·:·.o.·~·:· 
(2ratifioacão -···-•...;.•..:•.• • ·-···-·-· • •-•-•:•.•.:•-·-· 

.t porteiro: 
Ordenado ••• ·-·=···-· ·••:• •.•.;:•:···.:•"1•.:··· •!•:· 
GratificaQão • ··-•.•: • • -..•r••. ·~·r•::••·~·.i•;····· ._ •. 

2 ~ontinuos : 
Ordenado • 

Gratificação 

.1 guarda: 

-•. =~ • •••.• •- ·-· ::•l!l!l•t••:•lll::ll 
• -:· =-·~. •;•:•:. •::'•-:-·~·:•; •. •;•·· .-:.:~ 

Ordenado .••••• •:•:• ••••••.. •:••· ...•• 
Gratificação •.. •:· .- ..•••...•....• , , ..... 

_a serventes: 
Salario arumal ......... ·-·- ···:· ·-... _ . ..._._.:•· 

H. Delegacias a., Saude • 
. 8 delegadw; de saude: 

Ordenado .................. -..•.•.•• -
Gratificação .•...... -. ~ .•.••.•.•.• •:.•.;.• 

2:400$000 
(:200$000 

l::000$00ú 
t:000$000 

1:600$000 
'' 800$000 

1:200f!OOO 
600$000 

1:800$000 

9:600$000 
-1:800$000 ----

t-~R%1 

Flza 

HJI00$000 

I:OOOJOQO 

!:800$000 

·1 :800$00ri 

5:400~000 

86:400$000 

ii;i:2!l0$MO 
l"~---=- ··---.··--

Yai'iaV~I 

PJ 

s: 
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"' "' 18 
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o 



ti escripturarios: 
Ordenado ••....••..........• -••. _.-. 
Gratificação ••.....•.••...•..•••• 

U auxiÍiares de escripta: 
Ordenado ..... _:_. ·~· ._ •.. _ .•. ~·•:• .•.•.• 
Gratificacão ... -•• _ .....• ·~·-····-· .. ·=·-·-· 

H guardaG sanitarios: 
Ordenado ..•.•• -•.•• -.-. •:•;•••. · · •=•-•. 
Gratificação . ~ .......... _._ ... _ ... --·:·~· ._ 

5 encarregados de archivo: 
OrUenado ............................. . 
Gratificação .. ~ ............... _ ..... •..t•-•:·· 

36 guardas: 
Ordenado ................. _ ........ •:·:··-• 
Gratificação ...•..•••.••••. -....... •:•:• 

li. Impectoria de Hygiene Pro(iss(onal e ln-
- dustrial 

A inspector: 
Ordenado .... ·:· .- ••.•• _.-•••..••• • -.·=·=·. •: 
Gra tificaoão •••• ··=··-•.:.•.::•:··-·:•.: ·~:· ~:·:-•:~.:·: 

'~- - : .·. 

2:4fiU$Ui)f! 
:l:200$1JOO 

:t :noo:sooo 
800$000 

760$000 
880$000 

1.:44!!$00(1 
720$00(1 -

f:OOU$000 
600$000 

:lO :000$00!1 -~. 
5:400$000 . ,.... ---

,; -

21 :ôO~OOO 

~li : -W0$000 

29:040$000 

10:800$000 

6f:200$0QO 

264:240$000 

' f6:200$000 

.,1 - .•. 
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PAPEL '& 
Nature:ra da. de&pe%a .... 

Fiza .V:.-.,JIIfel 
~-....-.. ' 

l§cr ipturarfo; 'I' L ' 
Ordenado , •••• , •••••••••••••••••• 2:400$000 
\.'Tratlf icacão ........................ t :21J•l$i!fot.l a:6ooeooo . 

2 auxiliares de eseripta: t 

Ordenado •••••••••••••••••••••••• 1:600$000 > z Oratifica.;:ão ..................... •:• .... 800$000 4:800$000 z 
> 

3 guardas sanitarios: 
~ 

"' lO 
Ordenado ••••••••••••••.•••••••••••• 1:760$000 o 

Grat ificntão ......................... 880.$000 7:920$000 m 
~ 
.Z 

i encarregado de archivo: t o 

Ordonado .... ~ ....................... 1 :4 i0$t100 
GJ·at ific.acão ......................... '· 720$000 2:160$000 

5 guardas: 

Ordenado .••••.••••••••• _, •••••••• t :2UI)$(1(•0 r 

t1•·at 'f!\'fiJ:àt"l ........................ 600JOO(l 9:000$000 

43:680$000 



J~. lnspocf<Jria d~•s S~,·~·içOY d·~ Pl'oph.l!la.rza: 

i inspecto::-: 
Ot·derlatl•l ................................. 10 :tslf\i:j;UIJO 
Gralific.acão ........................ 5:400$000 .16:200$000 

-
CD 

1 SJ.lb-inspeetor: .,. 
to 
to 

Or·denado ............................ ~· :tJUU$000 >• 
.O 

Gratificacãc 
··-···~··-············· 

t:SCIJ$000 24:400~00(1 -~ 

is: 
1 admirüELrador geral: ~ 

.c:> 

Ordenado ............................. - 7 :20llfOOU t:1 
~ 

Gralificacão ........................ 3:600$000 10:800JOOO t:1 
~ 

3 adminü;lradores do- desinfeclorio: N 
~ 

is:: 
Ordenado .... ; ..•........ ~ ..........• tl:tJuC::>uu" :I:! =· GraU fica cão 2:800$000 25:200$000 - .O ....................... 

"t:j 

i segundo official: 
~ 

..... 
CD 

Ordenado .....•.•....... ~ ..........• 4 :811•1~000 ~ .... 
Gratificaeão ...................... 2 :40'Jf000 7:200$000 -

ti" tPrf"'Pil'nc: nffiPiaes a~ 

Ord;mado _o ••• o •• o •••••••••• o •.o. o ••• 3:000$000 
Gratificacão ...•. ~. ·• •.. ;· ...... · ........ 1:800$000 16:200$000 tR-

.. o-:-:=---o":"=-_, _-c .-~.,-. ---=-~ _,_ •. ~ ~--:--:.; :-:~__,_,.., "::---, .. _,...~--- ~.,.. _ -~- ~-~;·~~r ~k·~~::::.;,:.--;.:. -- .• .:.::.,~Li: :; f..:.;..: ~ -~ ~'':::::.: -::; ~~ '~:..:.. / '.._:.·"· _;·.:: . :::~JL- '2.;{ ·. :.:~- ~ :~.;~ -;~_\ r-.-:-! -;;.:.~.~- -~'-~.':) ... }..>:~.:.:!;] ........ ~::c~~>),·:-):~.;~~,\·-~-.;;~~;:',' .o:_ ·,:,., 
.. , 
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Natureza da despeza 

2f escripturarios, a: 
Ordenado . ..•....••••..•.......•••••• 
Gratifica cão .....••••••• · ••.• · • · • • 

3 ajudantes de almoxarife, a: 
Orde~do ....................••...• 
Gratificação .............•.•..•••.• 

3 dislriJ>uidores de serviço, a: 
Ordenado .......................... . 
Gratificação .........••.......••.••• 

~- cncarL·eg<?dcf de secção, a: 

Or·dcnado ... ~ ......•.. · · · · · • • · · • • • • • 
Gratificacão ........... · .... · · · · · • · • · • • 

fO chefc3 de turmas, ": 
Ordenado .. . ....•.••..••...... •. · • 
Gratiffcat;ão .................. , •. •···•·•· 

i J.'Qrleiro: 
Ordcttado ............................ . 
~ratificação ...................... •:•· 

2:400$000 
i:2G0$000 

3:õOOSOOo 
i:800SOOO 

3:201!$000 
1:600$000 

3:20IJSCOII 
1:600$0(10 

-
2:800$000 
1':200$000 

.2:400$0011 
1:200$000 -

PAPEI' .:> 
g 

Fi:ca Va~iGjleZ 

;~. f.nt!;~ü·J;) 

~ , . 
• 
> 

j6:200SOCG z 
'Z ~> 
""' UI 

14:4008000 
lt:f 
.o 
UI 

""' ·,z 
> 

,t:f 
.0. 

33:600S'OOII 

.. 
A2 :0110$01\0 

3:600$000 
} 



-=- = -- --~ - -.- _ ___: ___ - -----

3 porteiros auxiliares, a: 
Ordettado· •...•••••••••• •w• _._ ••• •-.•:•; 
Gratifica~ão ......••...•.•.•••• , •.• •:.tu 

1 continuo: 

Ordenada ..................... •••:•:•.•.:.• ... -. 
Gratificação ................ •.:•.· •t•:• •w•J 

·--t maebinistas, a: 
Ordenado .................. ,., ..... _ •• 
Gratificaçã6 ...•••.......• ,. ............ _, 

38 guardas desinfectadores de f• classe; a: 
- I 

Ordenado .................. ··•-•;•-··· •..•.. 
Grat.ificaç:lr; .... ~-...................... . 

McnsizlisttU 

ao academicos vaccinadores (em commis-
são) . . . . . ••..•• -•..•.......••.•. 

120 guardas dcsinfeetado!'es de 2• classe •• 
8 telephonistas a ... .. ................. . 

.228 desinfP.cfadores a . • •...•••••.••••• 
305 serventes de 1• class3 a •••••••••••••• 
300 serventes de 2• clasSe a . ••.•••.•.•• ···•· 

_I encarregado da conservação do mate-
·--- rial rodan~ ~ =·~ ::•• =•-•:•-·-·-···-· ••• •=•=-•:·~ 

·. ;, _-, -.. ,_-.• i -

2:000$000 
1:000$000 ----
1:600$000 

S00$000 
-------: 

2:t!::l0~{){J(; 

1:440$000 

2:ooosoon 
i :000~000-

.200$000 
200$000 
200$000 
162$000 
162$000 
156$000 

;350$00º 

-,' ·,,• 

~:000$000 

2:400$000· 

12: l<t:osooo 

114:000$000 

413:760SOiló 

72:000$000 
288:000$000 

19:200$000 
443:232$000 
767:880$000 
_561 :600$030 

:~::200$00º 

11> 
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11> 
>• 
.O 

~ 
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1\'ature:r.a da despe:t.tl 

..=.=...--::. 

t í"eitor de garage a ••••••••••••••• •:- •. 
f íiel de deposito a . ..••.••..•••.••••• 
8 cbauffellrs a •• ••••••••••••••••••• 

35 cbauffeurs a . . .•.•••.••••.••••••••. 
· i· feitor de cocheira a . .•......•••...••. 

3 ajudantes de feitor de cocheira, a •••• 
:1.5 cocheiros de primeira· classe a ••••••• 
25 cocheiros de segunda classe a •••••••• 

4 carroceiros a . . . . ..•.•••••.••..•• 
20 mocos de cavallaricn a •••••••••••••• 

f tosador de anirnaes a ••..•••••••••••• 
3 vigias a . ......••..••....•••.•••• 
5 guardas portão a .•••••.••••••.••• 

:~iaristtu 

1 mecanico a . . . • ........•..• , ..••• 
:1. ajudante de mecanico a ••••••••••• ·._. •: 
2 ajustadores de mecanica a ••.•••••••• 
2 limadores a . . .....•.......•....•.•. 
:1 torneira a .. . ...........••... -...•• 
i ajudante de torneiro a ............. . 
i ferreiro de mwanica a •••••••••••• 
:1. ferreiro de obra eom:mum a •••••••••• 
:1. carpinteiro encafregadó,: a .......... . 

-

- - -· 

350$000 
800$000 
300$000 
2(0$000 
350$000 
250$000 
:1.80$090 
:1.51$200 
:1.4.0$000 
U0$000 
:1.801000 
:1.80$000 
tU$000 

:1.6$000 
:1.0$000 
9$000 
8$000 
9$000 
5$000 

. 7$000 
7$000 
8$000. 

PAi>:srJ 

FiJttJ 

4:200$000 
3:600$000 

t0:800$000 
{00:800$000 

4:200$000 
9:000$000 

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

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

2.424:072$000 

~i:M0$000 
3:650$000 
6:570$000 
5:840$000 
3:285$000 
·:1.::825$000 
2:555$000 
2:555$000 
2:920$000 

' 

. a--· 

l'~ll 
~ 

> 
I§ 
i;; 
[ll 

lt::l 
.O 

[ll 
1:'!1• 

~ 
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~, 

7 -carpinteiros a .. .-- •. -~ .•• -........•... 
·f 'ajudante de carpinteiro (mensaes) ••• 
i mestre. de pedreiro, a . ...•••.......• 
8 pedreiros a . . ..........•.......• 
5 apt·cmh2."" em offic;nas de mecaniea., 

carpi,teiJ·o e b::u1beiro, a .•••••••• 
i electric,ista a . . . • ..••..........• 

1 Jaloeiro a . . ..................... · · 
~ bombeiros a • • .................... . 

-· !2 foguistas a . . .....••.•......•.•••• 
t correeiro,. cortadO<' de. obra, a •••••••• 
1 correeirn forrador a ....•.•••••••••• 
8 correeiros posponladore.s, a ...••••••.• 
2 :t;infores a . . . - ......... • ....... -.•.• 

f'l> Irnpeotot•ia ele Prophylaxia da Tuberculose 
i inspector: 

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

i. assistente (inspector ou sub-inspector 
sani1 a rio)~ gratificação • . •••• .- ••• 

i terceiro official: 
Ordenado . . • . ....•........... 
Gratificação • • • . .•.•.. : . ...•• 

:1. archivista: 
Ordenado .•.•..••••••••••••••• 
Gratificaç!o • • .•.•••••••••• •.•.:•x•.: 

7$000 
:1.80$000 

t0$000 
7$000 

1$875 
8$000 
t\$000 
?$000 
7$000 
91000 
7$000 
6$000 
7$000 

f.O:S00$000 
5:400$000 

2:400$000 _, __ _ 
3:6uu;t;OOO 
f:S00$000 

2:800$000 
,:400.000 

'i 

7:885$000 
2:160$000 
3:650$000 
7:665$000 

3:42!~875 
2:920!;000 
2:92(1$1J0(} 
õ:UO~OOO 

30:660$000 
3:285.$000 
2:555$000 
6:570$000 
5 :110$00(; 

128: 9á1 ~S75 

16:200~000 

2:400$000 

5:400$000 

4:200$000 
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l~atureza da despeza 

:i escripturario: 
Ordenado . • • -••.••••.•.. -••••••. 
Gratificação • • • . ••••••••.•••• 

2:400$000 
1:200$000 

2 dactylograpbos . • .•••••...•••• •:•_•. •:•:• •••...•..•.. 
i continuo . . . . ....•.•..•...•..•. • •••.•... -•....... 

8 guarda3 sanitarios: 
Ordenado . • • . _ •.•...•.••••. •:•:•:•. 
Gratificação . . . . ..........•.•. 

illemalistas 

i encarregado geral de dispensaria .• ,., 
·'6 auxiliares technicos • • •••.•••••••• 
· 5: encarregados de dispe!lsarios •.• ,. .••• 
22 auxiliares de dispensarias .••.••••• ~,. 
1 encarregado de deposito • . •••••••••• 
1. microECopista de 1• classe ••••••••• , 
·4 miêrosnopistas de 2• classe ••• -•••• ·····: 
"1 pharmaceutico de i" classe •••••• -•• :.,., 
~~ praticos de pharmacia • ·~···. _ •• -•• •:•:•--•:•: 
4 auxiliares de pharmacia ............. , 
7 auxiliares de escripta .-•••••.•••• -. -. : •• : 
i operador photographico ·:· ••••••• · ••• , 
~ porteiro _._ :·~ :..: _._ ~·:•:•-• ••••.•.•••••• ~.,..~ 

i:760$000 
880$000 

500SOOO 
300$UOO 
350§1000 
300$000 
300$000 
300.$000 
230$000 
300$000 
230$000 
200$00.0 
280$000 
300$t)J0 
250$000 

PAPEri 

Ft"za 

3:600$000 

6:720$000 
2:400$000 

2i:i20$000 

62:040$000 

6:000$000 
36:000$000 
21 :000..$000 
79:200SOOO 
3:600$000 
3:600$000 

1!:040$000 
3:600$000 

H:040$000 
9:60U$000 

23:520$000 
3:600$000 
3:000$000 

}" atid~el 

~ e 

~ 
~ 
!ll 

lt:1 
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1 

• I' telepliOni.sta; :•: ~ :•; =-~X·:i:i:io~·~~ 
~- gu.aràas •. . =·= ;•: :.-., •••• _ •• -. -~~- -:-:·. •:·~·-· ·: 
2 mec·anicos . • ~·~ .••• -•..•.•. ;-.; .••• ·:•.•. 

22 ser,Tetlles :•· ._ :•: ··:· .••••• _ •• :•.• .......... . 

18. - Inspectc7•ia de Fiscalização de Generos 
Alimentícios 

1 inspector: 
Ordenado •.•• 
Gratificação • .• ·······-··········: . . ......... ·-· ·~ 

:i chefe de serviço: 
Ordenado .. . .•: .. . ...... _ .. _ .• _ .•.. 
Gratificação • • ,. :·: .... •.-····· ...... . 

i assistente: 
Ordenado . .. . . • -. -... -..• -... _._._ ... -.. : 
Gratificação .. :•. . .-.: •.• ·• •.• -•.•.• 

4 medicos inspectores: 
Ordenado ._ .•. _._ .• _ •.••.. :.•:<G•!'"··-·.•:• •• •=-e'l 
Gratificação . :•; • .•.•-• .• .•.••....•.• 

:i segundo official: 
Ordenado • • • • ••••••••••• -••••• 
Gratificação • ,., • .. •.• ...... • ...... . 

200$UOO 
220$000 
300$000 
180$000 

:iO:SOO$UGO 
5:400$000 

8:800$000 
·i :400$000 

S:U00$000 
4:000$000 

6:6668666 
<1:333$334 

·4 :8oo~::o 
2:400$000 

- 2:400$000 
l0:560$UOO 

7:200$000 
17:520$000 

282:480$000 

16:200$000 

13:200$000 

12:000$0UO 

40:000$000 

7:200$000 
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Ntúurem da ~'JiftC 

· i terceiro offioial: -
Ord.en·ado • :·· r•1 -.: :·4

• •• • - •• -•••• - •• -•• 

Gratificação • • • . _ •• _ ••••• ·-• •-·. •: 

l ajudante de abnoxarife• 
Ordenado •• 
Gratificação • 

2 cscriph:irarios: 

Ordenado • • 
Gratificação • 

• • ••••• -•• -•• ·r-=···:•l 
:a • .- • • • • • • • • • •'• • • a: 

··: ,.-. ·-·~·:·. •:"•-:-··· ... -. ·-. . :• ......... •:··· . 
2 auxiliares de escripta: 

Ordenndo .• , •... _._._ .. _ .... _ .• : ..•• 
IJra! !t':cação • • . . ....•••••.••• 

2 continuos: 

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

1 porteiro: 
Ordenado •. 
Gratificação • 

. . .............. . 
a; :•. r•:• • • • • • • • • • •:• a· 

~1:60U$000 
1:800$000 

3:600$000 
1:800$000 

2:400$UOO 
I. :200$0~~ - . 

i:60C:~OO 
800$000 

i :6C!l!;:v00 
800$000 

2:000$000 
i :000$000 .. 

p~ 

F_iza 

5:400$000 

5:400..$000 

7:200$000 

4:SOOSOilO 

4:800$000 

3:000$000 

- 'iil!ll .._.__ ~ 

12· 
~ 
Dl 

·8 
Dl 
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18 guardas de ta classe: 

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

iO guardas de 2• classe (salario annual) 
i O sen•entes (salario amtual) .••••••••• 

ít9. - Serviço de Fiscalização do Leite 

J. chefe de serviÇo do leite e Jactioinioà: 
Ordenado t • ~·J • • • -.-. •r• •••••••• • 
Gratificação . • ,. la.• •••••••••••• 

I 

i ehimico especialista: 
Ordenado • • • • ._ ••••.•.•• _ ••••• 
Gt·atificacão. . . • •.•....• _ .••. ~.. 

oo· 
8 auxiliares de laboratorio a: 

Orde11ado. . • • •...•••..•••••• 
Gratificação. . . . ..........• _. 

i escripturarfo: 
Qrdenado •• 
Gratifica cão. 

J 

.. :• ............ . 

. • • • ••••• •:• ·=· 

2 :'400$000 
1:200$000 

2:400$000 
1:800$0i)Q 

8:800$009 
4:400$000 

5:600$000 
2:800$800 

3:200$000 
i:600$000 

2:400$000 
i:200$000 

64 :l'l0.1J;5<J(I0 

24:000$000 
i8:000$000 

9.56:000$000 

f3:::?u!l$000 
' 

8:400$000 

38:400$000 

3:6003000 

--.-4 

DI' 
1:'1' 
mi 
"'' >• o 
1:'1' 
1( 

~ 
co 

lil 
1::1 

~· 
l'!li 

i: 
"'' 1>11 

..... 
~ .... 

~ 



Naturezã âa despeza_ 

2 serventes (salario annual) • .- _., •• _. 
1 chirnico especialista. • • • •••••••• 
f Dlicrobiologisfa. . • . ....•.•....• 
2 vetcrinarios, a. • . . ....... a •• ·-· 

2 ensaiadores, a. . . • ............• 
1 auxiliar rnicróbiologista. • • • ••••• 
4 serventes de laboratorio, a. • • • •• 

20. - Sen•iço de Fi.~calização de Carnes Verde1: 

i vetcrinario chefe encarregado da di
recção do Serviço Sanitario no Ma
tado~ro de Santa Cruz: 

1- . ---

1:800$000 
8:400$000 
8:400$000 
7:200$000 
7:200$000 
4:800$80(1 
1:800$000 

Ordenado. • • -.- • ,. • • • . • • • • • • • • 8:000$000 
Gratificação. • • • • • • • • • • • • . • • • 4 :000$006' 

- 4 veterinarios diplomados, a: 
Ordenado. . ... • •••..•.•••.•••• 
GraLificaçãCJ.. • • t.] ..... • • • • • • • • • 

2 au:xiliaro:>s ÕP. labor&torio, a: 
Orde:"ado. . .. .. ..: ; •• _ •.• • • • • • • •-• 
Gralifica'.:ã~. • , • .• • • • • · · · · •-· 

4:800SOOO 
2:4003000 

2:4008000 
1:200$000 

' 

-. 

·-

P.tU>II( 

~W:~ 

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

14:400$000 
14:400$000 

4:800$000 
7:200$000 

124:8008000 

12:000$000 

28:800$000 

7:200$000 

· .Vq~iqvel 
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f terceiro official :. . 
Ordenado. • • 
Gratificação. • 

3 veterinarios, a: 

. . .... ~ ....... . . . ............ . 

Ordenado. ~.. . . · ............... . 
GratifiCacão. . . . •. • •• • • · · · • • · 

I ajudantes de veterinarios. • • • •••• 

3:600$000 
f:800$000 

-1:800$000 
2:100$000 

2:880$000 

-1 limpadores de carnes, a. • • . • • • • • • • 2:520$000 
5 carim.badores, a. . ·• · • • • • • • • • • • • • 2:520$000 
6 serventes (salario annual) • . • • . . • • • 1 :800$000 
.t veterinarios a 600$ mensaes. . . . • . • • 7 :200$000 
6 marcadores de 'carne a 5$ diarios . .......•.•...... 

"Diarin, na razão de :1.5$, ao encarregado do serviça no 
Matadouro, de accôrdo com o art. f.f89, § · 3", 
do Regulamento. . . .. . . ..................• 

Labomtorio llromatolonico: 
:1. director: 

Ordenado. . . 
· Gratificação. • 

-i chimicos chefes: 
Ordenado. . • 
GraUficacão. • 

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

. ............. . . . ........... -
4 chimicos auxiliares, a: 

·, . -~ .. 

8:800$000 
-1:400$000 

7:200$000 
3:600$000 

i . ~ t 

1:-100$000 

21:600$000 

H:520$000 

10:080$000 
12:600$000 
:1.0:800$000 
28:800$000 
:1.0:950$000 

5:475$000 

:1.65:225$000 

f.3:200$000 

-13:200$000 
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:Natureza !la despeza 

Ordenado. • •. . .•.••••••..••.•.• 
Gratific-ação. ··: _. :•1 ~·-••• _ •••••• _ ••• 

i microscopista chefe: 

Ordenado. . ··: ,.~ :•; • • • •;• • • •-• •:• 
Gratificação • •. •. w • • • • •-• • • • • • • 

i microscopista auxiliar:· 

Ordenado. • ··: =-' -... ·~ ·~ • • ·~ •• • • • • 
Gratificação. •. •. _4 ••• •=- • •• • • • •-• 

t idem de secção de miOl'OIIeOPia: 

Ordenado ••• 
Gl'atificacão. • 

· 1 terceiro offioial: 

:·~ :•: =· •:• •••••••• ·-· 
-•- ;..; :e: :e; ·•. • • • • c• •-• 

Ordenado. • -. :•J .••••• •=• ........ . 
Gratificação •. a· :a: :e; :•; :•. • • • • • • •.=-• • • 

1 esoripturario:· 

Ordenado • 
Gratificação 

• • .- • e; ,-.·:e·e;a·tf • • •:• •.•. ·.-.--••. 

·- -•-•:• ... ··:·-·-•:•:• .. •.•:•.•: 

6:000$000 
3:000$000 -
7:200$000 
3:600$000 

j:OOOOOO 
2:000$000 

2:~00$000 
1:200$000 

8:600f000 
1:800$000 

2:4008000 
1~2008000 

'· 
• 

PAPEL 

Fiza · 

36:000$000 

10:800$000 

6:000$000 

3:6oot000 

5:400$000 

3:6001000 

Si 
Variavel 

' . 

> 
!>! 
!>! 
> 
1>1 
m 
~ 
o 
1Xl 
to 
!>! 
i; 
o 

.... _: 



/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

; 
/ 

2 auxiliares de escript.a, a·: 
Ordenado .•• _ •• _ ........... ·=·-·-· ••••• -•• : 
Gratificação . ~ ._ .... _ ... _._ .......... . 

i porteiro: 
Ordenado . . .. _ ..... _ .......•••••.. 
Gratificação • • .. ". ..............•..• _ 

f continuo: 
Ordenado . . ......... _ .. -....•.....•. 
Gratificação . · ...••.•. _ ••....... _ ..... _ 

4 serventes (salario annual) •• _ •• _ •• ·~· • ., 

f:600tOOO 
800$000 

2:000$00, 
!:000$00(.l 

1:600$0~ 
800$000 

f:S00$000 

20 ensaiadores a 6001 menaaes- .......................• .- ' - .. -
22. Laboratorto Bacteriologico: 

1 director: 
Ordenado . . ....• -.• _ .... _ ...•.•....• 
Gratificacão .· . . ....... _ .... ~ .......• 

i chefe de servioo: 
Ordenado • • • ••.• •:• .: •••.•• -....... · 
GratificaQio .•• •:•. ~! ~!!! ~! .... :. ~ ~ 

8 assistentes: 
Ordenado . . ..•.• ·~· •...••.•...•. 
Gratificacio •. •-". •..!I-• •• _._ .... _ ~ ..... _. ·-

' - - -- -·- _;_-.. ._._._ {· ·'· ------
/ .. _, ,._.-. -~ . 

8:800$000 
4:100$000 

8:000$000 
4:0001000 

6:400~000 
3:200~000 

,. 

4:800$000 

3:000$000 

2:400$000 

7:200tOOO 

iU:000$000 

283:2001000 

{3:2001000 

12:0001000 

71f:8fi0$00(l 

---

.-- : 
tD 

"' m 

"' :»• .o 

"' ~ 
"" "" 
1:1 

"' 1:1 

"' .. 
"' ~ = .O 

1:1 .. ... 
<O 

"" .olo-

~ 



NatureM da detpna 

2 internos: 
Ordenado • • ••• _ •• _ •••.•• •i•:• •••.•••.•. 
Gratificação • • ••••• _ •••.••• -•• -••••• 

t terceiro official: 
Ordenado . • .......... •:• ...•... •:• •: 
Gratificação . • ..••• _ ••.•.•••••.• _ .• 

3 escrlpturarios, a: 
Ordenado ._ •.••.•• _ ••• •:• .-_. •:• •.• •:• ••.•. 
Gratificação • • •..• _._ •. -.•• ; .•• -••.•••• -

t bibliothecario archivista: 
Ordenado . . ••• _ •. -•• : •.• ·-······· ••• _ •• _ •• -
Gratificação . • ••••••.. _. _.- .••.•.•.• -·-·~ 

t zelador: 
Ordenado . . ..... _ .•.•.•...•••.•.• 
Gratificacão . . ·-· ........ •:• .... . 

t ·continuo: 
Ordenado • . ............... .,. •.•.....• ! .. . 
Gratificat;lo . . ...... •.•:•:•:•"·-·. ·=· •.• ,· 

l serventes de orimeira classe · {salario 
annual) . . ..•.••• _ .. _. ·······:•.·-·--•:·-~·=·· 

: • T 
\. .. .._. 

t:.U0$000 
720$000 

3:600,000 
t:S00$000 

2:(00$000 
t :200$000' 

2:800$000 
t:t00$000 

2:000$000 
t:000$000 

1:6001000 
8001000 

2:4001000 

PAPBL' 

·I'~ 

4:3201000 

5:400$000 

tO:S00$000 

4·:2001000 

3:0001000 

.8:4001000 

9:600$000 

rariavel 
§i 

~ z 
f;j 
m 

"' o 
m 

"' 2 

8 



l> lilll'\'eal.r~~ de segt::Jda oia;s~o:. salario 
annual) w .................................. . 

23. Dil·ectc.na rle. DeJe.sa Sanitaria Jlarttima: 
/ ,. 

/ 
I 

i director: 
Ordenado . . ....................... . 
Gratifieaçlo .. .. .........••• • • • • •·• 

'- inspector de Prophylaxia Maritima: 

t 

Ordenado • • •••• ·=·= •.•:• •:. •:••r.····-·~·:·'7·· 
Gratificaçlo . • .....• -.: .•.. •;•1•:•:·····. 

' ' inspector geral de Saude do Porto do 
Rio ae Janeiro: 

Ordenado . ... •••••..•• -.- •.•.• ;•;•.• ·~·~·':'• 
Gratificação . • ............... :•.• ._ ...• 

1 inspector sanitario de Marinha Mer
cante: 

Ordenado • • •••••• _.. •:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•i•-· 
Gratifica.elo • • •... ·····j·····~·:·~·-···. ·~· 

f secretaritt: 
Ordenado • 
Gratifieaolo 

• 

. . -·~···········~· . . . . ....... ···-· .. . 

:1.:800$000 

t3:200$000 
6:6001000 

t0:800JOOO 
5:4001000 

t0:800fú00 
5:400f000 

!0:800,000 
5:4001000 

8:4001000 
8:2001000 

9 :UOU$0fiO 

f50:720$00G 

t9:800$000 

f6:200IOOO 

16:2001000 

!6:2001000 

9:GOOIOOO 

tD 

"' tD 
tD 
>• o 

"' ;<::: 

t<> 
<O 

"" t'J 

"" "' "' t'J 
;;::: 
~ o 

"" t'J 
~ 

<O 
t-o 
~ 

~ 

?l_~_.-:'_;_~±~~'ts~t~lft~~~ ·.:-;:_~~-:~::~~~Jttt.WJi~-*~fii~~~~·~;~~~~~~~l~~~~\:~~~;t,L~~~~U,~~ifit1~:~,.~:F<·'-·,.; -;; , -, . -. 



• 

_;Yature:za da dea:pe:za 

S inspeetores de Sauae do Porto do Rio 
da .ranefro: -

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

5 ajudantes medicos: 
Ordenado • • '" 
Gratüic~G •• 

f.' pl'imeiro officiill: 
Ol'dP.nado • • ~ 
G'.Ial'ifíe~ão • • 

t. segundo offi.cial: 

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

Ordenado • •••..•.....•.•.••••. 
Gratificaçl.o • .• . •.....••.•••••• 

1 administrador: 
Ordenado . . . . ......•......•••. 
Gratificação • . ..•..•........•• 

• ajudante de administrador: 
()rdenado . ••.....•.•.•....••.. 
Gratificação • .• . •.......••..•• 

9:60010()() 
4:8001000 

ã:400$()00 
3:2001000 

6:400$000 
a:2uoi'DOU 

4:800$000 
2:400too0 

4:8001000 
2:4001000 

3:2001000 
f:600IOOO 

:PAPKr,; 

Fiz a 

H5:200IOOO 

48:000$00tl 

9:600$000 

7:20~000 

7:2001000 

4:800$000 

·-

__ ,Variavel 

.,.. ..... 
~ 

> 

~ 
!D 

8 
m 
~ 
~ 
o 



' 

J auxiliares a.cademicos·: 
Ordenado • . -· ~ ~··············· 

t:6001000 
Gratif:ieaçlio • . ,. -·············· 8001000 G:GOOIOOO 

t ajudante• de almoxarlfado: 
' / Ordenado .• • . ~··············· 3:6001000 

Oratificaclo • _._ _._ ~· ......••••••. • •. 1:8001000 6:4001000 to 
/.-- .. - m 

I CD 
( 4 escripturarios: >• o 

Ordenado • !:1001008 .f. ~400$000 .. .. ~················ a:: Gratifkaç§o • .• • ........... ·-· .. !:200$000 
!'<> 

"' e interpretes~ t:1 .. 
Ordenado • . • • ••••••••. " ••••••• 4:400$000 • t:1 
GratificacA~_ • • • • •••..•.•• :• ••• _ 2:200$000 13:2005000 .. 

"' .. 
f. auxiliar· de el!cripta: a:: 

"' :;:J 

Ordenadt\ 1;600$000 o 
• • . ~················· Gratificação • .• • • ••••••••••••• 800$000 2:400tOOO t:1 .. ... 

~ l:lactylographos·:- "' !'<> 

OrdenwYo • 2:2401000 
..,. 

•• .• =-·· ••••••.•••••••.•. 
Gratifica cio ..• .. -·. •:• ........... t:f20$000 3:720$011" 

I porteiro: 

Ordenado • • • ·········~······ 
2:0001000 

Gratificação • • ' ••••••••••••~A i:000$000 3:000$00() t; .. ;: ... 

•• 

;-:~;:-';::k'~~{~cr~Jl~~Jt~if~~!.i"4~~!~~~~~\.r-f'i.'1Ç':~,"k~':{Kd)b:J;.~~~'!ic;Ú'<li,~~~.;~.;;~>t::,io;:-lij\.,.,ê;,,_ ·,1:ó_., . •. , 
!' 



• 

Nature~ da despe~ 

2 continuos: 
Ordenado . ... •••••••••••••••• 

. Gratificação . . . • ••.••••..•••• 

8 serventes (salario annual) •••••••••• 

7 guardas saniiarios maritimos: 
Ordettado . . . . •..•.••••.••.•• 
Gratificação .. . . . ............. . 

mestres: 
Ordenad~ ............••...... 
Gratificação . • . . ..••••••.•••• 

·• machinistas: 
Ordenado .. 

-. Gratificação 

).t fogui.;tas: 
Ordenado·. 
GratifJoação 

~- motoristas: 

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

. . ................. 
• • ....... ·-· ..... 

Ordenado . ••••...••.••••••••• 
Gratificacão . . . . .••... ,; .....• 

1:6001000 
8001000 

1:8001000 

2:0001000 
1:0001000 

2:880$000 
1:UOIODO 

2:8801000 
1:4401000 

t:9201000 
9601000 

2:4001000 
!:2001000 

P.APi:L 

Fiz a 

4:800$000 

10:8001000 

21:000$000 

38:8801000 

25 :!J20IOOO 

40:H20$000 

i0:800IOOO 

Yariavel 
~ 

> 
§ 
> 
"' tll 

"' o 
'til 

"' z 
> 
"' o 



/ 

·~ chefe de turma de desinfecção: 
·,- · Ordenado . • • • ..... _._ •••••••••••• 

Gratificaelo . . . • ...••.•...••• 
I . . 

4 jiesinfeetadores de f• olasse: 

~~/ Ordenado . . •.......•••..••....•• • • 
Gratificaçfio ......••••••.•• ~ •••••• 

8 desinfectadores de 2" olasse: 
Ordenado . . ........••••••••••••••• 
Gratificaçlo . . .......•.•..•.•••.. 

f machinisfa sanitario: 
Ordenado . . .......•.••..•• ~ •••••• 
Gratificação . - ................••••• 

a2 marinheiros (salario annual) •••••••• 
6 moços ( salario annual) •••••••••••••• 

2:800$000 
f:!00$000 

.2:0()0$000 
i:Oü0$000 

f:600l!OOO 
800$000 

.2:880$000 
f:H0$000 

.2:!00$000 
1:500$000 

24. Inspectorias e· sub-inspectorias ae saude doi porto! 
dos Estados 

Inspectoria de Saude dos Portos de Manáos, Belém, 
Fortaleza. Recife, S. Salvador, Santos e Rio Hrande 
do Sul - Sub,.inspeotorias de saude dos portos de 
S. Luiz do Maranhll.o, Natal, Maoeió1 Victoria, Pa
ranaguá, Florianopolis e Porto Murhnho: 

·, . l' . 

-~.- , -~- -··~-=~~~:~-·~.:'~_-,::~~; b;.~;-~. :::-:;(~~-t-_·:~~~;;_~~~:-i,~.J --~~~-~~~--~:} .. i~-;,;~ ~:_.!li-~~--~;_~,-~,,/ .~ t~;:~'"\'"/;x:.~·_:L'i:;~, ,: ., _, .:-.~./ ~-~l :-;;·~~ 

4:200f000 

12:000$000 

7:200$000 

1:320$000 

76:800$000 
9:000$000 

590:760$000 

__ ._·,~,- :·;- --...-"- -"'-· ---

cn 

"' cn 
cn 
>• o 

"' ~ 
"" .., 
o .. 
o 
"' "' .. 
~ 

~ 
o 
"' ..... .., 
"" ~ 

•· c;! 



Nature"' da d'e&pe,;a· 

7 inspectores d~ Baude:. 
Ordenado ....••. -.......... _ .............. .. 
Gratificação .• • ••.•••..••.•••.••• 

22 sub-inspectores de Saude: 
Ordenado· • . ..................... • •••• 
Gratificação .. ... ...................... . 

V secretarias·: 
Ordenado • • ....................... . 
Gratifieaçl'a • . •...•.•...••.••••••• 

_ ft eseripfurarias.-arohivlstas: 

O:r.d:enada' •. . • ......................... . 
Gratificacão • . ...........••••.•••• 

~ guardas. sanif.arlos: 

'Ortiemado -.. • -· •••• - ............... . 
Gratiiicatão . ·• ..................... . 

&:t00$000 
3:200$i100 

5:200100& 
!!:000100& 

' 
2:800$000 
t.:tf:0$000 

2:000$000 
1:000$000 

1:200$000 
S00$000 

Zl mestres. de· lancha a 9$-·i:Iiarios ••.•••••.•••••••• •: 
21 macbinista> ou. motoristas a. 9$, dlarios ..•.•.•. · .••••• 
•3 foguistas a 6$. diarfos . .•....................••.•. _.-.: 

PAPBL 

Ji'i:za 

~7:200$000 

17l:soot000 

29:400$000 

42:000$000 

113:0001000 

68:985$000 
68:985$000 
28:i70$000 

·. 

~ 
.Variz11el 

I 
rg 
ID 

I 



••• 
,' 

f& desinfectadores, a 6$ diarios .••••••••••.••.•... : ••••• 
H marinheiros de 1" classe a 6$ diarios ••.•.......••••• 
28 marinheiros de .2• ols.sse a U800 diarios .•••....•••• 

/ 
' Hospiral Paula CJanãido / 

~-director. 
,' 

I Orlfi!nadc; . 
Gratifi~cão 

··4··················· ........•...........• 
t pliliL"'I!aceutieo: 

Ordenado .. . ........................ . 
G'ratificação • • ...... •-• .............. . 

f! a;ltrdimte de· almoxarife: 
' Ordenado· .. • ...................... . 

Gratificaçã-o- ~ ......................... ... 

t terceiro offiiiíai: 
Ordenado •. • ......................... . 
GratificaçãO • • •.•••..••••••••.•• 

_, MC!iptnral"ÜB: 
ordenad'ó . . ...................... . 
Gratificação . . .••••...•........•• 

f machinista : 
Ordenado . . ....•..•.•••.• _ ......... . 
Gratificação • . •...••.•.•••••••••• 

..... ,.. .) .. I 
- ! ··.-- ·---· 

8 :ar.~too«t 
4:-&UOIOOQ 

4:iJ.JUf{)OO' 
2:0lll}IOOO 

3:61WIWO 
1 :SJ0$000 

3:600$(}00 
1:800$000 

Z:-100$000 
1:200$000 

2:880$000 
1:440$000 

30:6601000 
. f22 :6-tOJOOO 

.19:056$000 

7if:996$000 

13 :20!1$000 

6:000$0(1() 

5- : -t 00$0\l:i-

5:-t00$00G 

7:200$000 

.1:320$000 

m ... m m 
e;• 
t<l 
~ 

tg 

i 

i 
I 
g -~ ..... 

& 



Nature:z;a da despe:z;rJ 

I porteiro: 

....... -~· ........ .. Ordenado .•.•.• 
Gratificao&o • • • ••• ~ ••• 1.!.1!1• •• ..... 

t auxiliar de pharmacia a • • •••••••• 
J internos • • . e:e;e • ••••• ~· ·-· ••••• :•:•; 

t enfermeiro-mór a • • ••• ··•:• •. OU!;" •:•a: 
t enfermeiro de la classe a ..... _.,.. .• , ... , 
~ enfermeil'O!! de 2• classe a ..•....... -.,. 
I ped.reiro a • .. . •••••.... -•·•: .......... ! •• 
t oozirih.eiro a . . ..•.•• · .•.••.•• _ ..•.•. 
1 ajudante de cozinheiro a , •.•••• ·-•-•·•.•.•
t auxiliar de cozinha a . . .••. _ •.• i!1!; •••• 

t gual'da a •.••••• ~ ...... ·-··•: •• • • • __ , •• 
t ca.rpinteiro a . . ...••••. • _ ... ,.! ••• • :.-•• 
3 lavadeirâs a . .. . .•..•••. ··e:· .... --•I•' 
t foguista a.. . . . ..•.. • • · •i.!l!i• ...... • • • 
t ~isp~ns~1ro a . . ... , ... · ....... _ .• , ..... . 
t J&rdinetro a • • • . •••••••• •I!J,!;• ••••• 
t rOU{'eira a • . • r.· ••• •·• • • •• • • .• •. • • •• 

lO serventes de 1• classe a . • ............ . 
to serventes de 2• óJasee a .-.~ ••••..•. • • 

t remador a . . •.••• e:e:• •• -~·-· •• _.-. ·-· ·-· 

' . 

2:000$000 
t:000$00U 

_.c> 

UíOt!OOO 
!208000 
200$000 
180$000 
150$00J 
t50800'J 
168$000 
144$0()0-
126$000 
200$000 
f50$000 
100$250 
150$000 
!50$000 
150$000 
180$000 
U2$500 
871500 

120$000 

PAPEL ~ 
Fixa Variavel 

3:000$000 

t:~UU$000 
2:880$000 > 2:400$00() :>! 
2:160$000 :>! 

> 7:200$000 "' Ul 1:800$000 
"' 2:016$000 o 

1:728$000 m 
1:512$000 "' :>! 
2:400$000 > 

"' 1:800$000 o 
3:825$000 
1:800$000 
1:800$000 
1:800$000 
2:160$000 

!3:500$000 
10:500$000 
1:U0$000 

--
109:041$000 

··-



.28. I.arareto da Dha Grande: 

/ 
I 

f direofor (e~ Oo!DIIliselo>:: 
Gratificaçlio • -·· . ···~· ........... . 

I . 
f ·'pharmaceutuJo: 
/ 

Ordenado . 
Gratificação 

. . . ..... ·~· ...... . 
~- .......... ~ ..... . 

t ajudante de almoxarife: 
O.rdenadO • • • • •••••.• ·• .- •.• _ •• -•••. 
Gratificação . • • . •• : ............. . 

f terceiro offic.ial : 
Ordenado : 
Gratificação 

f machinista: 

Ordenado • 
Gratificação 

1 porteiro: 

. . 
' 

Ordenado • 
Gratificação 

.••• ···:.!.L!i~ ••••.... 
• • ••• ·!.!Ã.!l· .-.• -=· .- ... 

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

••..•••.•.......... 
-... .• .. .-.. ·-· ... ,; ..... . 

2~ •.c~·~- ~ :'._&_~: ···~;·::, "'.;~ k• .::k.;_f:J.}i~iii.à.~i!~k~!~;;i;~;;~tKi;i:~Ji;,(:;,C ,-. 

4:8001000 

4:000$000 
.2:0001000 

3:600$000 
i :800$000 

3 :600$000-·- ' 
i :800$00(.>' 

2;880$000 
1:440$000 

;'. :4000$00(} 
1:200$000 

-~ -..:'_,:\- ... ~~:,_· :;,:. ; -~~-~-i·. ·-:- ;:. ' 

4:80011>00 

6_:000$000 

5:400$000 

5:400$000 

. -· 
4 :320$00() 

3:6.00$000 

r_.,~~',:_y._ :l _·;;. ' ~~-~, ,)_ ,',· 

m 

"' m 
m 
>• o 

"' t: 
!:':> 
co 
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o 
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NaJure:~a ~ ~~~141 

t moktrista a . • • • .•.. •:• .. •'• .... _ ... 
I auxitlar de pharmacia -·· -••L_ ••• , ••••••• 
1 chefe de turma a • :•. • ............ ... 
t desinfectador a • • :~ ••...•.•........ • .. 
1 enfermeiro a .'"!. ._ ••••• -_- ••••••• ~ • ••••• 
t cozinheiro a • . -........ _.- ........... _._ .. 
t padeiro a . •. • .•••• -·~· .- ........... ~- .. 

tO serventes a • • •. ·-·~··· •... _ ........ _. -·: 

.t!t.. Directoria de Saneamento Rural: 

1 director: 
Ordenado •.• 
Gratificação • 

I secre!arlo: 

. . ...... ·-· ....... -.' 

·- Jlt. -··· •••• ·-· ·-· .- .... "' 

Ordenado •. • ._ ·•·• -.-_ •••.. -= • • • • • • • • 
Gra tificaoão •. !"_ .., • • • • • • • .!J,.e; • • • • • • 

f segundo offieial: 

Ordenado • • • • • • ...... • .-. • • \ • • • • • • 
Grat.ificacão • ..... -'- .-. •. • · · • ·-· · • · • .. _ 

300~11)00 
250$000 
250$i100 
225$000 
225li!OOO 
225S00l\ 
225$000 
120$000 

1B:!O()t000 
6:600$0(}0 

8:40!1$000 
3:200!3000 

4:800$tlOD 
2: 400$•)1}{) 

..-----\-

·-

PAPJf · 

Fiza 

3:6.00$000 
3:oooeooo 
a:oooeooo 
2:700$000 
2 :7ooeooo 
2:700$000 
2:7008000 

U:400$000 

6!:32~ 

19:800$000 

9:600$000 

7:200$000 

Y!Yiar1.1J 

? ~ :J:~~"l_ I 

~ 
GO 

i 
1>:1 .., 
8 
m 
1>:1 

~ 
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I 
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2 terceiros officiaes: 
c:lrdenado ·= --= :~: ....... : •••• _ •• -. •:•. ·-~· •:•J 
GratificaçAo _._ ;... ~ ..... :····· ~ •• -•• -_ •••• 

3 escripturarios: 

/ 
... ·-·~· .-... •:• ... 1 Ordenado • ., ,., 

Gratifica~lo ..._ .. -~--~··~·······~ 
i ajudante de a1moxarlfe: 

Ord.en&d.o • ';3lú •• -•-•:•::•:•:...-;· •••• ~ •:-=·-~ •• 
GratifitaçiQ _._ --•·-~·-·-•:t:•-•:.:.•.•-•ã;l• . ._~~,. 

% daetylogTaplloJJ: 
Ordenado • 'Bil ...... -;111:~•:.41• ••• :.-·~·-•-"!. • 
Grat.ificnc:IQ: _._ -~•·...-.:..:•.·-·~~-·-=~~-•:•m•:~,;.-.: 

. ' ' 
t porteiro: 

Ordenado • 'tt~~ :.:··-·-x:.:·~· .- • • w..~. •1 •• 

Gratifira.çãq -·- _ •• ll.:.. .... .:•-•-•S•JII~·:.-.•I<C•~ 

1 continuo: 
Ordenado • 16} .... •=-•:•:•x• • •-···:•:...• •-•-• • 
Gratific~ _ •. _._:.l-~-·.:•..:.·~·=-=· ·:.-.=_•-·-·~·:·~·-

3 servente!! .(!!alario annual}; ·-·-···-•~·.:.:·. 

... 
3 :&OotOOO. 
t:sootoeo 

2:100$000 
1:200$000 

3:800$000 
1:800$001) 

2:~ 
t:imoDO 

2:000$000 
i:V00$000 

t:6ooeooo 
800f000 

1:800$00Q 

10:806$000 

10:800$000 

5:iOOIOOQ 

5:721t'Ofll) 

:S:OOO'OOQ 

J:iCO$QQO. 

5:100$000 

81:120$000 

.;:;:i:&~f:t~zii~~~~~~'::i4Ú~l;~I~!'~ki~~~:g:t1F.~J:<J~i;;.'téMd.:;ú:ti:"~~,,.;Ú;i~,<;;·~ .. ;.:::s,i~~;5;~.;;~,~·i;;,i:,',: 

-, 
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m 
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Natureza da despeza 
-PAPEL ,.. 

~ 
- Fixa . . Variavel .. 

27. Serviço no Districto F8deral: 
• 

:t chefe do ·IaboratOTio, · gratificaçlo .•• t:000$000 12:000$(;00 12 in.spector~s sanitarios ruraes, gratifJ-
t:000$000 eaçio . . :.- ... •:•;• ........ •t·.o.···-·. U4:000$000 

_t5 sub-jnspsctor.e~ idem,· gr:atifio!lÇiio.,~.~ 800$000 tU:000$000 i4 med1cos amnhares; ff.atlfJCaçlló · •• .,. 450$000 75:600$000 to microscopista&, grati icaçlio •••••••• 200$000 24:000$000 > z t escriptur3rio archivista,- gratificaçlo; 450$000 6:400$000 z t escript!Jrario, gr_a~ific!lção '"' .,., ••.•. • •• 300$000 U:400$000 > 
"' 1 desenh1s~a, grati~IÇaçáo · ; • ••-•co.•:•.•.;. 350$000 -l:200IOOO [Jl 

to escrevenLes, grahficaolio ,., .-. ·=···-· .•.. 200$000 2-l:000$000 "' 10 auxiliares de. escriptã, gratificaolio •• 150$000 18:000$000 o 
1 ajudante de almoxarif~ gratificaçlio._. 500$000 6:000$000 [Jl 

"' f auxiliar do almoxarifa o, gratifi~. 250$000 3:000$000 z .t pp_otograpbo,< folttifieaiió . · • :; • ~ .• • -~· 500$000 6:000$000 > 
"' f aJudante de p otografl! o~hficao&o. 300$000 3:600$000 o 

1 pharma()euhco, grat ic .-.-•••. .,... 600$000 6:000$000 2 ajuda.nttls de v.~armacia, graiificaçlo. - - t50$000 3:600$000 
t porteiro, gratifiCação .•.• ,. o'o:õ:"õ:· '"'"'''" -250$000 3:000$000 
i eontrnuo, llfiatificaolio ........... m,.,.,., 200$000 2:400$000 ! fiscaes de urma, gratificaçlo • ..,.- •••• -l501_000 10:800$000 

20 guardas de primeira classe, gratifica- 48:000$000 
çio ·~., ;• • :• •• •;•:·······-~· •• •:•:•.• •• •.•: 200$000 

60 guardas de segunda classe, grat.iflcaoio 150$000 108:000$000 8 capatazes, gratific~ . • _._ ••.•. _._.,._.,.,., 150$000 14:400$000 4 cliõ:uf{e!Lrl!~ grati!i!JBI(Ao · ·• · •·"'• -.-._-. -._-._-,-. : 240$000 :11:520$000 
.1 carpmteu·o, gratifiCaçlio . _ ....... _ •••• 240$000 2:880$000 



m 

I 
~ 28. o -
X .... .... 

"' ... 

2!L 

f ferreirO, gralifjcaç_ão ,.. • . ..... ~.-._ ...... 
220 1.1 a!Jallldliorcs, dia ria di' ill$1100 •.•••• 
;, serveiHes: ~:,ratificação . .. ... ~ .... _ •. ~ .. 

Serviço de enfermeiras: 
1 superintendente geral, gratificação .. 

r; enfermen·as chefes, grat1t'icação •••• 
:10 cnférmeiras do saude Publica (de 1 de 

_ / março a ãi de dezembro), gratifi-
; cação ·. .. .. ...... -.-......... · · · · • 

,i secretaria stenographa, gratificação., 

1 cscriptu;:nrio: · 
Ordenado 
Gra li i'bação 

. . ................... ·- ... . ....................... 
3 dartylographas, gratificação .•.....••• 
35 Yisiladm·as de bygtene, gr&.iifir.ação .• 

Escola de Eiúermeiras: 
1 dirccto~a. gratificação .. , - - ....... . 
7 enfermeiras chefes, gratificação .•.. 

1 secretaria stenograpba, gratificação .. , 
1 ·Qactylograplia, gratificação . . ..... . 

28 aluumas internas, gratificação:- ...•. 
22 alumnas externas, gt•atificação ... . 
2 Jnorllontas . . ...................... .. 
2 wzinheiras, gratificação ,. • • '·"·'·' ••.• 

2~0$000 . ..... . 
120SOOO 

1008000 
800$úUU 

600$000 
500$000 

2:400$000 
1:200$000 

250$00U 
350$000 

!'100$000 
fi00$000 
500$000 
2508000 
1005000 
200$000 
400$001) 
150$000 

2:880$000 
281:030$000 

7:200$0:30 

985:9308000 

i:201i$000 
t37:2008000 

72:000$000 
6:000~000 

3:600$00J 

9:000$000 
!47:000$000 

306:000$000 

9:600$000 
nü:400$00o 

6:000$000 
3:000$000 

33:6005000 
52:800$000 

9:600$000 
3:600$000 

~~=~~~~i4~{~~~~t:_~:f.~l~'i&~i~~:.fiij.i§-i'·;~~~vJ~W:'.,.·'i:,,i,~;-/.;~,é~'';;,~í\Y,,,~;;:f;~:5.-;Ki:;-~t"'··· ''''":".;;.:·-~.x. ' 
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i'~ 
Nature~a da tJelpeJUI 

3 copeiras, gratifieaol!) · • .•l•.•-•:•.•:-·~·:·-~·. 
5 serventes, gratüi~ -. • :•. r•.• ••• -~~·~ 
.2 lavandell'a,s, gratifiÕIIÇi!) .. '"'• ._. ._.,. . ..:.:•: 

' .. . d" . tif" ' "' ~ Jar Ineu$o, gra ICa(.uO ••••.••••••• _ •••••• -. •: 
Para pagamento aos professores, na razão de 

JE 
JooeooG 

·tO$ a f5$ -por aula.-••••••••• ·~· •••• -•• -_.-.~.-.;.-.:···-·:·~··:•=·~ 
··- -----V 

MA~ 

I ~- BÉCRETARIA OEAL 

Permanente 

1. lltensilios diversos •....••••. _ ......... -.-.-•• -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-• .;1, 

Material lU comumo 

2. Objectos de expediente, inclusive para a Inspectoria de 
Estatística Demographica Sanitaria, Fiao&lfzllolo do .. 
Exeroicio da Medicina e Prophylaxia da Lepra e 

~ 

S:eootOOO · 6:== t: 
!':200$000 

6:000$000 

!87:200$000 

:--.-•.• _ .•• -••.• ···T· ···• 
-=--·=· -._.:-.-. -.-. -.. -... -.- .-

DOenças Venereas . . •• -•••..••••••••••••••••• • ~.---,= -.-.-............... -.-
3. Conserva cão dQ material e do predlo .••••••.• -•.•..•••••• -..-.~ ·.-. • • • • •.• • • • • • • ·. 
.t. Custeio do aut.oW-ovel do director geral •.•••••••••• -•• ~ ·.-•• -•••••••••••. 

. ... . - ~~~~-_.....:.- . . -
~" . 
1 .,__. ~ 

~- ~ 

' 

Yariavel 

3:000$000 

3:00()f.000 

3~:®0$000 
6:000$0(){) 
6:lJ00$0M 

18:000$000 

-~ 
.~ 

> z z 
> 
l>l 
UJ 

't:J 
o 
UJ .. z 
~ o 



I 

Despezas diversas 

5. Assignatura3 lle apparelhos telephonicos •• ; ••• ;;; •• ;,; .:. ;...:_._t._;í_ • ..--~-••"•~-~>c•"-'•'"-•~. 

6. Eventuaes e despesas de prompto pagamento ..• ·=·=·'"-"'"' -•-•-•-·---~---.:.-·:·-:-·: =-....... - . 

/ 

I 
/ 

/ 

li - DIREC'l'ORIA DE DEMOORAPHIA SANITARIA 

J>ermanent~ 

7. Utensílios diversos • .......... -.. -... -.-......... -~~~~ 

S. 

9. 

Mate~ial d- consumo .-

lllater:a: ,., c,arto•~-rnp}lir., . .. . .. . . . . . . . . . .. -.-. ··-· .... -.-.-.-.-:-.-~ 
Papel de inmrP~~"i0 (hol[•!:ns. armnriop " rehttorios dâ 

Insp.;~•.n:·:~' r- r.cquisi(:ãt' tf,~ cartões para as machi
"'~~ ne apuração (sys!.ema fll'llerith) ••••••••••• • -.-.: 

10. Cll!!IPio -da!' o{ficinas .............. -.- ............... -.· .-.,..-... -·~ 
- - - • - - .--:•-:-.:..o - -:.:.e• ::.:--- u= 

i 

'1:,:.-~.:-'.C...Ç. ;:- ... ;.-;~. 

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

... ·- \ 

. ............. . 
• • ••• &•o•• e I • e e • 

e e I I I I • • e O' e e ••. 

... i-:- :;<.:0-:t --· 

/ 

6:000$00[) 
9:000$000 

15:000$000 

1:400~000 

1:400$000 

2:000$000 

10:000$000 
10:000$000 

22: 0(}{)$000 
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Nature:r.a da despe:sa .. 
l 

Despezas diversas 

i1. _-\ ... ~Jg:-!atu:-:-. tle ~~ .. tvi • .Jnes e eventuaes .. •••• -.-.--:: ••..••. _.-.-_., 
De~pczas l.!c prornpto pagame_nt.o ...••••••• •:•:c ...... •:• ._.1 

Aluguel · f\ ruachinas de apuracão ....•......•••••••••• •1 

UJ - t:!!onv'\;') 91> PROPAGANDA E EDUCAQÃO SANITARIA 

Maleti.J/. Jl~nnanP.•Il~ 

1l. Acquisiçãú dl-t rr.-zchinas para escrever ....•• ··•:•:-=• •••••.. 
~ã. Utensilios diversos ., -.- ................. ~~ ................ _ ••• : 

16.. An,pl iacão do Museu •..•••••.••.••.• •=-:·,-· •••••••••• •= 
1·1. 1\fovcis • • ................................... ,: ....... •:•:..~ 
1M. Livros para a bibliotbeca .. ~ ................•. ···--··-· .: •• : 
Hl. A>.;igaalul'a.,; iil' revistas e jornaes soientifioos •• · ••••••••. 

Material de comumo 

20. Papel rle impr·essão, folhetos, cartazes, clichés, material 
para 1mpressão, para pl10tographia, cinematogra. 
phia e demonstrações publicas e objectos de expe. 
dieritc • . .•...•• ·~· •.••••.•••••••• •:• ••••••••••••• 

PAPEL 

Fi~a 

.............. ............•. .............. 

.............. .............. .............. . . . . . . . . "' ....... 

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

:• .. ···~•:e.-i i i i. 

Variavel 

2:UU0$0Uil 
1:200$000 

13:000$000 

16:200$0úü 

1 :500\WOO 
1:500$001) 
1:000$000 
1:200$000 
1:000$000 

500$000 

6:700$000 

24 :300SOO'J 

21:300$000 

~ .... 
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z· 
>,.. 
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Desptisaà ãivei'Sltã · ... --- ~-. --~, 

\ 

21. Assignatura de tclephones .....••••••••••• ·-·........... :.- ...... ~. ·~!'·-······ ._.-.~ 
22. t)egJU!Z::t~ d2 prorrJptO pagarrJe-nto ...................... • 1 liiit~•.!._.-.:.-::·~·...,.•:-•:•: 
~-~. f·t1hl: ~:tcõe:-i e ev~utuaes ~ .............................. fr!r: r M!!tiíiiJiii!: ... ~_.:._tll.Eie' 

IV - lN8PECTORlA DE ENGENHARIA SANI'rARJA 

Material permanente 

2-1. Utensilios Ui versos e apparelhos .•..••.•• ••••••••••••••• -
.25. Ccnservacão de apparelhos ..••••••••••••••••••••••• _._. 

Despez!Ul diversas 

26. Despczas de prompto pagamento e eventuaes •.••••••••• 
27. Assignaturas de apparelhos telephonicos e publioações. 
.28. Aluguel de casas ......................................••• 
29. Custeio e conservação de galerias de aguas pluviaes 

(serviços contractados com a The Rio de Janeiro 
Çity lmprovem_ents) •••.•...•.••.••••••••••••..•••• 

---. ----~ 

... •:•• .......... -. 
••• •:• •••••••• ·=-· 

............ -.... 
I• •• e e e • e • e e • e •• 

-· •••••••••••• ·--= 

... •:•-• ....... •:.-: 

J:f00$000 
900$000 

2:000$000 

t:000$0U1J 

500,000 
3()0$000 

800$000 ---
2:ô00$000 
2:000$000 

24:000$000 

24:000$000 

52:UOIJ$(l00 

~~~t%4$.@~fl1~~1Jltlfs~>i.'iífJ>;~f~i;<0i&'i'<:.tfi:'h\':~ f:'>),··~) ·;.H;/ici~' o\~,, · ·-···· 
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Nnturezu da despeza 

fJ -- :r;.:-;:.PECTOI\!:A 'l!!t FJSC-l\LIZAÇ.lo :JO "IU..ERC1C10 0:\ 
::rru::mcL~A 

Material permanente 

30. Apparelbos de cirurgia e de laboratorlo ........ ••.••••• 

Material de consumo 

31. Drogas e productos chimicos .....•..••.••••.•..•••••• ; •• 
S%. Combusli\'el . . ................................................ . 

Despezas diversas 

33. Despezas ue prompto pagamento ...•...•.•••.•••••..•••• 
31. Assignatura de telephones ·e eventuaes ..•••.••.•••••••• , 

\'1 - INSPECTORIA DE PROPHYLAXIA DA LEPRA E 
DOENÇAS VENEREAS 

Material permanente . 
35. ·utensilios diversos ................................•• ~ ..• 
36. Apparelhos e instrumentos ...••.•.....••.••••••••.••••• 

.. ·"l 
·.···- . 

F'ixa 

-• ·-· ..... , ..... . 

.......... _ .... -~ 
·······••f•!'··~· 

!• •••••••••• -•••• 

:• ............. . 

•••• -•••• !' •••• ···: ................ 

•. 

PAPE):; 

Vari·ll'l?l 

1:vüO$ooo 
-

1:000$000 

1:200$000 
4DO~fffi0 

i :600$0(}J 

1:5008000 
i:ü00$000 

-
2:500$000 

iO:OC0$000 
60:\lüü$000 

70:0110$000 

~ 

>' z z 
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t::::l 

"' o o 
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"" z 
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Material de consumo 

37. Acquisicão e fabrico de medicamentos para os serviÇoS 
da prophylaxia .da lepra e das doencas venereas DO 
Distrioto Federal e nos Estádos •••••••••••••••••••••. 

38. Impressos, cartazes, folhetos, material photograpbico e 
• ;einematographico . . .........•........•..•.•..•.••• 

A19. Custeio ·da enfermaria para leprosos e leitos para ve-
neras . . ................... ·. · · · · · · · · ·· · •.•·• • ···-·-··· .. . 

Despezas diversas 

40. Conduccão e expediente .....................••••..•••••••••••• 
ii. Despezas de prompto pagamento e eventuaes .••••• •:•.•. •: 
62. 

1ª. 
u. 

Assignatura. de telephones .. ........................ ~ ... . 
Auxílios ~os leprosos isÓ!ados e suas familias ••••••••••.• , 

r 

Subvencão á Fundação Gaffré e Guinle .•. : ••.••••••••••• 
u. Serviço de prophylaxia da lepra e das doenças venereas 

na zona .rural do Districto Federal. •••••••••••••••.•• 

SERVIÇO DE PROPHY.LAXIA DA LEPR.~ B DAS DOENCAS 
VENEREAS .SOB ESTADOS 

~6 •. Custeio do serviço no Am"azonas, iJ;IClusive pessoal, CUIDo" 
prindo ao Estado entrar com igual quantia ••••••••. -- . - . - .. ---- - - -------

:•:• ..... ........ . 
:•-•-• ............ . 
. -·-. •:•-.•-. -· .... -·- •:•; 

••. ·=-·- . •..•.•• ···: 

~·:•_• .... ·-·-·:··· .. ·-
-· ·~·-· ... ·-· .....• 
·-·-·-•:•:.•_ .. ·--· -· . -•-•:.: 
-·-·-· ............ : 
:•.• ·-·-·-.. ·-. _•:•:• . ·-·-

L•-•-•-~IL~~·~•___:!t.:e::._. 

~- ·_._.-~:~à~~ ~i.Ri.@#{lkf~:~:Sii:~-;1~~;!~~;~~<1~;-~~~:;:~~-tiJ~)-:i~~;-~f.fy{_~,;--;~-;~·~:::-_ . .{jW-~ ~~~_;;.:c~ ~.--;;.~c~;~;?~~-1: ~- --~-. :--, .:'·.-

.100 :o~.wseoo 

36:G:J0$000 

50:0.JO$COO 

186 :OiJO.~COO 

1.0:000$000 
1~ :OC0$000 
~:500\lOOO 

15: 0•)0$000 
590:0!'0$000 

36:000~000 

665:5\lOSOOO 

3~:§.40$000 
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·---~-., ....... 
Natut·eza da despcza ··· 

.R 
47. Custeio do serviço no Pará, inclusive pessoal, custeio do 

leprosario do Prata, e auxilio ao Hosp1tal du Le
prosos de Tucunduba, cumprindo ao E~tado entrar 
com il!;ual quantia ••...•....•.. • ..•....•.•..•.•...•.. , 

<18. Custeio do serv1ço no Maranhão, inclusive pessoal, réis 
375:000$ para occorrer ás despezas com a constru
cção do leprosario de São Luiz, 24 :000$ para auxi
lio do isolamento de leprosos. 33 :540$ para custeio 
do dispensaria, cumprindo ao Estado entrar com a 
quantia de 57:540$000 • • .••.••••••••••••••••• 

49. Custeio do serviço no Piauhy, inclusive pessoal, cum
prindo ao Estado entrar com igual quantia ..•.••• 

50. Custeio do serviço no Ceará, inclusive pessoal, cum
prindo ao Estado entrar com igual quantia ..••••• 

51. Custeio do serviço no Rio Grande do Norte. inclusive 
pcssoál, cumprindo ao Estado entrar com igual 
qua11tia • • • • .......... -....................... . 

52. Custeio do servicó na Parahyba, inclusive pessoal, cum
prindo ao Estado entrar com igual quantia ..•..•• 

53. Custeio do serviço em Pernambuco, inclusive pessoal, 
cumprindo ao Estado entrar com igual quantia ..•• 

54: Custeio do serviço em Alagôas, inclu~ive pessoal, cum
prindo ao Estado entrar com igual quantia ....••• 

55. Custeio do serviço em Sergipe, inclusive pessoal. cum
prindo ao Estado entrar com igual quantia ..••••• 

56. Custeio do serviço na Bahia, inclusive pessoal, cum-
prindo ao Estar! o entrar com igual quantia ...... . 

57. Custeio do serviço em Espírito Santo, inclusive pessoal, 
cumprindo ao Estado entrar com igual quantia ..•• 

-~m:; 

Fixa 

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

.-

:• ............. 
.•..•.•.•..•.• 
.............. 
................. 
.............. 
.............. 
.............. 
.............. 
.............. 
... ·-· ... ·-·-· ... 

Val'iavel 

282:5~0$000 

432:5.\0$000 

<13:540$000 

33:5~0$000 

33:540'i000 

33:540~000 

200:000$000 

33:540$000 

33:540~000 

100:000$000 

33:540$00() 
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58. Custeio do serviço no Rio de Janeiro, inclusive pessoal, -
cumprindo ao Estado entrar com igual quantia .••• , 

59. Custeio do serviço em Minas Geraes, inclusive pessoal, 
300:000$ para construcção de leprosarios de accôrdo 

i 
/ 

6Ó. 

61. 

62. 

63. 

com o contracto firmado com a União, pelo qual se 
compromctteu o Estado a entrar com igual quantia, 
120 :540$. para custeio de dispensarias, entrando o 
Estado com igual quantia .••.•.•••••••••••••••••• 

Custeio do serviço no Paraná, inclusive pessoal, cum
prindo ao Estado entr;tr com igual quantia •.••••• 

Custeio do serviço em Santa Catharina, inclusive pessoal. · 
cumprindo ao Estado entrar com igual quantia .••• 

Custeio do serviço no Rio Grande do Sul, inclusive pes
soal, cumprindo ao Estado entrar com igual quan-
tia . . . . .................................... . 

. Custeio do servico em 1\Iatto Grosso, inclusive pessoal, 
cumprindo ao· Estado entrar com igual quantia .••• 

' 
1 VIII - HOSPITAL DE S. SEBASTIÃO 

Material permanente 

64. Utensílios diversos . • ......••....••••••••.•••....•.•. 
65. Apparell10s de laboratorios . • ..•..•••..••.•••••••• 
66. Objectos para pharmacia • • ...•••..•...•.••••••••• 
67. Material clinico • ·• • ....•..•••. _ .•. ·~-·-· ..•••••.•• • 

·-
;-=- ·-· ••• -~·~·..:·~·. 

············-· 
............... 
....•••.•..... 

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

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

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

' :--). :- .,~~~ii,~ji.j~~;l,i.~ili~·{\_)i<i..;~\;~\.:",,~l. ~!.:i.'>~;:::;.;,:',, ,,,~c,\' ;~cj, x:,,._.ld4c<:•cJ .,' _., ~' ; ...• '.' . '. ;_ '"; •:;_ ·, 

60:000$00{) 

420:540$COO to' .,. 
Ul 

33:540$000 CD 
?t 
o 

33:540$000 ., . ,. 
"" 
'"' f/3:540$000 CD 

t:J 

33:540$000 "' 
t:J 

"' L 898:100$000 N 
õ;J" 
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CD 
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2:0008000 
4:000$000 

10:000$000 

26:000$000 ""' 00 
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Natureza da despeza 
- ___ \ 

.a;~--

Material de consumo 
68. Material para a conservação do predio .• , •••••.••••• , ,, 
69. Dietas . . . . ..................... ·~. ·-·-·~·-•-• .. •.•.:•:· 
70. Alimentação do !pessoal . , . . ......•............•••. ~·:•: •. 
7f. Medicamentos . . . . ..... , ..........•.. _ .....•• ·-·~·-· 
72. Desinfectantes . . . . ...................... •-•-•.:.•.:..•.• ••• 
73. Combustível e Iubrifican:tes • . .•.•••.••••••••• _. ···:•_•. 
7-l. Conservação do material . ..............•.••......• •.•.:.•: 
75. Illuminação . . . . ..... _._ ................ _ ...... _ .... •-•-•-•-• •:•:·~·.:.•: 
76. Roupas . . . . .......................•.. _ •.•.••••.••. 
77. Objectos de expediente . . .................... •:oo .. " 
78. Sustento, forragem e ferragem de animaes ••• ,, .,._._ •• _ ••. 

Despezas diversas 
79. Despezas de .prompto pagamento e eventuaes ••••••• •.n: 
80. Assignaturas de apparelhos telephonicos .••••• , •••• ·=-= 

VIII - HOSPITAL ,D. PEDRO 

Matm·ial JJermdnente 
81. Apparelhos de Iaboratorios . • .••..••.•••• , •••••••• .,., .. , 
82. Objectos para _pharmacia ... ............................. . 
83. Material olinioo ... -· . . ...................•.••...• _._.,...; 

J!l.&lt .. 

l'iJIG 

:•.:.·~· .......... . 
-............. . .............. •: 

•:.·~· ......... . 
:•:•:-:-• ......... . ............... 
~·:· :··· ......... . 
•••••••••••••• 
=·~·-· •• ..•••.•• ·~ .............. 
•••••••••••••• 

:•·•-• • • • • • • • • • • r . -........... •: 

~·-· ........... . ............ :·.··: 
:_._::.::;:._ ••• ·-· ••• •J 

... 
~ 

Variavel 

20:000$000 
345:000$000 
105:000$000 
120:000$000 

10:000$000 
60:000$000 

>' 10:000$000 z 17:000$000 z 
-35 :000$000 > 

"" 8:000$000 Ul 

7:000$000 1:1 o 
737:000$000 Ul 

"" z 
> 

1:800$000 1:1 o 
2:000$000 

--
3:800$000 

--

500$000 
1:000$000 
3:800$000 

5:300$000 



.-=:;::~ 

Material de consumo ' 

84. Material _para a conservação do prcdio .......•...••.•• , 
85. Dietas . . . . ......................................•. 
86. :.'lJimcntação do !Jessoal . . ......................... . 
87. !llcdicamentos . . . . ..........................••.• 
88. Desinfectantes . . . . •...................•..•• ,.._ ••••• 

· 89. Combustível e lubrificantes • . ...........••.••.••.•• 
90. Conservação do material ....................••.••• ,.,. 
9!. Illuminacão . . ...........................•••••..••• 
92. Itoupas . . . . ..............................• _. ·=···· •• •: 
~3. Objectos de expediente .......................... . 
94. Sustento, forragem e ferragem de animaes ...•.••.•• 

Despezas dive1•sas 

95. Despezas de prompto pagamento e evenluaes .........• 

IX - HOSPITAL GERAL DE ASSJSTE~CIA . 

Material permanente 

96. Ute::~silios diversos . • .............................. . 
97. Apparelhos de Iaboratorio . . . . .........•.•••.•••• 
93. Objectos de pl1armacia ............................ .. 
99. l\faterial clínico . . ........................... - •..•• 

.... ,_ ~~ •• ... .J ___ ~~--::...:...:_~ ~--·-:::·-_j_"!,·;-..-:~-:..:" ... )~1-~·.·--,---. - - ._.. -~ 

~ ;·,;_; -~-.. - .-,:-•,-~ -~ ~ -. '·,. _, 

: ..... -... -. ·-· .... 
~- ·-· ••••• ~- ••• •! ·=· ........... ·-
:· ·-· ·-· ......... ·--· ·-· -~· ... •:-\;··· .. -· ·-· ..... -· ... . :···:· .-.-...... ·-· •. 

=· ••••• ••.••••• ·: 
:•:•":"•:• .......... . 
:-·:··· ... -.-........... ; 
:·-·~ ........ •: .. · .. ; 

.a • • .-•• -. • • • • • • • 

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

• 

; .. ; _., .. 

2:000$000 
72:600$000 
12:000$000 
14:600$000 

5005000 
8:320$000 
t:soossou 
6:000$000 
3:000$000 
1.:500$000 
2:920$000 

125:240$800 

5:090$000 

4:0003000 
10:000~000 
5:000$000 

30: 000$0(10 

49:000$000 
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{ , .. 

;Yuturc:a ria des]ic:;:L 

l'Jatel'ial de consumo 

100. Material clínico, sendo 30:000$, para a :10' enfermaria 
de cirurgia de mulheres • • . • ...••••.••..•...• 

:101. Material para a conservação du pre.:tio .••.••••...••.••. 
i02. Dietas . ... . . ......... ! ................................ . 
103. Alimeritacão dQ pessoal ............................... . 
:104 •. Medicamentos ••••••.•••.••••...•••.•. ~ ......... ... 
105. Desinfectantes . . . . ....... , .............. •\··· .......... . 
106. Combustivd e lubrificantes .....•...•.....•....•.•• ; 
107. Conservação do material ....•••••••..••..•.•...••••• 
1 OS. llluminação . . ....................................... . 
100. Roupas . . .......................... : .................... . 
HO. Objectos da expediente • • ......................... .. 

Dcs1;e:ws diversas 

Ui. Para manutencão - se!ldo 10:0110$ para a enfermaria 
annexa ao ambulatorio de ophtalmologia .••••.••••• 

112. Despezas de prompto pagamento e eventuaes ......... . 
113. Assignaturas de apparelhos telephonicos ............. .. 
f:f4. Energia electrica . .. ................................. ··~ -· . --· -- _._ ..... _ ...... 

/ 

~t.uii!L ,_ 

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

............... -.. ! 

c•·• ··• • ._. • • • • • •. ....... ·-· ·-· ... ............ ··-.............. 
1•:11:'······· -.-.:.-:-... -·.··i. .......... ·-· .. ·-...... -.-.&~···-·· ··:···:· .......... 

..-···-·i i '"i.~-· .. -.. . .. -.-.... -.. -.... 
-..... -... -.-:···-:··---~ ...... ·:--·:· .-... -~ 

Variavet 

60:000$000 
12:000$00!) 

t.52 :00.')8000 
80:000$000 
92:000$000 

7:000$001) 
36 :000$00 I) 
t.3:000$0GO 
25:000$000 
f.S:000$000 
10:00080[)0 

fiOO :000$01.'0 

#.15:510$000 
5:0:!08000 
2:000$000 
'2:000$000 

_f34:510$000 

~ 

>l z z. 
> t=ji 
CD 

t:> 
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X - SECÇÃO DE HYGIENE INFANTIL 

Materwt permanent'.' 

11:> / Instrumentos de cirurgia e de laboratorio •••••••.••••• 
I 

Material de· consumo 

116. Refeições para mães que amamentam ....•.•••••••••••. 
f t 7. .Medicamentos, drogas e material de Iaboratorio ••••••• 
t f 8. 1\laterial de expediente .............•••••..•••. •:•1···. 
1 t 9. Roupas . . . . .......... • ...•••.. •n.l• ••••• _. •:•J• •• •.• ·.:., 
120. Asseio e conservação das sédes ..•...... ·:·:• ... •:• .•.•• 
1~ 1 ~ Gaz e electricidade .....•.......••.••. -·=·~· •• • _ •••••••• 

. ' 

De~·pezns t(irc~·.,·o ,\· 

122. Ass1g:mturas de apparelhos telephonicos ••.••..••..• -
f23. Despezas de prompto pagamento e evcntuaes .........• 
124. Aluguel de casa .........•.....••......•••••••••••.• 
125. J>ara o serviço à e hygienc infantil na Bania .....•••..• 
e5 A. Para o custeio do Hospital Arthur Bernardes ..•• _ ..•. 

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

~-········ ..... -. · .. -..... , 
, ... -. •·•·· ... -....... . .. -.............. ·-.................. . . . . . . . . . . . . . . 

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

, ...... .-.. -........ . 
r• • -•• -"' • • "' • • • • • .-.. ........ -..... -·· •' . ............... . . .... "' ....... ••' 

• 
6:00.0~00!1 

6:000$000 

15:000$000 
36:000$000 

3:000$000 
4:800$000 
4:0008000 

24(}$000 

63:040$000 

i:f85$001J 
15:000$000 
40:000$000 
75:000$000 

360 :000;3000 
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• 

Nattlre:r;a da deiJJIIR 

XI - DIPECTORI.-\ DO!d SERVIÇOS SANITAR!OS DO DIBTRIO'TO 
FEDERAL 

Material de consumo 

t26. Objectos de expediente .•...•...•.•••••••••.••.••••••• 
f27. Desinfectantes . . ........... -....... ·~· ._ ..... •-•:• ..•.• 
t28. Illuminação . . ................... -....•. _ .•..• •:• •:•_•.•.:•:•:-

Dcspezas diversas .. 
;-. 

t29. Assignaturas de apparelhos telepbonicos ............. . 
:130. Despezas de prompto pagamento ......•••••••••••••• 
:131. Aluguel de casas para as delegacias de saude .••••••• ,. 
--~--- -

XII - INSPECTORIA DE HYGIENE PROFISSIONAL 
E INDUSTRIAL 

Material t>ermanente 

P.\1'& 

Fi'lla 

~--.-.- ·: •• -·~-=·~·--·-·"::•:·~ 
:..:-.:.•:e. ·=···-e::·:•:••:e::-: 
~·.:·.r·--·~~·-:·~-=.·~~ 

~· •;. ·-. -~ ... ·- .-.~--·
:•:··· ._.-•• ··-·. •.-:•:'é~ ....... ·-· •:···:··· 

~ 

l·-:-..-,";:"':':""'::Y:'"~-~----- --- .. ' __ _ 
132. Utensilios diversos .......................... -..•...• -. •. .-... _.-...... -.:··· ~ ._ 

~up;:....-----~-- ------- ···- ___ :_: -- ·-· -.- . - ::-:-::--~_-: 

Variavel 

10:000$000 
2:000$000 

800$000 

i2:800$000 

4:700$000 
3:000$000 

29:040~000 

36:740$000 

5003000 

600$000 
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"' o 
m 

"' z 
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Material de consumo 

·133. Objectos de expediente ........... _.-.~ •• _-.-.-.-.·····-·=•-•:•:•:-.····:•~ 
t84. . Desinf eetantes- . . ......• · .• · ........•• -.- •• ··~·=• :•:•.:.•: ·=·-~·:•;•..:•;·· 
_:fS5. Fllluminacão ..... a ... ·-· ............. ·=··· •. ··-•.:.•.:.·----·-·-· .. ·=·=~·J 

'" 

Desvezaa diversas 

136. Assignaturas de apparelhos telephonieos." ..••.•• ,_., ••••• _ 
137. Despezas de prompto pagamento e eventuaes ••• _._._ ••• ".:•: 
tas. Alugueis de casa .. _ ................. ·=·-··· ••. •:• ... -.-._.:.._-. 

Xlll - INSPECTORIA DOS BE!WIÇOS DR PROPHYI.ÓAXIA 

MateriaL _'1Jermanente 

iB9. Conservacão dos edificios ........ _.-•..•.•• -.-.··=·····:···:·~··=-•:·~ 
140. Acquisil,lâo de ~ecas para auto moveis e vebiculos ••• """' 
14.1. Acquisição de muares ....... _. •:· ..• . -.·.··=· .. ·-·:·--·~·-·:··-···no 
.142. Utensilios diversos •..•.• •-••-·=·-·-· •-•-•:•:•.:•.:.·-·~·-• •:•:•:•:•-=-·-·-·~..::·: 

;;r,~~ .-.~c ~-~ "-.· ,·"•._,.~/"::\ •• ",; "'• ·-•- :::, ,;f)k;,~"}":"( ~,.-:<:;_:y·."_:,~c-:'-c;~~-"·,;,:"ii"c-:'- ;-;"i'-'' -< 

=-•.:r•;:-·:-·-=·-._ -•• -._._ ••.• -. 
~.-.: .. -... •:•; .-.:-·-·:•:•: 
~·;•.:·~·;• •:. •:•.·- •:·;-.--: .. 

'"p-:-·~·=·~-.-.·-·:·~ .. ·- ... ··: 
~----. •:• .. -.. -.; ... -.-.-.. : .. ·-· •:•. ·-. ··-•:• 

:.:.-~·.:.•:•: ·~···--·:-.•:•:•:::•; 

:Wõll • • • • ,~,~,_,_e:•.::•IE 

~···:.-.;;«:•-•-•-:E..•:.·~;. _ _.; 

~····~,~~ 

~ · __ ;., . .-:_ -'- ;_ . . _-il. 

' • 

2:500$000 
300$000 
150$000 

2:950$000 

1:080$000 
2:500$000 
7:500$000 

U :080$00G 

iO:OJ0$000 
' 24:000$000 

3:6001$000 
6:000$000 

48:000$00!' 
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Natureza ·da despeza 

Material de con,c;umo 

1 4.S. Combustivel . . ..................................... . 
144. Lubrificantes e material para lubrificação .•• : • ••...•• 
:1.45. Cus feio de automovcis e vehiculos, exceptuadas as des-

pezas com combustivel, lubrificantes e material para 
lubrificação . . .....•............••............ 

t46. Desinfect-antes . . ....................•.............. 
i47. Illuminacão, expediente e energia .••..•.....•.•.••••• 
HS. Sustento, ferragem, forragem e curativos de animaes .•• 
149. 1\Iater:ial. para desinfecção, expurgos e visitas domici-

liarias . • .....• -...... _ ....•...•.••••...• •:• ••• _ •.. 

Despezas diversas 
• 

150. Assignaturas de apparelhos telephonicos ••.••.•••••• , ••• 
151. Despezao de prompto pagamento ••••.•••••.••••.•••••••• 

XIV - !XSPECTORIA DA PROPHYLAXIA DA TUBERCULOSE 

Ma-terial permanente 

152. Apparelhos de Iaboratorios e consultori 
~53. Utensilios e apparelhos diversos 

•••••••••••• 
• •.:•:•l•;e;• ··~ '..: •• 

PAPEL 

FiJ:a 

. . -. -.......... . . ............ . 
• •:. ·-· •••••••• •J 

-· •.• ...... ·-· ... •. . ....... -..... . . ·-· .... ·-· ·-· .. ~ 
. ... ·-· ....... •:•: 

. ·-· .......... •:-. ..... • ........ •; 

• •:•:.-···:• .... •:•:.-_•1 
;.;-.:•· ··-·..:.•:•:•:• ••• •"'..•J. 

.Variavel 

f20:000$000 
30:000$1100 

50:000$000 
20:000$000 
18:000$000 

1.20:000$000 

24:000$000 

382:000$000 

2:880$000 
3:000$000 

5:880$000 

6:000$000 
3:000$000 

9:000$00()-
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154.. 
!72 J55. 

1 156. 
e. 
• 157. 
~ 158. 
l=l 159. 

160. 
161. 

Material de consumo 
-.~r:~-

~ledicamenlos e drogas .•. •......•••• -••. ,., .•...•••..•• 
Material para pbarmacia, inclusive vidros, rolhas, ro-

tulos, e te .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·• 
Matedal para funccionament(l dos dispensarias, inoltisive 
, fichas, cartões, ele .•...••••. _ •.••..• _ •.••...•.•••••. 

CombusUvel e lubrificantes .....• -.: ...... 1 •••••••••••• -.. 

Desinfectantes . ........................................ . 
Asseio e· conservaciio dos dispensarias. d'! machinas e 

veliiculos . .................................... ·• ·• • • .. • 
llluminaç-ão . ............................. .,. .................... . 
Expediente e material ,;ara demonstrai)Ões ••••• , •••• rr 

·-
Despezaa tlivf!rsas 

162. Despczas de prompto pagamento. e eventuaes .... '" ••• _..._ 

~ 

163. Assigoatura de apparell}os telephonicos ••..•••••••••• , 
164. Aluguel de casa ... , ...........•.................•.•...•• 
165. 
166. 

Auxílios a tuberculosos isolados em domicilio ••.•••••••• 
Para o serviço, já existente de propbylaxia da tuber.
- _ lose, na Babia Cvessoal e material) •••.•••••••••••• - . 

:-.-.-:·=--· ._-•••• :.:..: . 

-•. •:• ....... : .. 
:._ ........... •:•:•: 

·, • ·e:e_ • ' • • • • :e:•: .............. 
,.-........... . 
. ..... •···• .... ... -· .• :.~· ..... ·-

' 

-•.. _ •.•.... ·-·=·. ·-
-· ·-· ........ . . . .• . . . . . . . . . 
. .......... . 
• •• ·-· •••••• ll 

~;;:;"'""~"'""~~-~-~-->~·~'C ~c:.,;; ·;.-:-;;~··;H _.;;'.:~~;;.E;.~~<f.io:i.o" 0•0.~~•->·c~-:~~~- :cdii: ,,,,,;,,;;,•, :id>c· c:Oo.:'. ~i •• ~.c _IV,, . 
~- ... · 

60:QOü$00!J 

15:000$000 

18:000$000 
!2:000$000 
6:000$00Q 

18:000$000 
8:000$000 
(!:000$000 

H3:000$000 

6:015$000 
'l :180$000 

15:840$000 
24:000$000 

75:000$000 

12-i:035$000 

- ;:. 

me 
te:· 

"' Ul 
>• o 
l'l 
~ 

"" .CC 

t:t 
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M. 
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< 
Nature:a da derpe~ 

D ......, INBPECTCnJf, DE FISCALIZAÇAO DE GENBI\08 
- . ALIMEN'l'ICIOS 

Material de consumo 

1:1:. =~n~~ã· j;,;;i;Íiz'a'Çã~ ·d~. g~n~'rõ's' ;:i~t~·ri~i-ãdói e'd~ 
infoof.antes .... ~ ............ ~ ..................... •.•..:.• 

Despe;as diversas 

JH. DMpezas ae promvlo pagamento e eventuaes •••••• ,.~-.-.-,. 
170"' ~lgnatura de apparclhoe telephonicos .•••••••••..•.• ~.-..-•. 

XVI -- SERVIÇO !>R Fl!lOAI.!ZAIJ..\0 DO LEITE 

Material permanente 

JJ •• Apparelhos e instrumentos de laboratorlo ••• -;, •••••••• 

o iti.!!!il 

~ 

=-=-·-=·~·.:•:.•:• ••• -··. 
~~~-=·:.•.•-•·=·~· •.•• 

-~·:•: • • :.-:r.:•:•:•·.a 
:e-:-:•:e::·~·-··:·;• •:·~·: 

r~·JQ--·-·~· e;•:::•l 

.Variavel 

8:000$000 

5:000$000 

8:000$000. 

6:000$000 
960$000 

6:960$000 

7:000$000 

7:000$000 

1 

~ 
11> 

8 
; 
8 



/ 
/ 

.' 

-~·~~ .... -._-_;::..:..:;:: :::.-7-,~··~-..:;c 

l_72. 

Material de consumo 

Substancias ohimicas c utcnsilios de pequena durabi
lidade, necessarioa ao funcoionamento e conservao!O 
dos Jaboratorios ~ ....... ~ ......... ~ ......... ••:-t•:••-• ._.: 

)78. Dluminacão, energia electrioa e gaz ....•••••••••• • •• .-._._.., 
J,7.&. Expediente . ............................... , ...•••••.•• _ ••• 
1'75._ Reparos e conservarão do edifício e inslallaçõ&s •••••• •:• 

/ 
lJespeza~ di~LrsaA 

il7_CS. Deapczas de prornpto pagam<:nlo e eveutuaes, inclusive 
transporte . ......................... ~ ...• ~ ......... .... 

;!7'1. Assignalura do apparelhos telephonicos •••••• , •••••• "'"'""' 

::tvu - ~.ERVICo DE FISaALISAÇÃO DE CARNES VERDES 

Material perrn,weiHP. 

17ª-·- Acceasorios para vehioulos e oorreame •. 0 , .. _ •• _ ...... 

·-

--- ~-;--~~-~---.:-· __ :,-:-;>-- ;··:, ;:-_,...---·. ~--;-.: .. ~~-~- ;,_ .- :..;:· ~ --~~- ·:;. - -. _..,_ --

:._<1!.:•-•:e:u:•r•.•-•-•-•
:e.:_er-:::•~ • e:au:..•:•:•:•: 
:•:•:. '•-•-. :•:::•: ·- ·-. -.: 
:..~:•.l,._e ,- •.:u•·-•:•:-•~•-.: 

.-HUE• e-=:e-Uil'r~• -, -.~ 

~ -=----·:-= 

:-.-.-:.~_, ~:··~•.:•r•. ·~·~ 

'.<\> 

• 

8:000$000 
2:080$000 
5:000$000 
5:000$000 

20:080$000 

5:000$000 
1:080$000 

6:080$000 

600$000 

500$000 
.,._ =-:T 

m 
to m 
m 
;>-t 
o 
to 
~ 
t<> 

"' 
t;l 
t:J 

I 
t:J 

,to 

.... 
~ 

~ 

:8· 



! 

Naturem da de•pe•a 

r ... -; ~-.,. ~ ~t! 
lllateJ•ial de consumo 

t '] J. Lubrificantes .................... I •••••• I ••••.•• ·-·-· •• e"fl 
180. llcac!i\·os e d· sinrect.antea .......... , •• •• •••••••• _._ ..... _ •• ; 
1.81. Expediente ;• ••• _...,. ·-·-·-··""' •• • ...., • •.t..:.!. .... -.............. •-•-• •• ••: 
f82. Forragem_ c ferragem de animaea ••••••••.• •-• ._. •A..•4·-·~· ._.: 

• 4' 

Diversas despB:IIU 

{83. Despczas de promplú pagamento e eventuaes ••••• _ •.••• -. 
iS L AssignaLura de apparelhos lelephonicos._ •• , .. ~"'"'·~-· ., - - ' ... 

: 

XVIII - LABORATORIO DROMATOLOGICO 
'1 - -Âo~ ~ -~ ' -:-c~-.. .-.~: __ ;_• 

Material permanente 
.:.-.~~~... ~; -- ~ ...... :-._ . i : t-· . 

'f85. Livros e revistas scientificas ••• ·-···.···;ai:!' ..••. •.•..:.!.:•:rr-zi!..Í...., 
f86. Apparclhos utensilios diversos para Iaboratorio •••••••• _ 
f87. Jnslallações elcct~icas._._. ·-~!-·-·. ·-·~. •.!....•.•-· .. ·~· •;.!.:..!.•~.:.:·• .. 

.... __ _ 

ii~ .. ~-

~ 

PJ~•I!l!.l!!l!;•.;a. 

~·····]·1:!1!.·::·~.:.. 
••·•·•~•~• .. n• •:•~• '' 
:. -•;si.!J.!.l!.·•=• L!1!.....•-!J!..!J 

1•····..:..·~·-·a:.!.~· !) 
l!-!.!_! ...!....!..!..!.:• ·• .~-• e; 

..... • •. • ••• ~l!.. •• ··:•; ..... ·-· ·~·-·. ·-·· 
.: .. -· ~-.. ~-.. ~ ··-···. •: 

_variavel 

:HI0$0PO 
:$1)1)$000 

t:O!lUfOC'O 
1:2110,000 

2:600$000 

2 :0~10$000 
iS0$000 

2:480$000 

6:000$000 
15:000$000 

600$000· 

21 :800$00' 

cn" o o 

..... 

>
:~
-~ 
OJ, 

ro 
.0-

'm. .,,_ 
:Z' e;, 
0-· 

...... 



jlaterial de consumo 7 

~~·'i 
:f818. .&xpediente •.......•••••....•.•.•• , • • • ·~·:·-·:e~c•·•;•z•J•! 
f89. Combusti,,el •.....• , ............................ •=- ••• 
f90. Illuminac.ão e energia electrica •••• ·-····· '"-'' .. ''. _..,... • ....,..,. 
f9f. Substancias nhimicas e demais elementos necessarios ao 

funccionamenlo e consct·vação dos Jaboratorios. o)oí 

Diversas despezQ.8 
; 

{92. Despezas de prompto pagamento eventuaes....,.,.,.......,.,r;... 
--· 193. Assignalura de apparelhos telephonicos •••••••. ,. ••.• -..... ~·· 

204. Acquisi~ão de material para os portos do Rio de Janeiro 

XIJi f,ADORATOIIIú lJACTI!nJOLOGICO 

Material l'el·manent" 

195. AppaTc!hm, Instrumentos e ulensilios diversos ........ . 
f96. Ll\Tos, revistas scicnli ficas e encadernacõea ...... 'l!n. •• .._ .. 

f97. 1\fO\'CÍ.S , , ,, , •• ,, .... ,_._._. ,_,_, •••• _._,, •••• •••••••••••••• 

p:-~_:#~:::.~-~~..::~.i=-~~i~ :-~-· -;-- -;,( ~~~-~_-7..=-·-.;~'-~:Ú''t.~f-j.-0 ---{_.;.::~•<•_..:.. ... ;./:.~-,.:~;~ ~-.:;:;;-_~:c{"'"--'~·~:.~-~ 
\;--:~,~: : .. 

•:·~·~~•ttt!J•·•E!:I 

I!J'WI!t•t!J!t'!l···=~=·J 

a..--:-ttlt•e·.:~•l'I.J:~ e..:.~tJW.:eJ 

·=· ~ •.:e , ••• ;exr..-.,...., 

r• • t;e;,rw •7•'•a!.·•·•·e·!J 

l!.:.!...:.'~l!l!.:···i··· ··•t•:el 
, •••••.•••• ·~-· •J 

"-'.!' •·•·•·e:ernre•e;e;e 

.. -.~-~~ -~·1!1!;~··· . 
~-.:ar••=•~•-.. 

~-- " o-~: ,' _; • __ :j: --

2:000$000 
!3:000$000 
8:0ü0$GO.U 

20:000$000 

38:000$000 

8 :0!•0$000 
!160$000 

80:000$000 

33:96Ó$000 

fO:OiJ0$00$ 
3:000$000 
f:O:J0$000 

U:000$000 

1!"
tnl 

!t 
>• 
OJ 

"'' g, 
!<> 

"" t:ll 

"'' ""' ~1 

"'' 15; 
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"'' ..... 
0:0 
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I 

. -grç:: . ~ - " ...... 
Natureza da de&pe:ia 

Fi:la 

Material fie consumo 

198. Material para funcciouamento, conservação, asseio e bio-.j~-
terio ............ . •: . .. ~·-" _ .. _. _._._._. -·-·-·~!. ·=·· .,. ·•·•:• ••••••• •: .•:•l!l!:"•=•i!l.!...!'.õ.!.~t·::..s 

i99. Substancias cLimicas, .... _._ ........ •.!.,;_•-•-•ã!.,!l_•:·~·:~· •• _.; .•.•.• , ........ :.;.!.i.!_:-··1!:·•.; 

200. Gaz, iHuminação e energia electrioa ......••..••• .. _ .. _. •:•~ L•:•~:..!.J..!;•:•I!l_!;•:r. 
201. Objeotos de expediente e impressos_!_•_• •õ!l,!..•:•l!;._~~J!··--,~ s•: :.!.;!.,.~·-···=· •l!..i.!.~; ... -•. 

Diversas despesa& 

202·. Assignatura de apparelilos telephonie!l!! ••• """'"~"'·•~'-'-:..:.:• 
203. Evenlli:!I~S - despeza~ de prompto pagamento ••••• , •••• 

XX -- DIRECTORIA D,\ DEFESA BANITARIA MARITIMA 

Material permauente • r • 

20~. Acquisição de matet•ial para os porto:; do Rio dv Janeiro 
e 4o.s. Estados . . ~ ......... _ ... _._ ... -~-. •.!~!.~....!.!...;.'!;.i• •t!.l.!.~..:.•..J 

............. ,_~-····~·· .. ·-········• ....... 
' 

,.,. ···.::!..:!.····~..!.:-·:•:•1 
C.!e ,e;epie ·e· e e. •'.,!.;.!i•~•: 

!"F-:e :!.&!; •:•;!;.."!. ;•,•·•·• .. • •' 

• 
Vm·iavel -

S:Uú0$000 
5:0008000 
5:500$000 
1:500,000 

20:0J0$000 

~lüll$000 
i:t.:i'0$000 

_,..,....___ 

1 :%0$000 

50:000~000 

50:0(;(\~!}00 

~ 

--. 
~ 
~ 
m 

t:> o 
m 

"' 
~ 
o 

:_ 



Material de consumo 

205. Objectos d~ expediente ............... _. ·~!;•:• •:•;.•z.•-·•:•:..•;·-·t~!-·~ ... 
206. Impresso;;, publicações. acquisições e enoadernaéão de li

vros. nssignatura de revislas e jornaes_!..'_•.·-·~!.e.<"•-'·~· •. 
207. Con1bnsUvei Q lubrificantes ............. _._._.,. ·~~~·i.!..~-·;·····._ 
208. :I! r. ferial dP P-nst.cin. con~en·a('iio " r-eparos dos transpor--

tes mar i timos . . ........... -.••••• -•• -.-.-. -.-.-·~·--:-·~·-=-•:if. 
2C!.9. Desinfectantes e material para desinfecções.,: ••• • .:.-.-.: 
210. Material para vaccinacão . _ ............... '"·•te-u:_.-.:·······---~ 

-·211. Material para asseio. conservação e conoertol! ....... '·'-'-"' 

De•pew 4i"er•a., 
: 

212. Transportes;· fretes e ajuda de. ousto.-,-, .-.-, .• -.~.-.-:-.Tooo-óiõo'e: 
213. TI!uminacão e material para illuminaclo. ·~x···-••c•T• •-•-•
.214. Conservlição e limpeza do edifioio ••••• •c•-:•c•o:-~•-•"·'"-••-•-.; 
215. Assignatura de apparelhos telephonicos e chamados ID-

terurbanos e •.· e e e • e • • • • • • • a.-.-. e a aMl-=·-·-=---·=·-·-•-•-... e.: 

216. ·Despezas de prompto pagamento. • ••• • : • • ,.-.-,._.: •.• ~·-·..-..:~ 

=-·- - -- -- • :. c,!'. o . ~.:i:;..~:,:-=,-.~_:-_-_ _,--;.-._-~ ·.";:~·-'i·~:!'·:-:. --: ~-. -:. -__,_ ~_.:-:,. • :t;'-~-=:: -- ~z, ;.,_ • 

-;::_-.-:..:_ ;_'S_.....::..:.-...;._ .-~ -. -~ -~---z•• 

~•;ere ~ • :a L!.L•_;~•:•: 

r a =-:;e·,.-:••• -• :. ~-··• ;.••• 
I!;..!J•t••u•·• ·a_ • ·~~·;•: 

~~·:•.:..• ..... •- • •• t."• .-•• . -.~ ........... .. 
-....... -... ·-· ...... . .,.-........... . 

.•. -.. .- .- .-.. :•:•:• ... 
.-.---.-. -... -.. _-. -..... 
-.-·.:··· ........ -.... 
•• -. ·=-=•:• • -•• -.,.-•• 
-.... -.. _-. ·-· ...... •-

, 

7-:.J·:··~noo 

3:0 ;·:.S:t'00 
11 O :IH'• ·~IJOO 

80:00~$000 
10:000$000 
1:500$000 
~:ooosooc 

194:500$000 

20:000$000 
600$000 

1:000$000 

5:105$000 
2:500$000 

29~205$00{1 

a>' 
t:rJ! 
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~ 
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r·-,r 

Nature::a da de1pe::a 

%XI - INSPECTORIA E SUB-JNSPEO'I'ORIAS DB liift»;a 
D!)S PORTOS D03_ ESTADOS 

Material de consumo 
217. !1!3!<:'rinl para conservação, asseio e eoncert.o ............ . 
218. Expediente, impressos c publicações ••••.•••• , ••••••••. 
219. Desinfectantes e material para desinfecções ........... .. 
220. Combust.ivel e· lubrificantes ••••••••••••••• , ..... , , ••• ; 
221. Custeio, conservação e reparos dos transportes maríti

mos e "tospitaes de isolamento ..••.............. _.: 
222. [Iluminação e abaster.imenl(\ de agua ••••••••••• , ••• , •• 

DespezaR diversas 
223. Assignatura de apparelhos telephonicos .••••••••••••• 
224. Despezas de prompto pagamento .................. ,-••• -.-., 
225. Alugueis elo casas ...•...•••••••••••••.•. •-•-• •• _ ••• -.-_._:.::•~ 

XXIJ - HOSPJT,\!:. PAUI.A CAND!UI) 

Material permanente 
226. Apparelhos de laboratorio •••••• -•• .-.··-·--=···-• ._. ·~• ._.,._._._6S!A 
227. Objectos para pharmacia •.•..•••••••• -.-.-•• -.... -_ • • -.~:•:•:•-:-•:aJ 
228; Mat.erial clinico • • •...••..• e •• •oe ••• •:• ••• -. ··~m-··•:••=-

~APEL 

~iR 

~T•--:e•:-..-.-.-.:-.-.-.-e: 

......... •• e:e:.-e • • •· 

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

:...-.-.-.... -.-.-.: .. :-.-.---.--. -~ 
~e.z...-.-~-·.:..:• •.:!..:.~.-~-: 

:•~=-•·:-···=···:· •:• .-•• -

.• ·-·--=-·-·~-·-·:--·~· .. · :e·-··-=-·-·:···:· ·=···:r.e: 
:-=•:···:--.:···:. ··:-·-·-:-···: 

~ 
Varia veZ -s 

8:000$000 
36:000$000 
f0:000$000 ;:-;::-,... 

•.:::: 
64:000$000 ~ 

~ 
:t:i 

70:000$000 :>:I 
>' 3:000$000 ,! 
ml 

'r' 

f91:000$000 "'i o. 
mj 

3:000$000 
,. 
:,:• 

fO:OOOSOOO >I 
"' 42:000$000 cl ., - _.;\ 

55:000$000 :..-. -- b:_1 

1:000$000 
f:000$000 
3:000$000 ---5:000$000 



Ma"teri{il a e Ç01~SU11l0 --;--;-:-.-.-:-7-;-;-;-;-:-;---;-;-~- > 1 

229. l\Iatel'ial para a oonservacão dõ prediQ: ••• _-.-.-,.-.co.-o:.: ... ~o: 
2-30. Dietas ·• .. -.~·-· ...... -...•.••. -.-..-•• •.•:•:-•-:.-:•..:..::•.:•:•:·~·:•.:•..r:c~u·-=-....._-ru~~ 
2-3f. Alin1entação do pessoal . ................ ~ . ..-"=-. ·~·~·:•:•:•.:•~:r·P:•=-~ 
232. Medicamentos :• ............•...•••.•••• _.:• -~~~..::'"~·~'!~~.] 
233. Desinfect-antes .......•......• ·-·~··•J• •:•:•1•:.•=·~.;.~•-~t.:•!.-:et•!:~·=-•J 
234. Lubrificantes e combustiv~I ....•••... _._.:.;.:s;i,:'~.--·~-=-·~---LCE"~~ 
235. Conservação do material ............. ···:·.:.•:•:•::.:~t·:.•..;:•.:<•-~~-!i!:.t~ 
236. Illuminação_ : .. •;·~ ...•..•....... ·:·•· -~· •:·~·~·:•:•:•.:·:~:·~·=~=·--:!u»:•J 
~37 •: Roupas ·• •••••••••..•• -•••••••• •:•:-•t·~·r•:•_• •:·..r~~IIJ:-=-:.~·.:~·:.:•IIfl.•!eJ 
238. Objectos de expediente ............... -.-.-:-· •• -•• -..... --.._._ •.• _~.~.:.:eJ 
239. Sustento, forragem e ferragem dos amma~s .. -.-._._.-.~:·'"'-' •: 

___ ,_";:;. 

Despesas dive1•sas 

240. Despesas de prõmptõ pagamenló ...•.•••••••••• ,.-_. •-•-•:• •:• •: 
241. Assignatura de apparelhos telephonioos .• .-.-•••• ,.,,_.,.:•:o.o•~ 

:XXIII- L.-\ZARETO DA ILHA GRANDE 

Material de cánsumo 

242. 1\Iedicamentos .................................... -.-.-.:-.-_.-, .•. 
243. Objectos de expediente . ...... _. •'•:•. •:• ._.-.~.,. •t·-·~·.:•:•:•::.:·.~-·: 
244. Illuminação do predio .. ........................•. -~..,.. ~-· ···: 
245. Conserval:ão do material da usina electrica e dos pz:edigs 

--· ... -,.'!.:.;3.!:; __ J 

-;;!-

........ 
~-~ 

:•:···:• •.• ·-=- •:• ·=· ·; 
:•:•.r.•.•:. •:-.=-=·=- -=-
••• , •• -. •:•:•:•2 -·=· 
• • •·• •·• e;e_=-:..-..•:.. 

:e·• e·e e•e :-o_=.D:•:!l.e_:_e_,! 

:•;• ·=- ·=·-·~=•:•=•.:•:•. 

:•.• ···-e.;:•.•Je.•.•··-· •. 
t•:•::--=:•.:~L~ ·- ._, .-._ ••. -.: 
rcp-ça·ea~:EQ.-:!11t.: 

:.-:• r.• .... ·~:~··-:-. ··-·

~·-· ••• '•:. ~-=-•,;.•::!;. 

.•.•. •:.e.·~· .•:• :.:•:• ••. 
~·=• . .c• •.• ··•.-:•·· • ·-

, . 
-------· ,· 

:•-• ........ •:•:• .. . 
:• ........ •:•:··· .. 
-· •• -••.•. ·=--=··· •• 
-... -..... :.: .... _.-._ 
r --~.-"" 

-~------.::-.....~ ... -- :.. _-- ~~ 

. .; -·-- .. : --: -~ ~-~q 
10:000$000 
38:650$000 
38:650$0ÓO 
17:000$0ÕO 
4:000$0ÓO 
7:000$000 

10:000$000 
5:250$000 
3:000$000 
2:000$000 
2:500$090 

138:050$0QO 

f:OOOSOOO 
1:000$0{!0 

2:000$000 

• ----l 

1:000$000 
1:000$000 
1:000$000 

i O :000$0_00 

13:000$090 
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! 

N atw·e.1a da de1pe.1a 

Di v mm desi;é . .'&a,:::::: :: ·::_·::: ::: ·_·::: · · 
'2i8. Despesas de prÓmpto pagáíriênto:;;;:;;: ::; : :~~~:::~ ~~ • ., 
1~~}~-~~:~- .-· ~: 

XXIV -DIRECTORIA DE SANEAMENTó i\VUL 
~:=~~~~~,-~~i '--- -. - -

ri-~-:~~-~~-':-

2'7. .Utensilios 

Material permanente 
--••< .~~ ....... ~, 

diversos ................... _ •.... ·-·-·--···:•:•:••:·_-.:~-. . ~-~- -:-"'· 

~g:Jtr~}.~~~~::- --~·,-= 

} --~-~G:-:· :--~-:
M.aterial de comumo 

,2!8.-__ ()bjectos de expediente e 
~~~;r,:-~3:.!~:~::-.·:: r>., ----

impresso~ . ..... -.... ····~· ._ .•••• :.-:-..-:~: 

Despesas divm.~ .. , .......... : ~:: ·. -_-_·: :: 
f'~-~~ ~:;~::-.~ •• . • f • • ol • • • • ~o~ • '-'" •- • o '"" • ~ W • T ~- • o ,o" • O "'>-<I 

2i9. :Para diarias· P.ó.r. _sefY~CO!! .de inspeccllo. :r\ll{ b~•no:·-
250. Assignatura de apparelhos _ telepho.~IC;Oa •.• ,,. ...... ,.."'"'-"'. 
25t. Despesas de_ prompto pagamentQ .e. even!,úaea.-"~ •••• ··~-.,!-·. 
~~~~-~?:;: · :B'r=~;i't!:~-;~:~-- _: --·-: -: ;·--- =. >: : -· :-·> --~_-:-._· ~ -~T~·. ; ~-:~· .\~:·.:. :~ ;:·i .-.• ~-:.>>~:~~J, 

XXV-. -.SERVIÇo ·NO· ·DISTRIO'ro· FEDIII\AL ·- · · · · ·- · · · · ·· 
l~!fl~'t~:z:-~~~-~ :;_:-'~--=-'-- ' ~- - ... -. ~-. •·.· ·-· ... - ......... . 

·. · Material· perma~nt~- ·- .. - • ·- -- · · · • · · • · ·-P1'1::"f:;: ·:··o,~ :: 
252·.·· Instrument-Os cirurgicos ........ ; ......• ~ ••• -.-•••.••.• -.- •• -•-·:•~ 
258. Material de co~truco_ã'? .. _.- . .-....... :;. ..• •:•:•=•.-.:•:•-•".-•x-.:•31: 

' 

F I . 

,. ..... 
.r~MJ 
, ....... ,c~ .... , 
~ ...... _o~ .. -c;c~ 

•·t- .... ~.,··~~ ................. _ ........ . 

•••-•cc•••: ,_ 

.......... ., ....... _.;: .... e.:• 

:··· ........... . 
···4·····~-~4 "~-- . . 
·····~- ..... , ..... --· .. ,. ,. .. ,.-....... . .•.•.• .:, ........ (~;_ ...... . 
;e:e:...e;~e.;:e;e:e.._. .••• 

·~-····· ., .. ..... ' ........... . 
l _ ............ ., ... 

0 .... 4 L .... - .t _.. L 4 0 

•·• •·• e e •-•I• • ,-, 
-~· -·~•-•.;;•-•-•:.:• . ·-·· 

Va1•iavel 

i:000$00() -
i:000$00Q 

f:000$000 

f:000$000 

2:000$000 

2:000$QOO 

8:000$000 
1:200$000 
3:000$000 

-
f2:200$QOO 

1:000$000 
6 :_000$00Q 

8 

~· 
~ 
"" "' 1::1 

·O 

"" "' z 
E; 
O. 



254. utcnsiliõs diversos . ...... ; ...............•• -.-.-.• -•••• -• ·~· e:e: 

255. Arreios e correame .. ................. _ .• _. :•::•-:• _._. _. _ ·~·.:..•:•=•--!~·: 

--·-·····--·,···~--~-· 

Material de consumo .. 
·-·~····-·-·" 

256. ·Drogas ................ • .......................• •:·~·:•:•:••• 
257. Medicamentos ........................ _ ......... ·-·~·····:··~ . 
258. 1\laterial de Iaboratorio . ................. -• .-.- ._.;·~· -•-•:• •• !•··: 
259 -~ · Illuminacão ......................... · .... • • .. • •• • • •·• ·-· •: 
260. Material de .expediente .e .impressos •• "······u·oo•••"'•"""' 
2'6f. Generos alimenlicios e foragem ........•. ,. •. ......... •1-.::.~ 
··262. Combustível e lubrificantes ......................... ,.·····: 
263. Material pholographico e cinematographico .......... '·""' 

Despesas dive1•sas 

264.. Assignatura de apparelhos telepbonicos •• o ••• o o •••••.•••• , 

265. Despesas de prompto . pagamento~ ..... ~ •.• .' •• •.·•~'-~'"''4 .. ,..,, 
266. Aluguel de ç_asa .. ........ ; ..... ·-· .,. ........... 4•••····~-·~~~ 

--~------~·---· ...... & •••• , 

........ , ..... . 
XXVI- SERVIÇO NOS ESTADOS 

······ -~····-········ 
267 .. Amazonas ............................................... -.-.~.'il,_.; ... :::-~--!:1'1 
268.. Pará .. ····-·-··· ......................................... ,.. ... _'!':.: 
269.. 1\Iaranhão ................ ·-··· .........••...••••• ~ ••• ·~-· •-"" 
270. Piauby ........................•......••.. •:··· • • _.._.•:•t•:·~ 
27 i . Ceará. ...................... 1 ••••••••••••••••••• -.-••••• ••• • 

272. Rio Grande do Norte ..................••••..• -•• -. •. ··-~·--= 
273 .. Parahyba .. -......... · ... · ........... 1 •••• • -•• _ •• •í•.• •=-=•: 

:··· .-••.•• ·:-.-=· ••• 
~· .. ·-· ... :_.~ .... 

. ~ ......... _. 

' ... ~ ~ .. . , ........... . ............. ......... ·-· ... . . . . . . . ·-··· ... 
··~·-···-········· •••• o 

-·~--·-·-····-· ...... ~· :•. ,_,. 
••••••••••••• -· ....... ·-· .. . 

-· ........... . 
...... , ........ -a ....... .. _. ................ ~ .. -
----~·· ......... . 
-·-~---~·--~ .. -.............. 
.-............... . 
-··· ••••••••• 9 .......... -.... _.: .............. 

.-............ . ................ 
·-······r····~-

;-.·~~ /.- ..7~ . . -,·o.-· -- -->- .-,_ -.- ':...;_· . ,. Of. >·.~c-,,;~. ·~' '' .;;._ o;.y,-, é','; >C~,:.;c_;,;';, :,-;:.; ;;~.;ii:-~',;;.'•':._,,,,,i/<:L 

3:000$000 
3:000$000 

13:000$000 

40:000$000 
f0:000$000 
5:000$000 
4:000$000 

f2:000SOOO 
30:000$000 
20:000$000 
1:000$000 

1.22:000$000 

1.:000$000 
20:000$000 
60:000$000 

Sf:000$000 

250:000$000 
1.75:000$000 
275:000$000 

75:000$000 
f00:000$000 
1.80:000$000 
252:000$000 

_·;:_- . --

..,. 
l'l' 

"' CD 
>• O . 
M. 
;;:: 
t.:> 

"' 
"' I;<J 

"' ~ 
M 

I .. 
~ -~ .... 

~ 



I 

274. 
275. 
276. 
277. 
278. 
279. 
280. 
28L 
282. 

283. 
28!. 

'"'' . 285. 
286. 
287. 

lVJi~urez~ Clà {l_~ãpe.:a 

Pernambuco _ .. -............ -..... -........ ·-·~· ._ ••.•...... -.~ 
Alagôas •••......••• -.-.- ..•••.• • ..• •-• ···:•X•l•.:• ...... t:•Je:•r-=-41-:m•~lU~ 
Sergipe ••.•........•... -.-. _._ •...• _ •:·· ..• ··--·~· .... ~.:w-r.•&··~i~=-:-•!(1!,_~ 
Bahia .............. ·• ..• _ •........••.• .:.:•:•:• •:•.l..·~~·.:-•=•.1~:·~-'~ 
EsPirilo Santo . .... ~ ............................. -.::.-·..:·-·~·:•:·~· .... ~:·~ 
Rio de Janeiro .............. ....... -... : ...... •!.•.:•:.-;•.~•:•:•::•,•L•:::•: 
1\linas Geraes . . -.....•... , ••• -..... -.,... •• -. • _ • .:_•..:•:.-=-=·~......,;;;:·l.fl!lJJ 
Santa Catharina ....• • -..... ~.=--~· . ·~1!.:-c•:•.:e::-I.~·::IQm_~~ 
1\Iatto Grosso . ...........•... :' ......•• . :o.:.. o:-·=-~~m•l.•m~~ 

XXVI- SERVIçO DE ENFERMEIRAS 

Matm•ial pm·manente. 

-.-r. 

. 

• • • I . 
Acquisição e concerto de moveis .••• ,-,·, •••• •:.:o:.:c.,., ... -.• :u:o; 
Utensílios diversos . .................• ·~·:.~·:•=·~-::o.:.·~~i!l 

M_ateJ•ial de consumo 

1\Iaterial de expediente, inclusive cartões .... -.-....... :.'""''''' 
Asseio e conservação do material. ............. n····-.. -.~ ., 
lllaterial clinico e de pharmacia, inclusive vidros, rolhJ!S, 

seringas, etc. . ......................... ····-·:t::~· ·~.-:.-:•:4:•.:•1 

, ... • • • • • • •••• o •••••••••••••• 1 •••••••••• j 

lõAJ!Eti 

Eiza 

:•:•.-=• •• ·=·~._ .... -=· 
:• • r.• • • •.:•na•.:_•.;•;•! 

i••.IUe e-. e:e.e:e·a.e~•; 

:···-··· ... ·~=--=•=-:-=-. :··· •:• .. •:::.~·~----··· 
:•·• •:• • •.r.•:•l•:• e:• 

:.,. -=· •• =-a:• :t~~------= 
:v.• ·=· .. •:-e ........ . 

=··~·~ .. -..;•.:••:~-

- ·-:~ -' ! •r 

:•z• •.:.•.•:• ·~ • • • • •· 
;•.• •:• •.• •-•=•:• ••• 

r":"'- ~ 1 - ~"' • ·: · • . 
:--··-=-·------·-=--:•:• ••• 

. :··· -=· •.•• -. •:• ••• 
!21' 
··r.- ~~-·:•_r.• ••••• 
:r:::?-.;.-......... . 
;:~;-~-:~~~-........... . 

'· 

Ym·iavel 

500:000$000 
.. 270:000$00~ 

200:000$00() 
soo:OOO$Oõli 
2C0:000$0ÔÓ 
290 :000$0(>0. 
450:000$000 
200:000$0ÚO 
100:000$090 

3.817;000$000 . .. 

.. •'. 

500$000 
900$000 

f ;400$0_90 

10:000$000 
1:000$090 

.4 :000$000_ 

15_:000$QQO; 

g .,. 

-~ L.> 

~ 

">' 
Z' z· g;l 
O>l 

t:11 o, 
O>! 

~I t:1, o. 
i'" ... 



::.:..- ~....,~-s~,.,-=-~--r=~-s 

•·· - ·- Despesas· âivàsas __ ., · · ·-- · • .. -- ' 
..... - .f;... -.... , ,... • i.-~-~~ ~-~!Ji~~~~~~-, 

288.: Assignaturas de apparelhos telephonicos .• ::: ~:~. --~:. :::·. ·• 
289. Despesas de prompto pagamento e eventuaes .••••••••• , •. . - ~ 

I ~ • • •. 1 I,:.J. ~fOJ •' 1 .r..-..~~·~ ... _ .... , 
~ -:! ~· -- _,_._ 

XXVII- ESCOLA DE ENFERMÉIRAS. 

Material permanente 

290. Acquisicão e concerto de nloveis .... . ; ........••........ _ 
··291. Utensilios diversos . .................... ·-~- ._ ... •:• .•. _ .. !I._ 

~-

' Material de consumo 

292. Asseio e conservação do material ....•..••.••.•••••••••• ,_ 
293., -Novas installações e conservação dos predios. ''"''""-'-'' .: 
294.. Material de expediente, demonstrações e ensino_ ........ 
295. Roupas ••. ·-~- .............................. ····-··-·-· • ._. __ .-.: 
296. Conlbustivel e lubrificantes .......... ···-·-···:•:•-=--•r•:•l!.:.•:• •:···:•: 
297 •. Illuminação .......................................... _ .. _. _. •: 
. z- J -_ 

-_. ~':"r;r-::~~ ·r::·-~·!-~~-\~~-=)~!.-~ r: :-J~~.r. 
Despesas diversas 

298. Assignatura de telephone ...............••• , ••••• ,,._, •.•••• : 
299 •= Despesas de pro1npto pagan1ento ............ • -.~·. ••.:.•.••'•-• .. • •: 
300._ Alugue~ de casa .. ......... I •••••••• I I ••• _._._.:._._._.::.:..•-•:...·~·~-·· 

----- c·;:~-:.=--~~~_-.--;:.>-... : -~ •"- ;; j .. >'~~;'._;~ ~8J~-:c·: ::~-~··:-._.-~ .. _,;-- -
~-- :~- _ _;·"u.-... -.::-' -::,.:- ~-~~~'i-:'_; .. :_.: _.,..;:,~ • .::.u :~;;:..._,;;;~-~;:;,.-; 

---=::--=; 

:-
••••••••••••• :1.:7:1.08000 
••••••••••••• i5:000$0QO 

~'- -, f6:710$0{10 
U2' 
l'lj 
U> m· 
>• o 

2:525$000 
1:'1' ............. ~ ............. 6:000$000 t<> = 

8:525$090 t:J; 
1:'1 

t::F 
1:'1' ... 

3:600$000 ''" ............. s: e t I t t t t I-·· t t e t 2:000$0ÓO 
3:000$0ó0 ::0 . . . . . . -·~· ... _.;. o . 

;· ...... ·:~· ... 12:000$000 1;1 

:• ...... •:•:• .. ·- H:800$0ÓO "" 
• • • • • •:•:•:··-·.:·-=-·; 4 :OO_D$0QO ..... 

"' t<> 
-.. . ..... 3!)_:400SOQO_ ... 

... . . - .. 

•.•••••• •:·=· ••• 1:165$000 
-· .. : ... ·~· ._.-. ·~·; 4:000$000 g 

44:000$000 :...:...-=·-·-~~:!::lU . .. \1;1-

_ ::·1~~ ,:--,.:,:__- -- ,j;~~.~--- /. 
'_.:._-_ \ _ 



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

Natureza da despesq· -~~·~-· .... ·~·~·· 
- ................... -

F· -.. 
80t ~ :Alimentação ........................ o •:•:•.:.•:•.•-•:•:•.;:~·:·~·~·:•:-IEli. 
8.!!2." ri'ransportes e despesas de viagem do peSSQ8l coJitraotaaQ 

803. 

no estrangeiro . ........................ , , • _._ •:•:·~·=-·- ••• 

Emquanto não passar para .o .MinisteriÕ .. dá >viaoÍO 
o servico.ooo.tractado com.a.City Improvements,.cQ.r.reriQ 
por este as seguintes despesas: ....... . 

XXXII -. SERVIÇO CONTRACTADO COM A 
COMPANHIA THE RIO DE JANEIRO 
CITY Jl\IPROVEMENTS. 

c OtJM ... . . . ' . . . . . ' ~ 

Va~a"'' 

. ...... -............. ~ " 

JDecretos ns. 3. MO, de 29 de dezembrQ .........•.. -
de 1899, 3 .893, de 20 de fevereiro 
de 1900 e 3. 724, de i de agosto 
de 1900) . 

Taxa de esgoto de predios, economias e 
cortiços, t 373.487-15-0, conver-
tidas em moeda nacional á razão 
de 8$889, ouro, por libra esterlina 3.3i.9:082~fº 

.SN;. <hx:linti_a de juros de 9 % ao aJ;Lno so~re 
. o capital de E 239.617-4-5 % em

pregado nQs trabalhos de (lsgoto 

• '" • o • • - a • 

::~::~~:~~ 
-·~· -·=· .•:• -·=·:r.~·-·=·-
.•.:;•-•;.•-•;•-•..:·~ .. ·~~~ 

: ............ . 
o < o o o ~ o • o • ' • I 

....... 4 .. • • ~ 

- .. ~ . . -... 

. -- .. 

-r - - ' -· 

•. 

.Variavel 

. .a~:oo_o1ooo 
62:000$090 

U7 _:_!65$0.90 

'C11 -.o 

~ 
tD 

;o 
o 

I o 



ile Gopacabaná, ·Leme· e Ipanema,
.e 21. 565-ii-0, menos a taxa de 
tl 4-15-0 sobre 2.585 predios, li
bras 12.278-15-0, ou sejam li
bras 9.286-16-0, convertidas em 
moeda nacional, á razão de 8$889, 
ouro, por libra esterlina ..••.•••• 

801loo ~antia de juros de 9 % ao anno sobre 
p capital de E 64.952-3-8 *• em
pregados nos trabalhos de esgoto da 
Ilha de Paquetá, E 5.845-13-H *; 
menos a taxa de E 4 .15-0, sobre 
35-i predios, .e L681-i0-0, ou se
jam E 4 .16-i-3-11 %, convertidas 
em --moeda nacional á razão de 
8$889, ouro, por libra esterlina •. 

• 
~· 1- : 

82 =~ ......... 
---~ 

' 

1YT. :Of5t54& 

ª.ol39:-l981J5~ 

.. 

~ .-;--_\ .__ ...... _,.... 
·tt.tD11:088t51~ U.S68:6358800 -·---,;;; 

, ___ ···". -· ·-·~- · -· • · .,..... _ ~-. '·' · -.·c.'\U'.,>c,·• '· _, 
-"·' .:-~- ., .:;_. _ :· ~' ::.:- :-__ . ~ ::~"_1~ l-c ;~-:;-_:~ ~:.~ ~---;.J~i:·r.-~;;; .:,_.~ :,:;-.~~~'- ~} ~~ '.:.'- ~::--c_:,;._~<'-" -r~: .. 
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N. 4.5 

Verba 23" - Subvenções a institutos de ensino officia} :] 
Accrcsccntc-sc, los· o após á sub-consignacão n. 4. (sub

vencões), a seguinte nova su~-consignacão: "l~ar,a a conti
nuação da manutenção do Instituto Franco-Brasileiro de Alta 
Cultura Scicntifica e Litteraria, 50 :000$000''. 

N •. !16 
Verba 23•: 
Inclua-se na verba "Subvenções a instiLulos de enSIJ.lO 

superior", a consignação de 50:000$, para a conclusão qas 
obras do ambulatorio de clinicas da Faculdade de Medici.J.la 
)la Bahia,, 

.. N:·J n. 
:Verba 26• - Instituto Benjamin Gonstant.:. 
Reduza-se de 5 :880$, eliminando-se na sub-consignacão 

n. 4, "Pessoal", as gratificacões addicionaes do profess9r 
Francisco Gurgu!ino de Souza e do repetidor .Mamede Hen..: 
r i que Torres, que falleceram •. 

N ., .48 ·' 

:Verba 26• - Instituto Benjamin Constant: 
Reduza-se de 8:400$, modificando-se. na sub-consignação 

n. 2, "Pessoal", o numero de professores de musica, de nQve 
para oito, visto ter sido supprimido o cargo de um. que 
falleceu., ' ...... : . :, 'J\1' rl.n l•~·~ ..... ~~ji~··~:·.-·.:=·~.~::~.fbl.t~tu~ .... ~ 
L-·····-·· 1,,.i .. :... : .•.. l-.1 ,,~. LJ ~~ tl-.,!.:11 :.&~ ;-:. ·,·" .· • t· 

Verba 26• - Instituto Benjamin Constant: 
Consignação "Material".: 

" . Restabelec~-se a ~ub-consignação n .. 1, ass·im redigi~a :: 
Livros de escrJpturaçao do estabelecimento, 1 :000$000". Man
t~nha-se o credito da proposta, na •sub-consignação n. 3, que 
fiCará assim redigida: "Acquisicão de utensilios pt1ra dormi
torio, do instrumental, concertos dos mesmos e !lCCessorios, 
9:000$000. .. 

Verba 28" - Bibliotheca Nacional: · · 
Consignação "Material": ·· 

········--·.: " o~l 1 
~. ... ::~ .. 

' ,Iiest.~bel;eca-se a sub-cons·ignacão n. 1 o, . ·~cus te i o de urri 
veh!Culo, LOOO$QOO" , , ~ ... ;,f.l :.• .,.i"':J~'IJ!!!I:...:J 

N. 51 

Verba 24• - Escola Nacional de Bellas Artes·:· 
. . ~ub.-c.onsignação n •. 14, "Material", onde se (]iz·:· "Pará 
~Jstr!bUICUO de premias a jujz9 dQ jurY: :da ExposicíiQ"1 eto .• , 



SESSÃO EM: 29. DE DEZEMDRQ DE 1024 .Í 5i3 

diga-se: "Para distribuicão de promios a ct·iterio do ConsolhQ 
Superior de Bellas Artes", o mais como cs.tá na proposta., 

N., 52 

Verba 31 • - Corpo de Bombeiros: 
Consignação "Material": 

. ' .. . . . . '• ' 

l:'!ub-consignacão n. 5, "Ampliação do quartel, etc.", digll, .. 
se: i 00 :000$, em vez de 50 : 000$000 •. 
. Sub-consignacão n. 9, "Illuminacão e energia electrica, 
etc.", eleve-se de 10:000$000. 

Sub-consignacão n. 10, "Material e custeio da enfer~ 
maria, etc.", augmente-se do 28:000$000. 

Sub-consignacão n. 20, "Para pagamento dA asslgnaturas' 
u~ lelephones, etc.", restabeleca~se o credito da proposta., 

Restabeleça-se a sub-consignacão n. 16, "Conservaão qps 
navios, etc.", 15 :000$000·.. ·· 

N. 53 ' . '· ,,, 
' " .. ' . 

Verba 3:!" - Corpo de Bombeiros: •. 

Reduza-se de 24:193$500, eliminando-se, em virtude· 9~ 
flallecimento, os seguintes reformados: 

Tenente-coronel José Joaquim de Souza ...... , 
'fenente-coronel Emygdio Miguel da Silva .... , 
Cabo de esquadra José Fructuoso do V alie .. .. 
Soldado Manoel Alves T<Jixeira ............... .. 
Soldado Armando José da Silva .............. .. 
Soldado Appo!inario Pereira da Costa .........• 

N. 54 

10:752$000 
9:984$000 

766$5ÓO 
511$000 

:1:090$000 
1:090$090 

Jfa(Qam-se, na sub-consignacão n. /U. ",Pesso:al", as 
ses·uintes alterações: 

Primeiro sargento FJ•ancisco Rodrigues Cardoso e .Toão 
Luiz Pereira Mattoso Junior. Onde se diz: 2 :202$045; diga .. 
se: 2:185$000 • 

.Segundo sargento Edmundo Octavio Ferreira. Onde se 
diz: 1 :·691$045; diga-se: 1 :677$175 . 

. Terceiros sargentos Nicolau •Maria Meiga e João Oliva 
Delphim . .Onde se diz: 1 :533$000, diga-se 1 :520$955. 

tCabo do esquadra Olympio ·Moreira P1assos. Ondtl so diz: 
1:374$590, diga-se: 1:31}6$500. 

Soldado Manoel Cresoehcio do Athatyde. Onde so diz:· 
766$500, diga-se: 871$800. 

Augmente-so de 10:195$180, incluindo-se os seguintes 
reformados: 
Terceiro sargento i:Manoel da Costa Barbosa ... . 
Terceiro sargento Augusto Gonçalves Dias ... .. 
Cabo do esquadra Antonio J osó Goncalves .... . 
Cabo do esquadra José '!lavares de Oliveira ... . 
Soldado Geraldo da Silva Gastão ............ . 
Soldado Julio Eugenio Tavares .•...••......• 
Soldado Ernesto Vieira •Ramalho ....•........• 
Soldado Octavio do AZe:ve~o Multez .•• , ..••.•. , 
,_ .$ •. -:V~I. XI~ _ ,u 

:1:531!$000 
1:533$000 
:1:374$590 
1:374$590 
:1:095$000 
1:095$000 
1:095$000 
1 :095$00.~ 

33 
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514 ANNAES !lO SENADO 

Sub-consignação n. 10 "Pessoal": 

Coronel Eugenio Rodrigues Jardim. Onde se diz: 5 :5208, 
diga-se: 12:991$991, em virtude de melhoria de reforma, que 
foi concedida. · · 

N •. 95 

:V:erbà 31 • - Corpo de Bombeiros:. 
Augmente-e de 136:592$897, incluindo-se 

reformados : 

Coronel Dr. José Joaquim de Azevedo Brandão. 
'coronel graduado Antonio Fernandes ........ : 
,Tenente coronel graduado José Pedro dos Santos 
,Tenente coronel graduado Antonio Lopes tia 

'Silv.·a ....••...........................•. 
Major Ormindo Rocha ........................ . 
•Capitão João Narciso Ribeiro •................. 
,Capitão graduado Adolpho de Mendonça ........ . 
Capitão graduado Francisco de Souza Qamillo .... 1 
Segundo tenente Christovão da Cruz ·Corrêa ..... . 
Segundo tenente Domingos Dias da Silva ••...... 
Segundo tenente João de Azevedo Teixeira ..... . 
Segundo tenente Albertino Ignacio Pirnentel. ... . 
Segundo tenente Thomaz Alcantara de Sant'Anna 
Segundo tenente Eurico Ferri. ................ . 
Terceiro sargento Rodolpho Alves de Noronha .. . 

·,Terceiro sargente Alberto Roque de nezende .... . 
Terceiro sargento Euclydes de Souza .......... . 
,Terceiro sargento José Rodrigues ......... , ..... . 
Cabo de esquadra João Soares de Lima ......... . 
Cabo de esquadra Antonio Victor Alvaro da Luz .. 
Cabo de esquadra José Esmerio ............... . 
Cabo de esquadra Antonio Francisco de Mello ... . 
Cabo de esquadra Alvaro Vieira da Silva ....... . 

os seguintes 

17:079$990 
13:445$990 
10:943$997 

10:751$997 
9:983$998 
8:158$991 
6:943$991 
7:615$991 
5:199$996 
5:199$996 
5:199$996 . 
5:199$996 
5:199$996 
5:199$996 
1:533$000 
1:533$000 
1:69:1$045 
1:691$045 
1:378$356 
1:378$356 
1:378$356 
1:378$356 
1:378$356 
1:378$356 Cabo de esquadra Henrique Gomes da •Costa .... . 

,Cabo de esquadra graduado José Fernandes Ma-
chado ......................... · ........ . 

Soldado Luiz 'Ferreira Soares ................. . 
!Soldado Jayme de Carvalho ................... . 
Soldado Antonio Fernandes de Souza .......•... 
Soldado José Vicente da Silva .................• 
Soldado Bento Manoel da Silva ......•.......... 

N. 56 

1:095$000 
1:095$000 
1:095$000 

930$750 
438$000 

1:095$000 

Verba 32" - Administração, Justiça e outras despesas do 
,Territorio do Acre: 

Material do Tribunal de Appellação. 
Sub-consignacão n. 18 "Objecto da expediente", diga-se: 

5 :500$ em vez de 2 : 000$000. 
Sub-consignação n. 20, "Aluguel de casa, etc.", diga-se: 

;I :SOO$, em vez de 5 :000$000. . · 
Sub-consignação n. 21 "Publicacões e eventuaes", diga-se: 

~p_o~e.Qoo, em :V4!Z ~~ .1 :PO.O$P!)J). . . . ' . - . . - . : I 



N. 57 
;-

Natut·eza da tf.espesa 
·, 

VERBA 33• - INSTITUTO OSW ALDO CRUZ 

Leis ns. 3. 454, de 6 de janeiro de 1918 (ar L 7•), 3. 991, de 5 de 
janeiro de 1920; 4.242, de 5 de janeiro de 1921 e 4.555, 
de 10 de agosto de 1922. Decretos ns. 1. 802, de 12 de 
dezembro de 1907; 6.891, de 19 de março de 1903; 13.527, 
de 26 de março de 1919; 14.354, de 15 de setembro de 1920 
e 4.384, de 8 de dezembro de 1921. 

' 

PESSOAL F·r:-:?:- -
·i. Administração: 

1 director: 
Ordenado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12:000$000 
Gratificação . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . 6 :0008000 

6 chefes de serviço: 
Ordenado ...•.•...•.......•....... 9:600$000 
Gratificação . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . 4 :800$000 

9 assistentes: 
Ordenado ..••.••.. ~............... 7:2008000 
:GIJatificação ••.•••.... •. . . . . . . . . . • '3 :6008000 

-:--.. -- - ~- ·-~c'-='---· -~·--.. 

p~ 

Fi:J:a Variavel 

18:000$000 

8.6_::(j)(),$Q®. 

97:200$000 

':! 
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•: • .. 4 ... , 
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l a"djuD.fos da assistentes: 
Ordenado • . . . . . . . • . • . . . • . • • • . • • . • • 6 :000$000 
Gratifidacão . • . . . . . . • . . • . . . . • • . • • • 3 :000$000 

1 secretario: 
Ordenado . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . • • • • • 7 :200$000 
Gratifica cão . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • 3:600$000 

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

1 zelador: 

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

1 almo:x;arife: 

Ordenado . . . • . . . . • • • • . . . . . . • . . • . . • 4 : 000$000 
Gratifi.q·ação • . . • • . . . . • . . • • . . . . • . . • 2 :000$000 

1 fiel de almoxarife: 
Ordenado ........................ . 
Gratificação. . ...........•........• 

!__: _____ , ___ ,.' 

2:~00$000 
1:200$000 

J?~EU 

f:i.Ta 
,.- 4. i. 

; ..... .. , . : 

63:000$000 

10:800$000 

8:~00$000 

8:~00$000 

16:000$000 

3:600$000 
-~L-- --. __ J_..__.._, ·-

~-~ 

Variavei 

.,. ..... 
C>· 

> 
.Z z· 
> 
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.O 

m. 

"' z g 
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l guarda-ljvros: 
Ordenado . . . • . • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • 4 :800$000 
Gratificação. • • . • • • • • • • . . . • • • • • • • • • 2:400$000 

f 

f 

-~-

escriptur.ario: 
Ordenado -......••...•••.••.•• ·• , ••• · 
Gratificação. ._ ..•.••••••.••.•.••••• 

archivista: 
Ordenado .........•••••..••...•..• 
Gratificação. . .....•.....•...•....• 

f bibliotheeario: 

Ordenado ............... -......... -•. 
Gratificação. _. •.....••...•••..••.•• · 

·f ajudante de bihliothecario: 
Ordenado ..........•.... · ..••..•.•• · 
Gratific,acão. • ......•......•.•..•.• 

f desenhista: 

Of.'denado ....•.....•..•..•..•..••• 
GratiHcacão ••..••.......•••.•• • •• -

f ajudante de desenhista: 
Ordenado ......................... . 
Gratificação. . ...... • .............. . 

•: ........ : .".1-.;'?-'.r:--..•.···-·•.!'"'·~·-:-:_:~-;r-· .. •.t f ::• "C' 

. 3:200$000 
1:600$000 

2:400$000 
1:200$000 

4:8008000 
2:400$000 

1:600$000 
800$000 

4:000$000 
2:000$000 

2:800$000 
1:400$000 

__ ::;~ -~-:-~.,:._ .=-:_-~.;_-==_~..:;.~-=::::..5.=-=.-=-""~-=.:==-'-=-=---= __ _:___ __ 

7:200$000 

4:800$000 

2:60_0$000 

·7 :200$000 

2:400$000 

():000$000 

" \~-
' .4.:200$000 
-~ ... ": -.· .. . . _; 

·, 
' 

tn' 
.t:JI 
Ul' 
m· 
>• .O. 

Ml 
~: 
t\:) 
.<:> 
:t:J· 

t:>O' 

t:J' 
"'; ... 
:;,• 
~; 

.ttll :o, .o. 
't:J' ':;,i -~ 
:.... 
.,__, 

,._, 
Ot --



- m 

Natureza da despesa. 

i photogr.apho: 
Ordenado . . . . . • . . . . . . • • • • • • • • • • • • • 3 :200$000 
Gratificação. • ••.••••..•••••••••• ,. • 1 :600$000 

i typograp·ho: 
Ordenadó . . • . . . . . . . • • • • . • • • • • • • • • • 3:200$000 
Gratificação. . . . . • . . • . . • . . • . . • • • • • . f :600$000 

i administrador do hospital: 
Ordenado . . • • . . . . . . • . • . . • . • • • • • . • • 4 :000$000 
Gratificação .•...•....••.••••••.•• · 2:0008000 

i administrador das cavallàriças: 

f:rdenado . . • . • . • • . . . • • • . • • . • • • .. • • 4 :000$000 
liratificação . . . . . . . . . • . . • • • . • . . • • • 2:000$000 

i distribuidor de sôros e vaccinas : 

Ordenado . . . . . . . • . . . • . • . . • • • • . • • • . 3 :2008000 
Gratificação. . ...•..•..••••••• •:• • • • 1 :6008000 

i mestres: 
Ordenado ...••........•••• •••••••• 3:6008000 
Gratificação. • • • • . . • . . • . . • • • . . • • • • • i :800$000 

P.AliBIJ 
-.-=. 

F·wa: . ,yâPi ~·• 

4:800$000 

4:800$000 

6:000$000 

6:000$00Q 

4:800$000 

5:400$000 

ia 
00 

~· 

~· 
"' t:::l o 

"' "' 
~ 
o 



/ 
/ 

/ 
/ 

.... ~..z-~-~~ 

2 machinistas: 
Ordenado ............• •:• ••••• ,., ,-,:!.: 3.:6005000 
Gratificação. . ..••.•.•••• _._.,. • • • •.• ••• t::B00$000 

j. preparador de meios de j)ustura·:· 
Ordenado ... -, .•..•.•••••••••••• ···:•; 
Gratificação. . ..•.•....•...•• _•:•..:•:• _._. 

1 encarregado de museu: 

2:400$000 
f:200$000 

Ordenado ........••.•• , •.•••....• _ •. _,_ 2:400$000 
Gratificação. . .••••.••••••••• _._._. • • . f :200$000 

1 carpinteiro: 
Ordenado ...............••.•• _ ... •-•-•- 2:400$000 
Gratifica cão. . ......... ,_, ....• _ ••. -.-. f :200$000 

1 bombeiro: 

Ordenado ...........•••••.•• -•••• -., 2:400$000 
Gratificação. . ......••• _ ••• _ •• ·-·~·-· ._._._ .t. :200$000 

5 auxiliares de laboratorio:: 
Ordenado ........••..• •.•:•;·-~ •. -•• •:·~ 2:400$000 
Gr~tificação. . .........• _ ... :-....... t :200$000 

6 serventes de 1• classe: 

Ordenado ............. : • . : . .•. -.• -.. -•• -.-.- 2 :OOOSOOO 
Gratificação. . .....•. ·-···· ••• -·-~-~-~ ·-~·~ .;~

4 

f_:000$000 

.!º:aooJO® 

ª :cs_®fOQQ 

,. 

~~: (l 00$000. 

~:tlOI)$0® 

ª:600$(1@. 

1$:000$~ 
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6 serventes de 2• classe :· 
Ordenado ..................•.••.•.. ,., f :600$000 
.Gratificação. • .•.••..•.••.•. , ··~· •·•·•... S00$000 

fO serventes de a• classe: 
Ordenado . . . . . . . . ... ... ... . . ... . . ... . ...... 1: 140~000 
Gratificação. • . • .. . • . • • • • • • • • • . • • • . • 720$000 

6 servente de 4' classe: -:-- . -:z---
Ordenado ,,,,,,,,,,,.r •• ·.r·r•r•r•r 1:410$000 
Gratificação. • • . . . • • . • • . . • • . • • . . • • • 720$000 

f enc,arregado da conservação do edificio: 
Ordenado ....•..•••..••..•.•••.•.••.••.•. ,. 3 :2008000 
Gratificação. • .•••• :. • • • . • • • • .. .. • • 1 :600$000 

f telephonista: 

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

f pintor: 

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

1:6008000 
800$000 

1:600$000 
800$000 

• 

• ... 

•. 

P~ED ·· 
,. . 

1'ixa 
J, 

.;:: 
"? 

.14 : 4_00$000 

21:600$000 

di2:960$000 

- ~"';>"'"""T"~-m---~~ 

4:800:$000 

2:400$000 

2:400$000 
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2 ajudantes de carpinteiro:· 
Ordenado ........................• 
Gratificação. . .................... .. 

2 foguistas: 
Ordenado ........................• 
Gratificação. . .........•...••••...• 

' 

i Iustr.ador: 
Ordenado .............. · · .. · · . · · • · 
Gratificação. . .................... · 

2. Ajudas de custo: 

1:600$000 
800$000 

1:600$000 
800$000 

1:600$000 
800$000 ----

Para pagamentos de ajudas de custo .••..•.......••• 

3. Gratificações e.xtraordinarias: 
--· 

Para gralificacões por commissões ou serviços extra- ;[·l 
ordinarios . . . • ...••.•.••.•••••••.•••.••••• _.; 

6. Pe11oa! jornalei~o: 

Para o pesosal jornaleiro empregado nos servicos de 
conservação dos edifioios e estradas, sendo um ' 
pedreiro, um ajudante e ·seis traba,lhadores ••••••. 

'I 

~ 

. 

4:800$000 

4:800$000 

2:400$000 

500:000$000 
I 

\:-.• :...•..: !;L"' ,.· • • ~ ... 

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

. •:•:•.• ........ . 

11'..:•:..:.•-• ·····-·-·-··· 

-:;..,;-· 
.··-

3:000$000 

'7:000$000 

!2:2431000 
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•\'aturem àa àeiP!l~a 

§... /!JIJituto_ V accinogenicQ: 

1 chefe de serviço_: 
Ordenado • • • ._ :•.:•.:..•.::•.:..•~•.:..•-•-• •-• •:•=•=·~ 
Gratificação _ . . . -.-•.. a ••••••• 

1 assistente: 

Ordenado , . • -·-·~ •••• :.:.•=•-•-•-·-·~·;.•.•
Gratificaolo ._ . _. • ._.:__.-.-.-•.• -.-·~.:.·-· 

f auxiliar acl!demico: 
Ordenado • • • • • :·~·-•••••• ~·:··· ••• 
Gratificaoão . • .. _._._ •• _"!_._._. --~·---.-._:.•-

t escripturarios: 
Ordenado • . 
Gratificação . ' . 

t 1iel de almoxarife·: 

...... ·-· ...... . 
_. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _S--!.....J _. 

qrde.n~do _ ~ . . ... -•=• •••••• ~·:•: •••• 
Grahf:caçan ~- . . ...••..•.•• _•:• •• 

2 serventes de 1.- olasae, ~tiliô~QIO.,., 

9$600$000 
4:800i000_ 

7:200$000 
3:600$000 

1:600$000. 
800$000 

2:400$000 
1:200$000 

4:000$000 
2:000$000 

3:0001000 

~~ 

Piza 

U:IOOIOOO 

10_:800100~ 

Z:I®IQ® 

7:!00•000 

6:0001000 

o:ooosooo 
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ar 
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/ 

/ 

2 serven{es de z• classe, gratificacãõ,. 

2 serventes de 3• classe, gratificação., 

-i carpinteiro, gratifioa~-ã~ • • •••••••. 

.~ fechurlores d!! tubos, gratificação ••• _ 
/ 

6. Hospital rle Doe11ço.s 'l'ropícaes: 
,í-

-~ · ~nrermeH·as, g1·atificação . .-..... 
-~ serventes para mulheres, gratifieacão 

· · 2. serventes para bomens, gi•atificacão. 

i elcelric-isl a, · g:ratifica~ti;; . • . ..•••••• 

1 ainrl:.Jnl" de el!'clricista. gratificacão 

1 rondanle, gratificação • , , .• , , •. , 

1 cozinlwil·0. gl'atifioação , , .•.•.••• 

7. Jmtitulo Pilial. em Bello Hm•izonte: 

2 auxiliares medicos, gratificaçftô ••••• 

2:400$000 

2:160$000 

3:000$000 

1:2()0$00(} 

2: iG0$000 

t :'500$000 

1:500$000 

3:600~()00 

2 :160~000 

2:4.00$000 

z::io0$000 

7:200$000 

_4, :800$000 

4:320$000 

3:000$000 

4:800$000 

~3:720$000 

4:320$000 

3:000$000 

3:000~000 

3:600$000 

2:!60$000 

2:400$000 

2:400$000 

20:880$000 

t.\:400$000 

" 
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P.lj 
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Natureza da desp_~:~;a 

f zelador preparador • • • .......... 
~ ser,~entse • • • • ....•••••••••.••• 

"-~~._.. . ..-J._-
8. Imtituto ,Filial no Maranhão: 

i ajudante de assislenLo, grati"iicaçã9 ·~ 

t almoxarifo escripturario, gratificação 

J chauffeur, gratificação • . . ....... . 
4 serventes, g1•alificação, :• , . , , , •.••• 

MATERIAL 

I - INSTITUTO OSWALDO CRUZ 

1 Pe:·n;anente 

6:000$000 
-

2:160$000 

9:600$000 -6:000$000 -3:000$000 

2:160$000 

t ~ l .. f·çros .iornaea e revistna .•••••••••• , ••••••••••••••• -•• 
2., Acquisição de material para o Iaboratorio de chimica 

applicaàa • • • • ••••• • ......................... . 
~a :f.ctut;as • • • a a a • I a a I I I a I I t I a I a I I I a:a I I I I a I t a I I I I I I I ·~ 

~ 

.. 

!l..i:~:a 

6:000$000 

6:480$000 -26:880$000 -
~:600$000 

6:000$000 

3:000$000 

8:640$000 

27:240$000 

•••••••••••••• 

(I I I I I I I • ...... I I I

.I I I ' I I I I I I I I I I 

PAP~ -~ 

·--

~-

Varütvd 

f0:000$000 

20:000$000 
,~- 500$000 

30:500$000 

"'!:'fl ,,, .. 
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:t:tl o 
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"'' zl 
6! o. 
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li - DE CONSUMO OU DE TRANSFQRMA(t.~ 

.f. Alimentação ........................ , .................... . 
5. Apparelhos, Mcessorios de laboratorios, vidraria e produ-

c-tos chimicos ....•.•.•••.••..•..••.•...••.......... , . 
6. Objectos de expediente ... ........................ , ........ , .. 
7. Ferragens . . ........................................... . 
8. 'Combusti\·el, lubrificantes c material de Iubrifica~.ftoo o o. 
~-0 Alimen_atcão, acquisição e custeio de granclcs o pequenos 

1 an1maer; • . ........................................ • •.• ·. 
/ fOo 

H. 
f2. 
f3o 
f4o 
A
A::lo 

f6o 

Par;1 custeio das publicacões scientifieas do institu~oo o o o •• 
Conservação de edifícios e estradas .. o. o. o ••• o o o o o o o o o o •• o. 
Ga~, luz t. energia electrícas ...... , .-................. -. ,_, ._ •' 
Material e accessorios para photographias •.. , ••.•••••••••• 
_Fazendas, arLlarinhos o confecções. a ............. ............. . 

Madeiras .................... · ........................... . 
Material e acceswrio.s para electricidade •• o o. o ••• o ••••• o •• 

III - DESPEZAS PIVERBAS 

f7o Acquísicão de cavallos para a preparação ~e sOros •••••• ,. 
f8. Para a conclusão da installacão electrica do instituto ... . 
,!9. Eventuaes - .............................................. . 

.. ~,. .. -- . 

{e·e e e e e e I s • s s e e s 

:• .. ........... . 
;e • • • • • • • • • • • • • • 

r•:•-• • • • • •:•·-· • • • • •: .............. 
. ................ . 
............... 
• • 8 e • • • • I e • • • • e 

:• ............. . ............... ............... ................ 
:e • • • • • • • • • • • • • • 

:• ............. . 
,. ·-·-·~·-·--· -•.•• 4. ··-· ................ 

75:000$000 

50:000$000 
. 1:880$000 
10:000$000 
·12 :OC0$000 

i26:0il0$000 
40:000$000 

5:000$000 
2:000$000 
2:400$000 
3:000$000 

1s· :ooosooo 
2:200$000 

347:4g0$000 

i6:0iJ0$00U 
20:000$000 

2:500$000 

38:500$000 
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Nature:a da despe:a 

U -- INSTITUTO VACCINOGBNICO 

l - De consumo 

20. Productos ohhnicos e dt"ogas ••••••.••• c. ............... _. -. 

2f. Gaz, luz e energia electrica e ncoessorios .•...•.•••...•..•• 
22. Utensilios de laboratorio e vidraria ...•....•• , •.•••....•• 
23. Objectos de expediente .................................. . 
24. Sustento de animaes . ........................ , ....... ~ .. . 

li- Despezas diversa~t 

25. Aluguel -de vitello.s, acquisições e indemnizacües de ani
maes mortos ou inutilizados em servioo •• -••.•.••• ._._.,.., 

26. Eventuaes . . ........................................... . 

Ill -- HOSPITAL DE DOENÇAS TROPIOABS 

~ - Permanente 

27_1 )-;ouça! e ~a I • • • 'I ti I I a I' SI I I. I I I I I I I I. I' I. 'f ~ IOc I I I I C. 3 I J --" ~ 1 I I lo 

~~ 

~ 

............... -.: 
I I e • e I I I • I I I I e I 

:• •••• t ••••••• ···: 

-· _•:• ••• -•••••• :e ••. .. -............ . 

............... . ............... : 

··-•:•-•-· ....... ·-· . 

_Variavel 

fO:OU0$000 
f :150$000 

f0:000$000 
550$000 

6:000$000 

27:750$000 

25:0iJ0$000 
f:!00$000 

26:400$000 

i : O:}l)$000 

L1 

·~ 
~ 
"' 
8 
"' 
.~ 



"' - De co1ísu.mo 

28. .II'azendall, armarinhos c confeceões .....•................... 
29. Alimentação dos doentes .............................. . 
30. Producto.s oh:micos, medicamenlol'. e utensilios de pharR 

maCia . . ~ .............................................. . 
81.. Gn.z; en~rgia c·'!.?-~t.ricn e accessorios . ................. ~ .••• 
32. Combustivel . . .......................................... . 

/ ' 
/ 

/ 
III -- Despezas diversas 

311. Obras de transformação no hospital ................ ,. .... .. 
34. Eventuaes . . .... I • r •••• o ••••••••• _c ............. I • I •• J ~ 

IV - INST!TUTO FILIAL EM .BELLO HORIZONT.f<j 

l - De consumõ 

3 5 Objectos de expediente ... .. ; .................... ~ ... u ....... "' •••• 

38.. Productos ohimicos e drogas . .• , , c •• , .................... , • 

37. Vidraria .• ......... '" ... ~ ................... ,, .. ·~"t· ... -•:•. 

II ...- Despezas diverscu 

~ª·· ~_eg_tui~ .......... _._ .......... _ ............. :.:• ·~.:· •-•!• 

. . -............. . 
••••••••••••••• 

. ... _ ......... ~ .. . 
.I •• I I I. D. e. •:··· e 

••••••••••••• 1(11 

•••••••••• s •••• 

I I I I I I I I • • I I I I _I I 

·······9111Ct···--C' 
" ••••••••.• c •••.• ............ ~ .. :·• 

··-· ..... •:• .. ·-· .. 

6:000$000 
!0:000$000 

8:000\'000 
8:936~000 
2:000$000 

6.{:936$000 

30:000$000 
3:000$000 

33:0i!C!!:'fl00 

.{00~000 
!:200$000 

600$000 

.2:200$000 

.2:,000,000 
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~ 
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Natu1·eza da de_speza 

V- INSTITUTO FILIAL N:O MARANHÃO 

1 - Ve consumo 

39. OJ:. jectos de expediente ......... -.-•••••••••••••• -.-•••• •-• • 
40. Productos chiniicos, etc. • .......................... . 
41. Vidraria • • _. _._ •••••••••• ·-·-·~·-•.:•..:•;•.•-•-•-• •.•.:.•.:•-•ol..!;.•.:•~·..:•-=-u•:-.;• 

ll - nespezas diversa& 

42. Evenluaes ... ···~·······~·····~·············~~··· 
RE~lTVLAÇÃO 

~11_110/JI 
I. , t j :'i- I_: • ~._.I' 

Despeza fixo. • • • . •••••••••••••••••••• 
Despeza variave1 • • .•••.•..••.• _._ •••• -. ·:·-·· 22:2431000 

PAPEL 

.11iza 

I I I I I I I I I I I I ' I .............. ... ' ......... . 

•••••••••••••• 

':;1 

639:480$000 
22:243$000 

661:723$000 

-··:·- Variavel 
e- t-o -·- .: 

400$000 
1:200$000 

600$000 

2:200f000 

2:000$000 

. .... ·:-- - -- ,__,_-:-··.";c 
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Material (t)ariavel) 

Material permanente • o o o o o o o o o o o o •• 
Material de consumo ou transformaçlío •• 
Despezas diversas • • . . .............. . 

Total da despeza fixa o • • o • o •• o • o o •••• 
Total da despeza variavelo o o • ·• o o o o o •••• 

• 
Total da verba • • ............. . 

31:500!;000 
iU:566$000 
101:900$000 

577:966$000 

639:480$000 
600:209$000 

fo239:689$000 
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N. 58 
A' verba 38: 

Augmentada de 75:000$00 para attender ao pagamento 
d,e passagens em emprezas .de transporte subvej!lcionadas 
pela União dos membros do üoverno, do V ictl..presldente da 
Republica e dos membros do Congresso Nacional, de accOr
do com o disposto no art. 112 da lei n. 4.632, de 6 de ja
neiro de 1923, que fica mantido. 

:N. 5!J 

Verba u• - Instituto Medico Legal. 
Restabe!ocnm-se as seguintes sub-consignações: 

Mantenha-se o eL·edito da proposta. na sub-consignaçâo 
n. 9 - Drogas, par·a laboratorioS; etc., substituindo-se as 

·palavras «gabinetes de photographia• pelas seguintes «gabi
netes de radiologi~. 

Sub-consignação n. 3 - Apparelhos de physica, chimi
ca, etc. - Augmente-se ae 3:000$000. 

N., 60 

A' verba u• - Instituto )\ledico Legal: 
Eleva a consignação - Material - de 50:000$ para 

auxilio á construccão e installacllo do necroterio do mesmo 
.instituto. 

N. 6i 

A' yerba 41" - Instituto Medico Legal: 
Substitua-se a tabella do pessoal da sub-consiguação 

n. 1, pelas seguintea, que passarão a constituir as sub-con
siguações ns. 1, 2, 3 e 4: 

. Ord. Grat. Total 

1 director ................ ' t0:800$ 5 :4o00$ 
iO medicas legistas . ......... 9:200$ 4:600$ 
t medico legista chefe do la-

boratorio de toxicolo-
gia . . •............. 9:200$ 4:600$ 

i medico legista chefe do la-
boratorio de anatomia 
pat~ologica e micras-

9:200$ 4:600$ capta . • •• , ••..••..• 
i medico radiologista ••.•.•. 5:600$ 2:800$ 
Z ajudantes de laboratorios .• 2:500$ 1:280$ 

Secreto.rta 

t chefe de secção.......... 6:400$ 3:200$ 
i con~abilista .. .. .... .. .. .. 5:600$ 2:800$ 

16:200$000 
138:000$000 

t.3 :80.()$000 

13:800$000 
8:400$000 
7:680$000 

9:600$000 
8:400$000 
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1 cartorario • .. . . • . ... .. • • . . 5 :50t0$ 2 :800$ 
!! eseriptural'ios o • • • • • • • • • • 4 :000$ ;;: : 0110$ 
2 amanuenses o .. o ••• o..... 3 :20ns ·l :6110$ 
~ esc.reventes • . . . . • . • • • • • • 2 ;800·$ 1 :400.$ 

Portllria 

J porteiro .................. .. 
1 continuo ................ . 
~ oervemes c.Jm o salario an-

nual de 2:! 6(}$000 .. ·o" 
2 enfermeiros ............ . 
J photographo ............ . 
t modelador o desenhista ••• 

·:1 ajudante ............. , ... . 
N 11croterio 

t adminisl.rador •••....•••• 
~ ajudante o o ............. . 

2 escreven le;; ............. . 
2 :;ervente~-nuxiliares de au-

topsias . . .. · ........ . 
6 serventes com salarlo an

nual de 2:160$000 .... 

3 :200$ 1 :60()$ 
2:000$ 1:000$ 

1:760$ 
2:400$ 
4:000$ 
1:200$ 

4 :OUO$ 
'2 :400$ 
2:800$ 

...... 
8808 

1:200$ 
2:000$ 

600$ 

2:000$ 
. f :200$ 
1:400$ 

2:400$ I :2:l0$ 

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

~:400$000 
1.l:OúU$UOO 
l);ô00$000 

1!1: 8001000 

4:800$000 
;j : 000$001) 

8:640$000 
f•:280$000 
!i:600$000 
ô:000$000 
1:800$000 

6:000$000 
3:600$000 
8:400$000 

7:200$000 

12:960$oao 

A alteração de que se trata é proveniente da approva
cão do novo regulamento que bai.~:ou com o decreto nume1oo · 
i6.G70, de 17 de novembro de 1924. 

N. 62 

\ltlrLa 42' - Gabinete de IdenLificaçii.o e EstalisLica: 
AccresccnltHC~ Para amrlinçãfl do s~!',·iço à!l !dcntifi~ 

rncão relativo ao alistamento e!c!~ornl, no •!aso r'e excesso 
CJc u!is!andos, i5 :000$00(). 

N. 63 

Verba 42 - Gabinete de IdentificaciLo e Estatística: 
Consignação Material : 
llestabeleça-se a sub-eonsignaçiio n. 2 com o credito da 

proposLa, supprimidas as palavra$ "Livros e revistas te
chmcas." 

Sub-consignação n. 10 -- Ond•J ~e diz ~combllstivel, lu
brifionntes, etc., 10:000$000 - di14'a-se "Limpesa e conser
\'IIQão de machinismos e apparelhos", 2:0001000. . . ' . . 

Sub-coneignaçã_o n. H - Onde se ,db: ".\ccessorios e re
paros de um an tomo:vel ", 2 :000~000, d1ga-se "Transporte em 
serviço" 10:000$000. -

N. ll.t 

Fica o Uove,·no autorizado n npp!:f':!l' \'' •,1idn do fundo. 
os par ia! llt• sanoamenLo, já urrcnndnclo. l' tio• "'"'· t.catoanl t.u 
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nrls. 72, ela lei n. 4. 783, de a L de dezembro ele H123, c 3" nu
mero XIX, da lei n. 4. 700, de 7 de janeiro de 1020, nos serviços 
de combale ú tubemulose, assisleneia hospiLalar a crcanças c 
assislcncia a alienados . 

E' approvada a seguinte 

EMENDA 

N. 18 
Onde convier: 
Continua cm vigor a autorização constante do art. 3•, 

n. VIII, da lei n. 4. 793, de 7 de janeiro ele 1924. 
Sala das sessões, 11 de dezembro de 1924. - Pauln rle 

Frontin. · 

O Sr. :Barbosa Lima (pela ordem) - Requeiro verificação 
de votação. 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador Barbosa Lima, requer 
verificação de ·votação. Queiram levantar-se os senhores que 
votaram a favor ·da emenda, conservando-se de pé, afim do 
serem contados. (Pausa.) 

Há esquerda; 17 á direita. Votaram a favor da emenda 
31 Sre. Senadores. 

· · Queiram sentar-se os senhores que votaram a favor, le-
vantando-se. os que votam contra. (Pattsa.) 

Um á esquerda; tres á direita. 
A emenda foi approvada por 31 votos conl.ra quatro. 
O Sr. Senador Barbosa Lima requer que essa emenda 

conetitua projecto em separado. Os senhores que approvam o 
requerimento, queiram levantar-se. (Pausa.) 

Foi rejeitado. 

O Sr. Moniz Sodré - Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Senador Moniz 
Sodré. 

O Sr. Moniz Sodré - Sr. Presidente, pedi a palavra para 
solicitar do illustre Relator do Ministerio cujo orçamento 
está sondo· posto em votação com as suas respectivas emen
das, uma explicação sobre o parecer referente á emenda 
n. 100, que diz o seguinte: 

"O Governo abrirá o credito necessario para exe
cução do n. VI do art. a• da lei n. 4. 7931 de 7 de ,ja
neiro de 1924, cujo dispositivo fica revigorado para 
todo's os effeitos de direitos." · · 

O parecer, catalogado como parecer contrario, é dado 
sob o fundamento de, parece-me a mim, estando ainda cm 
vigor a disposição, seria inutil a sua approvacão. Eu per
gunto ao meu illustre collega si é ou niio este seu pensa
mento, :afim pe poder ficar esclarecido o. assumpto. 



:SESSÃO ii:M 2Q DE DEZEMBRO DE 1924 533 

O Sr. Pedro Lago - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente -Tem a palavra o Sr. Pedro Lago. 

O Sr. Pedro Lago (pela ordem) - Sr. Presidente, o parecer 
da Commissão é bastanl.o claro. Visn elle permittir que o 
Governo abra o crerlilo do que fôr nocessnrio para determi
nado pagamento, quando elle ,i{t está devidamente autorizado 
a assim proceder, ex-vi do arL. 3", n. VI da lei n. 4. 793 de 
:1924, orçamento cm vigor. · 

Os creditos espociaes teem, no nosso regímen fiscal, a 
duração do dous annos; portanto, a emenda era perfeitamente 
innocua. 

O Sn. MoNiz SoonÉ- Agradeço a V. Ex. a informação. 

O Sr. Presidente -Tem a palavra o Sr. Senadot• Mendonça 
Martins. 

São approvadas para projecto especial as seguintes 

EMENDAS COM PARECER PARA IPRD.TECTO ESPECI.\T • 

. N. 65 
Onde convier: 
Substitua-se o art. â e seus p;aragraphos do regulamento 

que baixou com o decreto n. 15.776, de ü de novembro de 
1922, pelo seguinte: 

Al'l. 17. A casa de penhores que realizar emprestimos 
sob garantias de objectos furtados ou roubados, será obrigada 
a restituil-oa aos seus verdadeiros donos, mesmo sem rebaver. 
rJo mutuaria a quantia emprestada, ctesde que tenha passado 
em ,iulg·ado c se hc.Jw em cumprimento a sentcnra conclenmu
l.ori;a proferida contra o aulot· do furto ou roubo: 

Paragrapho unico. Na expressão "furto" se comprehcndem 
a apropriação indebita c o estellionato. -João 1'homtf. · , 

PARECER 

A emenda do Sr. João Thomé mantendo a obrigatoriedade 
d.a l'estilui~~ão dos objectos furtados ou roubados e dados a 
pcnllot', tem em vista, melhm· garantir o direito dos presta
mistas nas Lmnsact~úes em bõa i'é, sobre taes objectos. 

Não ha nenhum inconveniente em ser approvada ,a emenda, 
l.anlo mais que ena não importa em nenhum augmento de 
rlospesa, mas para consti lu ir projecto cm sepm~ado, ouvidas as 
commissües lechnicas. · 

·-- .. Justl{icaçáo 

A emenda, mantendo a obrigatoriedade da restituiciío dos 
obJectos furtados ou roubados dados a penhor, de que cogita 
o rlisposit.ivo regulamentar, tem em vista, por sua vez, melhor 
em bona (ide, sobre tueB objectos, e evitur que fiquem us 
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casas de· penhores á mot•ot) llo simulações dolosas, ·lev:adas a 
ofJ'eilos por prcLensos mutuarias a servico ct·iminoso, combi
nado com logitim~s donos de objecto~ penhot•ndos parn o fim 
de lesar as alludtdas casas, o que Jrcqucnlemente nconlecc, 

· ncn r· rotando parn e lias gravos pt•oju izos. 
Assegurando dh•eit.os c visatHio a r·opt·cssão do uma pr.a

tir•:~ cl'iminosa, n cmonrla JIOt• cs~cs l'unrlan,.cntos met•ecn a 
apjli'(!Va~•üo do Senado. 

Sala dns sessües, 11 do rlr.zcmht'O rln 1!1~;..- Jruio 'l'hom.,;, 

N. fl(l 
Onde convier: 
Art. Aos l'nncclonarios do que t.rnta o r]eorrlo n. t:J.il78, 

ri c J 3 de novern!Jt•o de J 91 !l, serfto ap[ll icaclns ns disposic;ões do 
·111'1., 121, dn loi n. !!.fJ:l·i, do 1i rJe ,janeiro do 1!115, s~m pt·c
juizo da pensüo já cstabelecirla em lei, nos c;asos rio ln.;;i'ir!s 
i·ecchidas em actos funccionnes e as dos arl.s. 30 e ;;:_:, do 
decreto n. 16.514, de 16 de agosto de Hl22. 

Art. A tabella annexa no decreto n. 13.878, ciL3rl:r fica, 
assim modificada, na parte referente á administração du cot·
pornção: 

1· inspector ................... . 
1 sub-inspector ............... . 
t ;nlmoxarife .................. . 

· 40 primeiros fiscaes (actuaes fis-
caes) ...................... . 

:JG sl'gttnilos l'i:~caes (ncl.unes t~.iu-
clnntcs ..................... . 

JlAR!i:CilR 

1:500$000 
900~000 
700$000 

18:000$000 
10:800~000 

8: \00~000 

GOO~OOO :?88:000~000 

500$000 21 O: Oütl8úOO 

· Pereil'a Lobu. 

A materia contida nrstn rmcnrb cl rla orrle':J1 dnf]un!Jaq que 
reclamam clrliclo estudo, razão porque a Conunissiio d!l Fi
nanr;ns. opina que ella seja clestac;ada para constituir prn.lt•do 
e'Special; ouvido a respeito o Gover·no e as cornm :,;s()es 
techniens. 

Justificação 

Os funccionarios ele que trata esta e monda, são: in,;]wct.or, 
sub-inspector, almoxnrife o ·os chefes e sub-chefes clns ~nc~ões 
em que se divide a Guai'rla Civil desta Capilul. E' ,iustn quo 
funccionarios de Lnes categorias, possam perceber os wnoi
menl.os iml'imos que elles percebem? Basta citar os chefe,; ele 
secções; que teem 275$ e seus ajudantes, 250$000. venci
mentos ·Que, mesmo accrescidos eom a tnbella "Lyra ", :1ão 
chega para um individuo, mesmo que este poss:n nnrlnt• om 
mangas de camisa. Ora, estes 1'unccionarios necessitam andar 
J'arcludo com certa clcscencia e são todos chefes di! inmilia, 
que teem filhos a educar e outras responsabili'dndes roriacs. · 

()unnl.o a aposentadoria, é uma questão rle unifommlnrle 
e mais nada, visto que, ao lompo cm que se votou n ]Wnsüo 
actual, a Gulllrrla era composta de diaristas. quo niin podiam 
ter aposentncloria, nctualmenle, porém, todo pesso:1l ô fun~ 
çcionai·io titulado como os dns outras reparticões. 
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O ,augmoilio ·do ·dos posa, ·é Jlequonisôimo, 'não chegoanlil:l a 
1G :000$, mensacs, pois; seu total é do :182:810$000, aunuaes, 

Actual'mente, os 1'unccionarios de que !.rata est& emenda 
pe:r:cebeJP: 

Oetego1•ías 

O inspector ........ · ...................... . 
O sub-inspector ............ , ...... , ...... . 
O almoxar i i' c .............................. . 
Onda fiscal (40) ...........•......•. ; ....•. ·. 
Cada a,iudnnte (5) .................. :. ; .... . 

Despesa actual .................... ; .. . 

Anmwlmente 

12:100$000 
G:6!16$000 
5:244$001} 
4:560$000 
4:107$000 

352:390$000 

·Sala das sessüe~, 13 de dezonlhl'O de 1924.- Pere'ira Lobo, 

N. ·67 

Accrescente~se onde convier: 
§ Fica relevada ,a prescripção em . que . incorreram a 

vi uva c filhos do finado Dr. João ·Carlos 'feixe ira Brandão, 
lente cathedraLico da Escola de Medicina do .Rio de Janeiro, 
p:ara receber a differenca de vencimentos que deixou de re
cebei' rmqumllo o mesmo exerceu o mandato ele Deputado 
pelo flio de .Janeiro, no periodo de 19Q.i a 1920, ficando uberto 
o respectivo credito. 

Sala dns sessões, 13 de dezembro de 1924. - .foaqrtirri 
li! oreí1·a. 

PARECER 

A presente emenda, relevando de prescripção o direito da 
hordr.iros elo Dr. Teixeira Br.andão, não deve figurar f!m orça
mento. E' aswmpto que merece estudo mnis minucio>o e por 
isso a Commissão conselha ao Senado que u ella tlê sua :ippro
vaçíio pana ser destacada para projecto especial. 

Justificação 

Fundamentos da emenda : 
O Supremo Tribunal Federal julgou illegal o desconto 

feito nos vencimentos do Dr. Barata Ribeiro, lente da me;;ma 
escol,a, quando. no exercício do mandato de Senador pelo Dis
tricto Federal, tendo o Senado já votado emenda semelhante 
para pagamento aos herdeiros da~uelle Senador. 

N. 68 
Onde convier:-,_ 

' Ar!.. :1.• Os actuaes._s,argentos aspirantes da Policb Mi-
litar do Districto Federal 'passam a denominar-se "Aspirantes 
a official". 

Art. 2. • Gozarão dos mesmos direitos .. e rogalins fJUB os 
aspirantes a ofl'irial çlo Exercito, ex,:epto na parte refer.ei)Ie 
a vencimentos e fardamento; e serão mcluidos no regpectivo 
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quadro por -:rdem do merecimento intellcctual, comprovado 
pela média das approvnr~ües e independentemente dos demais 
r~Yquisitos de que tt•ata o art. 17 e seus numeras do regula-
mento da corporacão. . _ . . 

~.L" '1~m igualdade do cond1eoes de merecJment.o mtel
lrcl.ual, n collocncüo no refrwirlo quadt•o obedecerá nos prin
cipioH rln )naioJ• · g·radua~ão, tempo rJe serviço prestado na 
corporncão ou melhor conducta, successivamente. 

§: 2." Os sargentos de uma turma não poderão set• 
admittidos no quadro de aspirantes emquanto não o forem 
todos· os da tm·ma anterior. 

Art. 3." Só poderão ser pt•omovidos na Policia Mililar a 
2" lent'nf.e comb'nhent.e \os )aSIPira~tes a ot'ficial, obedecida, 
por1\m, a ordem J•igot•osa de merecimento intellectual do cada 
um. · 

§ 1." !NãO poderão ser promovidos a 2" tenente Od aspi
rantes de uma turma subsequentr, emquanto não o tenham 
sido todos os da turma anteriot·. 

Art. 4." EmqJulnto ·houver sal'genlos que, na dalr. ria 
publicação desta lei, possuirem os requisitos de que truta o 
art. 17, do regulamento actual, metade das vagas de 2'' tenente 
combatente será por elles preenchida. 

Art. ,5. • Na escola profissional da mesma corporação 
funccionará, juntamente com a aula do !actica, um curso 
Jll'ai.íco de infantaria e ca·vallat·ia com a duração de 3 mezes, 
destinado a substituir o estagio de que trata a ultima part.o 

. do n. 1, do citado art. 17, do alludido regulamento. 
Art. 6. • Os alumnos mall•iculuos na escola profissional 

no comer;o de 1924, farão o respectivo cm·so em 2 annos. 
At•L 7. • Revogam-se as disposições em contrm•io. 
Rio, 13 de dezembro de 1924.- Paulo de Frontin. 

PARECER 

O assum.plo contido nesl.a emenda, pela sua importancia 
deve ser estudado em pt•ojccto especial, no qual, possam emit..: 
tir sua Qpinião as commissõe·s lechnicas elo Senado. Assim, 
u Commissão é de pnrecct• qu~ clla seja approvada para con
stituir projecto em separado ouvido ainda o Governo sobre a 
ma teria. . 

l1tsti{icaçtio 

A presente emenda não truz ausmento de despesa. 
Não so justifica que sendo os officiaes da Poli c ia Mili

l.nr do Dislrict.o Fednrnl, equiparados aos do Exercito Nacio
nal c do qual 6 a Policia forca auxiliar, não gozem lambem, 
os seus uspit•nntes do mesmo t.itnlo, direitos o t•egalias que 
o~ rlaqnr!lle, !l~O s<i porque seria ct•ear. um novo posto na 
hzemrchtn mtlllar do duas corporações que obedecem, quanto 
:i orgnnizncüo, di~ciplinn e inRlrnccão, ·aos mesmoR princip"ios 
com.o porque appnreceria desigunldade· sómenle na classe do 
nsptran tcs. 
. . E facto é que, para estimular os alumnos da escola pro

fiSSional da CÇirporaoão, concitando-os ao estudo é indispen-

• 
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savel. que prcvaleç~. pa_!'a a promoção no ~lr.imciro posto. qo 
ol'ficlalato e classllwnçuo no quadro de aspll'antes, a mudJU 
geral das upprovll(.lões no decorrer de todo o .. curso, nuo 
como se tem procedido presentemente, que al{'ll1 de na~ let· 
sido obedecido, n~,; agoi·a, nm princ~pio unico, na maioria 
elos casos, tem feito valet· q tempo de serviço c nestas con
dições um alumno que passa tangencialmenLe em lodaR as 
mntcrias tem a prioridade sohrc um out1•o que tirou o curso 
plenificado cm todas as cadeims. Outrosim, a ordem de. clas
sificação por média, em cada turma, assegurando-J1JC Jsto .o 
direit.o de pt•omoção, mui to concorrel'ti para o desenvolvi
mento do alu:rnno. 

~l.'ambem nfio se comprehende que nm sargento possa 
ser nlumno de uma escola cujas aulas frequenta dnranlc lres 
nnno~. sem prejuízo do servi~o, e não gosc, uma vez diplo
mado, dos beneficias que ella concede e vá, ainda, satisfa
r.er l'equisitos, como o de sargenteação, que nada mais tl que 
o serVIÇO propriamente dito de sargento e em cujo posto, só 
cursando a escola, til•ou tres. annos. Ainda mais : só os serge.n
tos ·C officiaes parlem ser matriculados; portanto, qu:m
do candidato á escola consegue ser matriculado já lrva tempo 
de serviço no posto de sargento. Tambem não é just.o que se 
exija de um ~argenlo que eslndou. durante tres nnnos, para 
tirar o curso um -es!ag10 de dous annos, quando na Policia, 
indistinctnmente, os sargentos servem na infantaria e na ca
vallaria, 

Causa lambem surpreza, saber-se que ·cm uma corporação 
at•mada, haja uma escola pm·a o preparo de {;andidatos ao offí
cíalato, cujo diploma é conquistado durante tres annos de es
tudos consecutivos e conJprehendidos em quinze cadeiras, não 
~e levando em conta neste argumento a reprovação de uma 
só que é o quanto basta para a repetição de mais um anuo 
de estudos, e 9.ue, nesta mesma corporacão, candidatos ha 
para o mesmo fun, que basta um simples "exame pratico das 
nrmas", feito em tros ou quatro dias no maximo, que lhes 
confere mais direitos gue áquelles, pois actualmente, dous 
terços das ,promoções sao concedidas aos _que não estudaram, 
cabendo nos que perderam as suas noites de somno apenas 
um terco ... 

O Estado mantém na corporaçã(l ·um curso completamente 
apparelb:ido para habilitai· os sargentos á promoção a 2• te
nente, pugnndo para tal 12 professores, além de um encarre
g·ado da escola e de um preparadoz· de .phvsica ·e chimica, das 
desposas feitas com laboratorio, museu ci-üninal e dito para 
estudos de Historia Nat.nral, mobiliarios, etc .. e continuam 
sargentos a tirar re.quisitos para aquolla promoção por 
meio de "e.xnmo praf.ico das armas" (l'oilo como jit Joi dito 
cm tres ou·· quatro dias), o que importa dizer que estes, so 
preparam sem' esforços c ficam com mais direitos que os seus 
ool!egas que estutlaram durante tros annos sem medir sacri-
1'icios pecunilll'ÍOS e 'POSSO!lOS, concorrendo em todo O Sel'VÍÇO 
da corporacão, comprando livros. Ora, si o exume pt•atico cm·~ 
respondia á espectativa, não fosso então creada a Escola Pro~ 
fissional, para que não se assistisse, como ho.ic, ú. promoção de 
numero de sargento muito mais elevado à'Os sem curso, a 
official. 
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As vantagens ele que gosam os sargentos que· não teerh 
o curso, são Liw mais supuriot'l.'fi das Llus oul.rus, qu.u estes, 
depois mesmo de que completam o cm·so, requerem e:ca'llw P1'a
l'iro duH armas, afim do concorrerem tí pt·omooão por este meio, 
ab;~ndbnando o seu diploma que o pôr., •é irrisorio diwr, em 
iui.Jrinl'idadc do condições. 

Qnanrlo baixaram ns ucluaes instrucções que regem a Es
co!a Profissional, os actuaes ah1nmos do primeiro anno, ,itt 
.estavam em qunsi mef.ade dn cm·sc, assim, deve-se concurltJL' 
a nsl.c;; I Ol'lll i nn l-11 de ncctirdo co·m ns i nsi.I'IlCt,l<ics an Lei·im·cs ,, 

N. ()0 

Onrlc convier. Fica cm vigor o dispositivo do art. 1GB 
parag'l'UPIIll pi·imeii·u do deci·eto n. !l.2ü:J, de 28 de de?.embro 
de lU H, e I'evogaclo o artigo 142 do decreto n. lü. 273, lle 20 
de dezembro ele 1923. - Cm·tos Btrrúosa. 

PARECER 

.. Esta emenda conl1'm duas partos, Na primeira manda 
conlinuat· em vigor o arl. GB, ~ '1, do decreto n. 0,26:3, de 'l!IH 
c na segundu. revoga u u.rL. 142 do decreto n. iü. 273, de Hl23. 

O primeiro dispositivo criado determina a incumbencia do 
primeiro distribuidor do DislricLo Federal; o segundo dispõe 
ainda sobre actos do distribuidor. . 

A justificação que acompanha a emenda d·emonslra que 
em um anno de execur,ão pratica da dislrilmição obrigaloria, 
au envez do resullado espct•arlo foi o peior passivei, porque deu 
Jogar nos chamados "papagaios", denom i na~üo dada as petições 
de partes inexistentes e de demandas hypotheticas destinadaa 
a preencherem as formalidades da distribuição de varas até 
que caiba a vez da qual se desnja que conheça da causa. 

A emenda visa acabar com ·essa anoma:lia, facul tunda a dis
l.ribuiçü.o dos feitos, pondo um pnradeii·o a essa pratica, per
mittindo a distribuição alternada quando a parle não indicar 
a vara. · 

Por estes fundamentos, a Commissão ó de purecor que a 
emenda se,ia approvada, para constituir projecto especial, ou,. 
vidas ns Commissões technieas. 

Justificação 

A disposição que a emenda supra se propõe a revigorar 
rlo decreto n. !l.263, de 1011, contem disposição moralisac!ora 
cm· matcria U(~ di~Ll'ibuição aos respectivo~ escrivües dos fei
tos presentes do conhecimento da .Tusl.içu do Districto Federal. 

Essa disposiciio ordena que os feitos sejam clistribuirlos 
all.crnndamente tí cada escrivão segundo a ordem ·numero, 
dc,qdc que o apres~nlnnfe ni'io indique o serventunrio compe-
tenf.r que proferi!·. . · 

Reorganizada a :Jusliya do Dislricto Federal poJo ·de
c!rcto n. 16.273, de 20 de dezembro de 1923, julgando-se qu·e 
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: melhor so verificada a igualrJarJc de .~crvit\OS, dccluJ'OUwSC La~ 
· xativamenlo quo a rlis/.rihuiQflD sorin oúri.r;alo1•imnenle al

terada. 
Em um a1mo ele execução dessa nova pt•al.ica se consta-

. tou que, no onvez do l'OSttll.ado cspct·ado, foi cite o peor pos
slvel, porqnc Sll!'!;il'Um "os papagaios"- dcnomina~'üo eluda 
tís pclivüe,; ele PUI'I.rls innxisl.cnf,es c de rlcmamlas hypolhot.i
!!Us;- dr•slinaclas n twcenclwrem a clisl.rihulr;íLO de vnrns nl.•í 

. q11n caiba a VC7. ela que dnsr,ia o rnquerenl.o que conilf!(ili ria 
Slla ClliiSa. 

Assim, us clisl.l'ibuicües para us vuras, foitas por Laos pe
. l.içücs, não lhes dão o servioo que o decreto n. l.G.273, do 

Hl2.1, levo cm vi,'ila contemplar, ollrignnuo a disLribuic\iiO al
ternada. Ellas niill l'oprcsentam ransa. 

Huv ig·oranrlo o d!B1J05Í Li v o do dí.lcl'olo n. ü .2G3, de HJH, 
citado na emenda, Jl\ío-sc um paradeiro ~ referida pratica, se

. h{'jamenle immorul-c <iú-se ao t• distl'ilmidot·-obr·iga
<;ão fie J'ar.ct• as dislt·ibn ír,ües all.ornadameute quando a parle 
nüo ludic;lr a ·vat•a que dese,ia. -Carlos Bw·!Josa. 

N. 70 

As ner;ües de rlc~qnil.e por mutuo consentimento, na ,iug-
. t.iça local do Di~tl'icto Federal, srwiio propostas per·antrl o ,inir. 
de direito do civol que a parte escolher, devendo a disLri!tui
ção ser feita apôs o termo do rat.ificac\ão. Nas demais nri)Õcs 
o nas precatorias das auloricladcs judiciarias dos Estndlls, 
pa!'ll cn,io cumpt·imcnto são compeLonLes os juizes de d·ireilo 

. do civol, a distribuição set'lÍ l'<'iLa do aceôrdo com o ct·iter•io 
csl.ubelccirlo nos paragrapho~ 1" e 2" rlo art .. 142 e nrl.. H3 
da actual orga.niznção judiciaria: 

Rio, dozembro de 1924. - .leronumo Monteiro. - Fer-
1'eira Chaves. 

P.'\RECER. 

Asst1mpto de magna importancia contém a presente 
r.mendn, por isso mesmo de\'e el!n.. mcrocer detido esLudo das 
Commissüos technicus. Dalli a Commi.~~iío aconselhm• a sua 
approvnção para pl'ojeclo especial, ouyida a Commissão de 

. ,Justiça e LegislaQiio. 

h:vti{icnçrio 

'• 
A medid_a constunt.e na . emenda supra é nrgcntr. e vem 

sondo ror·Iamada clial'iumente pelos interessados o pela im
Jll'onsa d~ Cnpi1n.l e foi ha pouco p!rilencla pelo i!\mLPado 
DP. procuraclot• g·crul elo Di.~Lricl.o F,ediJral, na Côt•te de Ap
prllnção, conforme se· vê do lo pico que transcrevemos a se
guir da (;a:eta Judida.ria, d•· 22 de novrmbro ultimo: 

"O illust.rac!o DP. Anclr•; ele F'a1·ia Pereit·n, eminenln pro
CI1l'arlrw R"rrnl do Dist!'iel.o, no fazer hontem, em uns autos de 
dosquile po1• mutuo consentimento, apreciou mais uma vez 

··' •' 

t:•. 
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a "Delenda Ca1•thaao", levantada cm Lo1:no d~ distribuicão dOE\ 
J'cilos ·daqucHa natureza logo apús a VJgencJa da recente re-
1'ot·ma judiciaria. · 

.Corno ü subido, além de let• essa reforma transferido dos 
.pJ•clores cíveis pura os ,juizos. de rlirciLo do c.ivcl a ~omp~-

.· luncia para o processo c ,iulganwnlo dos dcsquJtcs amigavCJs, 
delorlllinuu, ouLroshn, a distl'ilmic;ão alternativa c obrigato
J'ia llli$ 1'eilos, isto é, que us magistJ•ados não poderão ion:ar 
conhecimento de ·qualquer J'uito sem que este lhe lenha s1do 
préviamente dist.ribuicto, o que deu Jogar a que muitos en
Lendessem que semelhante llisposição importava na revoça
~ão elos dispositivos do decreto numero 181, de 24 ·de Ja
neiro de 1890, qne gm·anlcm o mais absoluto sigiHo do re
querimento de ctesquiLe amigavel na hypolhesc dos conju
g·cs se arrependerem. 
· Bem opinou o illustraclo Dr. procurador pelo pronuncia-

mento da Côrte sobre o caso, ponderando que, em sii doutri
na, os dispositivos de caracter geral dos arts. HO e 41 da re
forma ,indiciaria, que fixam a competencia dos juizes do civel 
pela distribuição alternada c obrigatoria dos feitos, com o 
.pagamento Jll'tívio da taxa judiciaria, niio devem revogar o 
preceito expresso dos arts. 8G e 87 do decreto n. 181, de 
1890, que determinou o mencionado sigiHo da petíçiio de des
quite amigavel, por parte do magistrado, até que as partes 
desquitadas o ratifiquem em .Juizo, tanto mais quanto maLi
vos de alto interesse social aconselham esse sigillo ila pri
meira phasc elo processo, dada a previsiio de passivei recon
ciliaçiio dos conjuges; mas, adverte S. Bx. - a adoptar-se 
·esta. inlerprctaçiio, resultará uma grave anomalia processua:l 
decorrendo do facto de serem os conjuges ouvidos por um 
juiz perante quem ratifiquem o pedido, e o respectivo termo de 
ratificação ser feito perante juiz differente, que prosegue no 
feito até final. 

Lembra ainda o Dr. André de Faria que nem todos os 
,juizes estão dando idenlica interpretaçiio aos mencionados dis
positivos, resultando disso oriterios differentes que, a bem dos 
int!Jress~s das partes e da ,iustiça, não podem deixar de ser 
umform1zados. 

Folgamos muito em constatar essa attitude do illustrado 
chef.e do Ministerio Publico do DisLricto Federal, attitude que 
vem ao encontro do que, sobre o assumpto, mais de uma vez 
temos escripto nestas columnas. 

. ~!1} verd~de, a simples formalidade ordinatoria da dis
tr~bUJ()lll!; cn.Ja falta nem sequer acarreta nullidade para o 
fe1~o, nao póde ser sobreposta a interesses sacratissimos, 
cu.)a cautela prccipua, qual é o sig·il!o nos desquites amiga
veis, é uma condição imprcscinclivcl .(L defesa social e elos 
.proprios interesses familiares". . 

A ~egunda parte da emenda visa unificar o processo es
t~beleCJclo para as dislribuiíiÕes das acoões na justica local, 
VJS~o l)av~r. d!versicladc de criterio dentro da ctual organi
znoao .JudwmrJa, o que convém eliminar pelos inconvenientes 
que acarreta. 

Onde convier: 
N. 71 

Art. Ficam insli Ln idos 200 premias do 2:000$ cada 
um .para serem conferidos a cada professor particular que, 

I 
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no corrCl' do anno, consuguir cnsinal' a lêl', escrever u contar 
uorrenLcmcn to a qt~:H·cnta analpliabetos pelo menos. 

Para o efl'ciLo dessa disposicão llavet•;l no Juizo Federal 
·da sécle ele cada secção nm livro especial ele registro, no qual 
se inscrever:\ o ann:lphabeLo antes do iniciar o estudo, c esse 
registrou será Mfectuado mediante attestado do juiz seccio
nal ·c de · duas testemunhas irlonoas, aJ'J'irrnan,do a inteira 
ignorancia do interessado c nomeando o professor com que 
vae estudar. 

· Essa despesa serit custeada preferencialmente )Jclo pro
dueto elo imposto sobru loterias, cm geral.-Jeronyrno JJ1onlciro. 

PARilOilR 

O assumpto conLido nesta emenda é de grande alcance no 
combate ao analphabcUsmo: A providencia vem ao encontro elo 
poderes publicas que procuram diminuir o numero dos anul
phabcLos existentes outro nós Todavia, o assumpto deve ser 
encarado sob outra feição e não em cauda orçamentaria, razão 
pela qual a Commissão aconselha a suka approvaoão pura eon
sutuir projec~o especial, ouvindo-se o Governo e as commissões 
technicas. · 

Justificação 

Esta medida dispensa qualquer defesa. Em paiz tão po
voado de unalphabetos ·como o nosso nãc; se póde deixar elo 
receber com applauso tc;das as medidas tendentes a diminuir 
o numero desses infelize&, a quem a sorte em tudo desfavo
receu, porque não l,hes deu essa fah:u preciosa de l.uz que 
orienta, guia e esclarece a sua, quem sabe si brilhante in-
telligencia. ' · -

Parece que mais que favor.ecer as casas de caridade, é 
justo que se ampare e proteja a diffusão do ensino. 

,sala das sessões, 13 de dezembro de 1924, - JeronV.rno 
Monteiro. 

N. 72 
Onde convier·: 
O Governo abrirtí os crcditos de 378:010$319, para oe

correr ao pagamento das etapas ou "diarias de alimentaoão '' 
devidas ele 1913 a 19'12, ao pessoal das cmbarcaoões da Sa.udo 
Publica da ·Capital Podara\, nas seguintes categorias: mestres, 
inaohinistas, contra-mestres, 2" machinistas, motoristas, fo~ 
guistas, .. !:Jltll'inhoiros, moços o um machinista sanitario. 

Rio, 13-de dezembro de 1924. -. Paulo de Frontín. 

P,\REOER 

A presente emenda determina que o Governo a•lll'irtí cro~ 
ditos na importancia' de 378 :Gl0$31!1, pnra pagamento de 
sfapas ·ou diarins tt i'unccionarios quo a olla so julgam com 
direito; · · · 

' ·. \-, 

i 
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A justificativa que a acompanha traz alguns esclareci
mente ; sobre a questão . .Mas, á Com missão parece de melhor 
alvitre que a emenda se.ia destacada para constituir pro.ieclo 
especi.:l, ouvindo-se préviamento a opinião do ·Governo sO·· 
bro o ;.!Ssumpto . 

O Sr. Mendonça Martins - O Senado ouviu a justificaéão 
que o eminente Senador pelo Districto Federal fez da emen
da 124. Ouviu lambem as declaracões do honrado Relator 
do or~amento do Ministerio da Justica na Commissão de Fi
nanQas, do illustre Relator do Ministerio da Fazenda, affir
mando que a Commissão não se melindraria com a rejeição 
do seu parecer contrario a essa emenda, cuja sorte confiava 
e entregava á deliberação dos Srs: Senadores. 

Attenderido a essa declaração, penso que será de melhor 
acerto destacai-a dos grUJ?O~ das emendas cuja votacão 
V. Ex. acaba de annuncJar, afim de que o Senado possa 
sobre e lia deliberar separadamente. 

0 SR. PRESIDENTE ...:... Vou attender a V. Ex. 

O Sr. A. Azeredo - Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. A. Azeredo. 

O Sr. A. Azeredo (pela ordem) -Venho solicitar de V. Ex. 
lambem a separação da emenda H 7. ' 

0 SR. PRESIDENTE - Attenderei a V. Ex. 
0 SR. PAULO DE FRONTIN- Eu pedida a V. Ex. o mes-

mo para as emendas 95 e 97. 
E' approvada a emenda 124. 

o Sr. Bernardino Monteiro - Peco a palavra pela ordem. 

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Senador Bernar
dino Monteiro. 

O Sr. :Bernardino Monteiro - Sr. Presidente, peco a V. Ex. 
que consulte o Senado sobre si consente que seja destacada, 
dentre as emendas da illustre Commissão, a de n. 135, por
que eu desejo justificai-a. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. requer que a emenda se,ia 
destacada para constituir projecto á parte ou para ser votada 
em separado ? 

O Sn. BERNARDINO MoNTEmo - Desejo quo seja destaca
da para oonstituh·· pro.feeto especial: mas antes, peco a V. Ex. 
consinta que sobre e lia faca algumas considerações. 

0 SR. PRESIDENTE - Perfeitamente. 

O Sn. BERNARDINO MoNTEmo - Sr. Presidente, adoptei 
de ha muito o habito de não apresentar emendas aos oréa
mentos, por comprehender qua a sua .. apresentação redunda 

,_ quasi sempre em um trabalho perdido, em um esforço inutil. 
Não logram em regra a sympathia e approvacão da Commis
~ão respectiva e consegui!!t~menLe, re~lall.do apenas para Of! 



SESSÃO El\I 29 DE D.EZEl\lBRO DE 1924 543 

seus autores a satisfação plnlonica de vel-as publicadas no 
Diario Of['icial. 

Conlt·ariando, emboru, c~:;sc velho habito, apresentei ao 
Orc,am,enln elo I~le~·iot• uma emenda pot• considerai-a por cle
mats .1usta c prmctpalmenle por sabei-a sympal.ltica ao illus
t rado rtclator desse orçamento. 

'!'rala-se, Sr. Presidente, da emenda ora em discussão: · 
- o reslabeleczmenlo das custas para os juizes fedet•aeti c 
seus substitutos. ' 
. · Até 1910 e 1912, tanto os ,iuizes l'ederaes, como os locaes 

do Distt·icto Federal, percebiam em dinheiro as custas dos 
processos a elles affectos; mas nessa data foram e !las sup
primidas pelos decretos ns. 2.356 e 2.544, passando a serem 
cobradas em sellos a favor da Uniiío. 

Em 19!5, pela lei n. 2.!!24, fot·arn de novo reslabeleci
das, mas l.iío sómcnl.c para os prctores e em 1918, pela lei 
n. 3.644, igual favor foi estendido aos demais juizes locaes. 

Os juizes fedcraes, porém, continuaram na mesma st
tuação, privados das custas, como até hoje se acham. 

Em HJ23, pelo decreto n. 16.273, que reformou a jus !i
ça local, foram novamente supprimidas aquellas custas; mas, 
como compensação foi concedido aos juizes locaes um ra
zoavel augmento de vencimentos. 

Em relação, porém, aos juizes federaes, nada se fez; etm
tinuaram como dantes, ·sem as custas e sem o augmenlo de 
vencimentos. · 

Não sendo facil conseguir-se para elles a elevacão de 
vencimentos, devido á nossa situação financeira, que neste 
momento desaconselha qualquer augmento de despezas, lem
brei-me de apresentar a emenda ora em discussão, que viní. 
de alguma fórma melhoz·ar a situação dos juizes federaes, 
servindo ao mesmo tempo aos interesses da justica. Por
quanto, é um facto incontestavel, conhecido por lodos quantos 
labutam no fôro, que as custas cabíveis aos juizes são relati
vamente as menores dos proce-ssos, accrescendo, presente
mente, que a sua suppressão nada aproveita ás partes, pois 
taes custas são pagas em sellos, acarretando o mesmo dis
pendio para os litigantes. 

Cumpre notar que as custas são o meio. pratico de renm
neração proporcional dos scrviuos i'orenses, pois que os juizes 
mais sobrecarregados de serviço teem a compensação de ga
nharem um pouco mais, o que consLil.ue, sem duvida, um 
justo estimulo redundante, incon~estavelmenLe, em prol da 
maior presteza da justiça. 

Outras razões, Sr. Presidente, poderia apl'cscnlar em 
favm· de minha emenda: nií.o quero, pol'ém, abusar da altcn
ção do Senado, cu,io tempo é peccioso neste momento, c que, 
llom as ligeiras consírlcrat'õcs que ahi ficam, poderá deliberar 
com acerto. (Mttito bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente- V. Bx. roquct· a volaoão em scpal'ado 
da emenda -,_ 

' O Sr. Bernardino Monteiro - Sim, Senil o r. 

O Sr. Presidente - V. Ex. ser;\ ntlcndido. 
Os sct1'liOI''~" que li·\)\Wovnm u f'menda l3ü, com parece!' 

conll·uriu, quei!•mn luvwnl:u·~sa. (Pausa.) 

'I !. 
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Foi rc,icitada. 
Emenda 117. 
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O Sr. A. Azeredo .....:. Peco a palavra para encaminhar a 
, .. · v o la.ç.ão . 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. A. Azeredo. 

O Sr. A. Azeredo (para encaminhar a votacão) -Sr. Pre
sident-e, a Commissão de Financas, pelo seu Rela•tor, não deu 
propriamente uma informacão contraria á emenda, isto é, 
llÍÍl' declarou que a Commissão era contraria a mesma. 

Entretanto, Sr. Presidente, a emenda é uma. reprodu
cção à o quo constava do orçamento do anno passado. Trata-

. se de uma diligencia rio Supremo Tribunal Federal em rela
cão á questão de limiLes entre os ·Estados do Pa!'á, Amazonas 
e lllaLI.o Grosso, e esta emenda que es.tá assignada pela repre
seutacão dcslcs l.res l~stados, deve merecer a consideração do 
Senarlo, porque é cm virtude de sent~nca do Supremo Tribu
nal Federal, á qual o Governo ó obrigado a att.cnder. 

O Sn. THoMAz HoonJGUEs - No que a União não é 
parte. 

o sn.. A. AZE11.ElDO - P<!ço, portanto, que o Sr. Relator 
reconsidere o seu modo de ver, de modo que o Senado possa 
votar de accôrdo com os interesses desses tres Estados. 

O Sr. Pedro Lago- Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Pedro Lago. 

O Sr. Pedro Lago - Sr. Presidente, a Commissão do Fi
nan~a:s esLudando o assumpto c consultando os recurso.;; fio 
~l1hesOLN'O deu o seu parecer, mas os pareceres da Commissão 
dão para ser suJeitos ao voto dos ·seus pares, que •teem auto
ridade supflrior á da Commissão, sempre prompta a. obcclocer, 
c ;~catar as suas decisões. 

O Sr. Presidente .- Os senhores que approvam a emenda 
n. 117, quoiram levantar-se. (Pausa.) 

Foi approvada. 
Emenda n. 135, conf·orme o raquorimento do St•. Ber-

nardino Monteiro. · 
Os senhores que apj)rova.m, queiram levantar-se. (Paus.!~.)) 
Foi re,ieil.ada. 

O Sr. Bernadino Monteiro (pela ordem) - Requeiro, a 
V. Ex., Sr. Presidente, verifi.cacão da votação. 

O Sr. Presidente - Queiram levantar-se, conservando-se 
de pé, os senhores que vol.nm a favor dtl emenda. (Pattsa.)i 
Nove t\ esquerda, trcsc ú diraila. (Pausa.) 

,vaLaram a favor da c)Uenda 22 St·s. ~cnado.ros. ·. ::· ! 
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Qucil'nm ~cwltw-gc ns que vol.tv·am a favor, Icvanlando-so 
os que volam contra. (l'ctttsct.) Nove á esquerda, seis á di
rciLa. 

Votaram contra 1·5 Srs. Sl.lnadorcs, a emenda foi appru-
vada. 

E' rejeHadn. a emenda. n. 97. 

O Sr. Paulo de Frontin -- Pe~o a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr, Paulo de Fronlin. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) - Essa emenda, Sr . 
.Presidente, é dos alumnos das csc·olus supc~iorcs. Por isso, 
peço voril'icar;ão da votat;ãtl. 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador Paulo de .Fronlin re
quer verificação ·da vot.ação. 

Queiram Icva:ntar-sc os que vol.nrarn a favor, conservan
do-se de pé, afim ele serem conLaclos. (Pausa.) 

Vol.ar.am a faV'or 211 Srs. Sr.nadoJ'cs, Queiram scntar-s~ 
os senhores que votaram a favo!' c Jcvanlwr-se os que votam 
cont11a. (Pausa.) 

:Votal'am conl.t•a U. A emenrla foi approvada por 2-1 vo· 
tos contra 14. 

E' rejeitada a emenda 101. 

<E' annunciada a votacão da cmcnUa 12L 

O Sr. Dionysio :Sentes - Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente- '!'cm a palavra o Sr. Dionysio Bentes. 

O Sr. Dionysio Bentos (pela ordem) - Sr .. Presidente, de~ 
sejo fazer um appcllo ao •eminente relator do orçamento do 
Inl;t.ll'ior no •que diz respeito tí .emenda por mim .subscripta 
B'Obre os aluminos rJ.a l<:aculldadc de :Medicina que, no tempo 
d;J, ·c·piclemia da g1•ippc, prestaram serviços na Saúde Marítima 
do Rio de J•aneiro. 

]'oram esses alumnos, •St•. pt'Csidenle, que, nomeados para 
esse serviço, com o mlaiot• altruismlo, afront.2ndo todos os ;pe
rigos decorrentes da calamidade da :rm.ndemia que pesou so
bre toda a humanidade, prestaram relevantes serviços ií Saú
de do Po1-Lo do Rio de Janeiro, cúmprindo galhardamcnlo o 
seu d~vcr. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Com o maior enthusiasmo. 
O Sn. DyoNJSIO :13EN~·Es - Mas·, conforme ·as cousas cn

ilre nós,. apezar do I'C!;'Ulamento da Saúde Publica, corno das 
demais · repartições ·onde ha esse serviço, determinar quo 
esses a'lmhuos tm·iam prel'•erencia na~ nometwões, quando 
alcançassem •esse fli•ploma, a.:isim: nüo aconteceu: Ellcs não 
;foram aproveitados, mas sim, novamente subsbiLnidos 'JOI' ou-
' d . '- ' .LI'OS aca emn cos. . 

E' natural que úm scrvico dessa monta, em que ó c:·anrlo 
a responsabilidade do funcc·ionario que visita os ·navioo, CJLW 
(J•ei:encle o por•l.o rle uma cirlaC:c como esta, com uma pooula
cüo de mais rle um millrüo ele habi~antes, uma -das princJpae:.: 

,s •. -:Vol.; xn ·, ~5 

.I 
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c:dades do UniveL'Su, seja .excl'cido ·J..IO!' pronssiD!J.UCS que ja 
1. nluun 1'cilo o jurâmcnl.'" que é costumo proiier1r lJOI' occa
siào da collacão de gráo. 

Nestas condições, ·eu pediria ao eminente •Senador Pedro 
L ag'o que attentasse para as circumstancias que . acabo d,e ·ex-

.· , >~ilei' e modlificasse o seu parecer, porque, allSlr.l, reah·1.ana 
obra de perfeita justiça. E, como sei que o Bn:iinentc r~la~o::, 
ctuc'lva saiencias juridicaa c conhece ber•1 o val.mr do dJreJI.o 
c:lo c·ada um, eu lhe .peço que al.tenda o modesto ~ollega, sul?
~I!I'iplor da presente emenda, sobre a '!Ual o 1Sen:il~o vae deh-
L·I'UP. (Mu'ito bem!) · · 

O Sr. Alfredo· Ellis - P'eco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - ,'rem a palavra o Sr. Alfredo Ellis. ' 

o Sr. Alfredo Ellis (pela ordem) - Sr. Presidente, eu não 
Yenho á tribuna COilllo Senador, mas como .pTofissiona:l, e 
eomo tal, para dar todo 'O meu apoio ás rpaiavras pronunciada.':! 
pelo honrado Senador pel•l) J?aTá. 

Eu conheço a questão; ·sei que esses rapazes, mocas 
c!•cioti de cnthusiasmo, .r.rriscaram as suas vidas anonyma
' ~ :enuc, como outros coll•egas ·as •arriscaram no campo de ba
l.alliU, para t1·alar de uma epiàeiTJiia m:orU I' era; c elles exerce
ram essa sagrada missão, alheando-se por completo aos pc
t•isns elo momento. E puzeram nossas vidas U\o abrigo dcs•sa 
epidemia. 

Então, agor·a, Jle,,la cmergcmo1a, depois c!e ,salvos da DPi
dcntia, podcnws nó,;, comi jusLica, privar esses moços do uma 
PI'Onlooão, aliás JUSlissima.? Seria a maiot· das iniquidades! 
(Apoiados) . 

Si é esse o l'·~·tilcma .que •adoptamos, como .iá fizO!!lOô com 
os volunlarios . .[ia ·P:tlt·ia, que s'e saerificaTam para <icpõis 
sm•cm Jog·raclo.g - rrucm mais, ·na hom do rperigo, cstar(L tlis-
poslo a se sacri nc.ar? . 

O Sn. DyPNISIO l3I~N'J'ES - E essa emenda nfiu enV•)Jve 
augmcnlo rliJ clespc:m . 

. O ~1.. Hm:N;• IJE ~'-II\'A - Logo, não Ir! materia OJ·çamen
lui'HI. l'o' oss;: a J'azuo pol' que nós fomos obrigados a re
cusai-a. 

. .o ~n .. ·\I;l'ltr!lo J•:u,Is · · J.!ssu cme:u;a envolve um acLo 
dn .Jusl•~·a o " l'lli 11umr: rlcllrt •que <Jll, qt11:, Lambem muibas 
Yf'~rs, i•:nl'" ti!'I'i~wrl11 a minha vida, o<.:llHtl'lncnl.c, 'oh>cura
mcn[e, venlw pedii· que·Sll fao,.1 ,insLiça u. usses rno~os. 

Era o que tinha a dierz •. (Muito b.em!) 

O. Sr. Joaquim Moreira - Per; o a palavra pela ordem. 

O Sr. P:residento- Tem a Imlavra o SP. Joaquim Moreira. 

O Sr. Joaquim Moreira (pela ordem) - Sr. Prcsiclento 
cmbóra não me possa eximir do espiril o dil classe ou entrÓ 
nesta debate com a maxima isenção ·para apoiar 0 'qull acaba 
de. sei· dito pelos illustres Sanadores pelos Estados do Pará 
e S. Paulo. , . . .. , · ... ' .:.: . .;;.~ .. _d!llt!!IJ 
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Hu. Jloucu~ tlim;, eu lllü J'del'i, aqui au uLJ·upclo com quo 
é fciLo o Serviço na ví~iLa du. Sande Publica a bot)do dos va-

. pores e parJUelc~. flUO aqui abordam fóra de hora. O ,pessoal 
tí excesso, v~e fazer essa servico fatigadissimo, tendo1 muitas 
vezes, examma;do, duranLe o dia, l.res, quatro ou cmco mil 
pessoas. Não é cxaggcro. O· vapor cm que viajou o nosso emi
nente patricia c i Ilustre collega, Sr. EpiLaoio Pessoa trazia 
trcs mil passageiros, que foram examinados não sóménte em 
seus r.assaporLcs, llOmo mesmo physicamcnLe ... 

Ora, esses mocos, hoje medicas, por occasião da. morti
:::era epidemia que assolou esta capital, prestaram, nessa occa
sião, servicos rclcvanLissimos, supprindo a escassez de medi
cos que assignalei. Não ó demais que se lhes faca justlca, 
esta reparacão, esta injuncção de equidade, reintegrando-os 
nos cargos que exerciam, trazendo ao mesmo tempo vantagem 
enorme a um scr·viço da maxima importancia, como é o da 
saucli\ rln pnrl.o do Rio i! c Janeiro. 

Assim s<endo, Sr. Presidente, acompanho com a minha 
opinião e com o meu voto os meus brilhantes collegas que de
fcnderarn a emenda. (Muito bem.) , 1 

O Sr. Pedro Lago- Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tom a palavra 6 St•. Pedro Lago. 

O Sr. Pedro Lago (pela ordem) - Sr. Presidente, o Re
latcu· de uma Commissãu não faz mais do que traduzi!: a opi
nião desta Commíssão. Não lhe é licito, depois de assigna;do 
o pat·ccer, que foi o r·cstlliado du voto de todos os seus coi
legas, sem ouvil-os, mudar de opinião, que não é sua, mas da
quclles que lhe delegaram poderes, para, no recinto dar o 
:;cu voto c explicar as rar.õr.;; que o ditaram inspiradas na lei 
ou no direito., ·· -

No caso, Sr. Presidente, a Commissão de .Finanças ao ela
hotat· n seu papcce.t·, leve cm vi8f.a cvílar· (jllC o Congresso Na~ 
cional inLervie9se em nomeacões ou reintegrações ele func-
oionarios, funcção privativa do Poder Executiva. · 
· Or·a, a emenda manda rei11!.cgr·al' mcclicos que, quando es
l.udanl~s excr·ciam logar·es de csfuclanlrs na :::audc Publica. 
Com a sua formaLul'a, ~cessaram essas funcções justamente por, 
fitlf'llrn cxe.rcida~ por estudantes.. -

Ora o CongTcsso Nacional não 'Póclc mandar rcin~egrar 
uwdicos' cm Jogares' de estudantes, que deixaram as l'uncoõcs 
t•xactam,~nl c parque nãu são mais estuáitntcs. E convém 
uinda assignalar que ·esses logat·cs ,já eslão prc.enchiclos por. 
onl.ros estudantes. 

Com lnuiLo pezar deixo de aLI.cnder ao appello elo me~ 
\lileclo amigo~ Senador pelo Pará, a qu-em sempre lenho .pro
curado dcmonsl!•ar cm todas as' occasiões o aprer;o c admira
t;ãor;ão que lhe trlbtlto. 

O Srr. DYONrsro BÉ:N'rEs - Muito agradecido a V. Ex. 

0 SiL PEDIIO LAGO- •renho dito. 

O Sr. Paulo de Frontin - Peco a Imhww pela Ol'Ú()Dl 

i 
'I 
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O Sr. Presidente - Tem n pnlnvra, pela ordem, o Sr. 
Paulo (lo FronLin. 

· O Sr. Paulo de Frontin -- Sr. Presidente, tão brilhante
mente jli foi discutida a emenda n. 101 pelo illustre repre
scnLanLo do Pará Q, posteriorment,c, por outro;s disLinctos 
Jt;cmbros do Senado que o acompanharam na defesa dessa 
emenda, que eu não viria ti tribuna si não fosse a declaraçí1n 
que acaba de fazer o emin,mte Sr. Relator de que O· Congres
so Nacional não póde mandar reintegrar esses mocos de que 
a emenda cogita. Não po~so absolutamente estar de accôr
dCJ> com essa doutrina, quando ha os preccdent,es de estarmos 
constantemente votando projectos de reintegração. 

Nestas condições, não me parece um fundamento suff
cimJLo para que a emenda seja rejeitada. Por outro lado, pa
;recc, á primeira vista, de grande peso a consideração de 
que se não pódc reintet;rar no cargo de internos, alumnos 
ho,ie forrrlados. Mas a emenda não diz isto. IEllla t,eve o cui
dado de resolver as difficuldades, declarando que os cargos 
;passam a denominar-se «auxiliares medicas da Inspectoria do 
iPortCJ> do Rio de .Janeiro,. Não são, portanto, mais alumnos; 
são auxiliares medicos. . 

0 Srt. DIONYSlO DENTES - V. Ex. frisou perfeitamente 
(l assump to . · 

O Sn. Dur,::-;o lll!: PArvt. - A emenrla f.rat.a de materia es
tran!ha ao orcan:en to. 

0 Srt. PAULO DIU FRONTIN - A reintegração sempre p'óde 
ser dada. Quancll} não póde ser dada no caso, por c i rcum
•stancias espcciucs, nada véda ao Consresso alterai-a. Est,a é 
a parte de doutrina, da qual eu divirjo do illuslre c eminente 
arriigo, digno Relator do Orçamento. Não quero, com isto, di
zer, que não ha ela parle da Cnmmissão de Finanças, motivos 
justos, sob outros pontos de vista. ~~1.as, sob este, devo decla
rar que, consideJ•ando uma medida de ,justiça, tão bem de
fendida pelos eminentes representantes do Estado de S. Pau
ilo, na sua qualidade de pro.fissionrtl c de perfeito conhecedor 
<lo caso, c acompanhando o illustrc representante do Pará, 
dou o meu voto á emenda n. 121, lamentanrlo não poder acom
panhar n Commissão de Finanr,:as, com quem sr.mprc tenho 
procurado estar de accflrrlo, apeznr de, uma vc1. ou outra, 
tumbcm, não acceitar as cmcnrlas que nn f•mnulo. (Muito 
'bem.; 'JIJ.Iuilo ben~.) 

O Sr. Lopes Gonçalves - Peoo n palav:·a pela ordem. 

O Sr. Presidente -· Tem a palavra o Sr. Lopes Gon<;alvc~. 

O Sr. Lopes Gonçalves (pela ordem) -- Sr. Presidente. 
não votaria pela emenda, porque sei pcrfoit.amcnt.c que 6 
inconsti!.ucionnl e:\Jwccr n legislnf.ura n fnnc<!iiO cJ[l nomea
ção c rcinlegrnçfio de funwionarios publicas, si a emenda niin 
a~c·rescentnsse o seguinte tr_ccho, para o qual chnmo n af.Lc~~ 
çao do Sr.naclo: «Mandar remtegrar, nos seus Jogares, os pri
meiros auxil iar.es ncademico·~. nomeados cm 1010, c ef(ecti
,vados, por dccrcl,o n., ele.~ Si estes acadcmicos que exerce
ram uma commissão, tornaram-se, depois, funccionarios ef-
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fcctivos, não posso comprehcnder po·r que razão foram dis
pensados da cffccLividade dos seus cargos. Por consequen~ 
c ia, não se !,rata de uma reintegração; trata-se de manter uma 
situação ... 

0 Sn.. BUENO DE PAIVA ,...... A emenda não tem razão de 
ser. 

O Sn. LoPES GoNÇALVlls - ... já reconhecida pelo poder 
publico, porque as pessoas visadas, oh.iectivadas pela emenda. 
.::i r'r·anJ fnnccionarios effect.ivado.~, quer cli:,r.r•, .iá faziam par
te elo qua·drn de funccionarioH pnblicos r/a llcprtblica. 

O Sr.. Ar.Fmmo ELT.rs - E sofi'rcram nn:.n inJustiça. 
O Sn. DroNYsiO l3E!."''rES - l~ orestanr/o l'd~vantes ser,.; 

viços, em um caso de calamidade pi.1blica. · 
O S11. J~oPEs GoNÇALNBS - Não fôra esLn. circumstancia, 

e cu voLat·in cont.ea n emenda, porqu<' entendo que o Poder, 
J~cgislalivo não /em compeLencia para uomenr· e reintegrar, 
i'unccionurios publicas. 1Mias, si ,iá eram i'unccionarios publi
cas, por que razão- ror•am dispensados ? 

Quttl a ra.2ão pela qua:l fora!ll destituídos do's seus em
preg'Os ? Ora, si se prat.icou um acto de inj usLica, porque se 
tratava de funccionarii}S et'fectivos, a procedenci·a da emenda 
impõe-se. Parece-me que se trata de uma reparação Justís
sima, não só por isto. como~ tambem, encarando a questã() 
1lOr outro prisma, qual seja p de a.nimaoã:o de todos aquelles 
que desejam praticar serviçe~s patrioticos e humanitarios. 

São esLas as razões dd meu voto, não como medico .. por
que não sou profissic":"J nesta scie.ncia, mas como hum.ild'e 
interprete da nossa Co'Illstituioão, a respeito do assumpto., 
(Muito li em; muito bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente - Os senhores quA approvam n emenda 
11. 121. queiram levantar-sr.. (Pausa.) 

l<oi reJeitada. 

O Sr. :1íonys·:o Rentes ·- P.eCJH~ieo ~. V. Ex. Yl'll'il'ico(:.fín de 
Ylll.a1:ilo. 

r; Sr. Presidente -O Sr. Scna1lor Dionysio DenL1!S roque~ 
\'cr·il'ícação de ve~tação. 

Os SrR. que approvam a emenda. queiram lr.vanl.ar-se, 
permanecendo de pé, a:fim de serern co'ntados. (Pausa.) 

Volinrom a favor da emenda ·19 Srs. Senadores. 
Queira!m Ievun~a.r..;se <IS 'Sra.: ;que :Votaram \con~t;ra.l 

(l'au.~a.) ·, 
Votaram éontra a emenda 17 Srs. Senadores. 

' 
A amcnda foi''approvada po·r 19 votos contra 17. 

O Sr. Prasidente ·-· O St•. Sounclor Mondes Tnvarns mandou 
á · !H 11"a llm requerimento solic.ita.ndo que a votaç:ão te! esta 
t'mc.ncl:l sc,in feita por .part.es. 

O Sr. J.Hendes Tavares ·- Peoo a palavm para cncnminhnr 
n volaçmo. . . .. ..~I 



550 ANNAES DO SENADO 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Mondes Tavares. 

O Sr. Mendes Tavares (para encaminhar n votação) -- Sr. 
Pro;;iilcntr., a emenda cu,ia voLnção V. Ex. annunciou, coOJ
põe-su de dnas partes: a primeira, diz rr.speito no Jnsl.iluto 
Medico Legal; a segunda, aos empregados do Nccrolcrio, 

Co'mo sabe o Senado, é extraordinariamente penoso o Lt·n
balho r.ommelf.ido a esse.s empreg-ados, Quem não tove ainda 
opport.unidade de ir a essa casa de dôr, não pódc aval iat• suf
ficientemenl c quanto são esse~ funcoianarioH mal remunera
dos, dado o Aerviço penoso de qtw são 1-m carregados. 

A honrarla CarnmiFsflo de .Finanças nii•o deixou de re •. :o
nhecer a jusiJca da emenda na parte rc•laliva ao pessoal do 
Necroterio. Entretan.t.o, pelas rar.õos que teem preponderado 
nas ~uns de.Jiberacões, entendeu conveniente negar assenti
ment11 a toda a emenda. 

Não desejando, Sr. Presidento, sujeitar a sorte desses Jm
mlldes funccionarios, que fatalmente terão os qne ~ão vi~adr" 
pela prfmefm parte da emenda. pedi a divisão parr.n!lnrla. 
certd de que o Senado, que acaba de praticar actos de libe
ralidade •••. 

O SR. P!IDI\o LAoo ~ Ainda bem que V. Ex. o diz. 
O Sn. MENDJ~s TAVARES - ... necrssaria e ,iusta, con

forme verifiquei e para o qual conr.orri com a maior Rnlis-
1'acfin - ccrLo de qne o Senado Pnberli. ff'J' idenl.icn P~''ll!f•IIJ
mento para com esses fttnccionm•ifiS, niío incorrendo em r.rn
suras, por ter procedimento antagonico em casos iaenf.icos . 

. Eqprro nnn o Senado. nr.ccltanrlo a divisiin ]10J'Crll•lda ,ria 
en:endo, acc.~ite a sua segunda parte. 

O Sr. Pedro Lago - Pecõ n palavra para encaminhar a vo
tação. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Pedro Lago. 

O Sr. Pedro Lago (para encaminhar a votaoão) - Sr. Pt•e
sidentc. sinto prnfunrlamente não poder. ser agrudavel an ii
lustre Scnnrlor pelo Disf.ricto Federal. S. Ex. qnet'. l'f1111 n 
sua emenda, au~mentar vencimentos qur. n0ahan:· !le ~eJ' nu
gmenlnrlos nor um dP.cretn do Governo, noi~ n Instit.ut .. Me
ll'ico Leg-al foi ha nonco refnrmnclo pelo rlecl'ef.o n. i fi, n·;·o. rir. 
17 de novemhrn rln 1921, que OIJt::monl.nn o~ vrncimrnln'> fio; 
seus f'nnccinnnrio~. 

0 Sn. MENDES TAVARES - Estou de accôrdo oom V. Ex. 
quanto .a est.n parl.e. Por isso mesmo pedi a votação i'JUJ'-
cellnrla. ·· · . 

O Sn. Pr.onn J •. ~co - Não P. passivei que, nugmenlmlos 
esses vencimrml.os nor um decreto do Governo. 30 !lius npós. 
novo ang-menlo n Renado conrnda. As finanças publira~ não -
porleni suppol'f nr esses nugmentos. 

O Sn:. MENDf'S TAVARES - .Tá disse n V. Ex. OtJn nnt.on 
de arr>'lrdo f11ln nf n n esta pnrlil. 

Nfio drvr •eJ' ncceita. A outra, pordm, niin inr(lrrn na 
mcsn: a censura. 

O Sr. Pedro Larrn ·- Peco· n palnvrn pelo' ·rl!'rlcm, 
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O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Pedro Lago. 

O Sr. Pedro Lago - Não podemos decompor um decreto do 
Governo. Os empregados inferiores ficarão com me!hor1lS 
vencimentos que os superiores. 

Nestas condições, a Commissão não póde dar o seu as
sentimento a esta emenda, clian:audo a attcnçüo do Benat.lo 
para essa anomalia: a repartição em que funccionam esses 
emp'regados foi ha pouco reformada e os seus funecionarios 
ficaram muito bem aquinhoados . · 

E' informação que a Commissão de Finanças dá ao Se
nado. . 
· O Sn. MENDES TAVAREs - Permitta-mo V. Ex. que eu 
diga que a informação não é perfeitamente t>xacta. em 1·e!ação 
ao necrolerio, onde não houve augmcnto algum. 
. O SR. PEDRO L_Aon..- O que sei 1\ que houve esse decr~to 
reformando o servu;o e augmentando o pessoal. 

0 SR. MENDES TAVARES - E' preciso que O legislador 
pratique esse acto de justiça. 

O SR. PEDRo LAGO - Era o que eu tinha a dizer. 

O Sr. Presidente - Os senhores que approvam a primeira 
parte da emenda até a palavra - porteir(l -- excluolve, quei
ram levantar-se. (Pausei.) 

Foi réjeHacla. 

J Sr. Antonio Moni?. - Requeiro verificaciio da votação. 

O Sr. P~;esidente - O Sr. Senador Antonio Moniz requer 
·verificação da votaclio. Os senhores que ·mlat•am a fa•;or da 
p!.'i!l'll!il':t parte <Jn l!lneiida quem;;n l1•var.laJ'-oe. (Pausu.) 

Nenhum :.'i csquerd~. nenllun1 à :Jireit.a. 
Queiram levanlaJ'-fe os que \'O[,ra~n nnnf.ra a prim;•irn 

pai te da emenda. (Pauo~a.) 

Dezcseis á csqneJ•c!n, 10 4. rli,reila. 
A emenda foi re.if!if.ada. 
Qul'iram levnnlar-fe os seuhure~ que \O!nram & fa1or da 

seg11ncla parte ela emrnrla. (Prm:m.) 

Foi rr,jeilada. 

O Sr._ Mendes Tavares - Requeiro verificação da votnr;ão. 
·, ' 

O Sr. Presidente - O Sr. Mendes Tavares requer verifica
' cão da votacfio· . . , 

Quril'an:· levnnlar-se ns Sr~. Ronndnr1'~ que volat•am 
conlrá a Pf\g>tmrla parte da emenda r. conservar-se de pé. nfim 
ue HeJ•rm conl.ar/os oR vol os. (Pausa.' 

Dons :i rsqncrdn e cinco :.'i direita. 'J'or.rtl, sete. 
Qul)irnm levnnlar-se os SJ•;, Senadores que votarmn 

contl'a a emenda. i Pou.w,) 

d ,. 
·,. 
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Dez!)> c te á esquerda e 13 :i direita. Votaram contra a se. 
~: •tnda parle da emenda 30 St·s. Senadores. 

Pai rejeitada . 
. Ainrl:~ IHI nm ;·,·qlli)l'irr.cnto rJe prerm·enc1a sobre a emen. 

du u. S!J, que ~e rct'o!l'e ao pa~so:ll do necroterio .. : Está pre· 
j'rdr,·ade (· requeri,ner.to de pr·dl..,,rcn;~ia. 

Emenda n. 95 - Hejcilada.. 

O Sr. Antonino l'1·eire (pela ordem) -- ;~r. Presidente, re. 
CJtletro \'i)I'il'I:!nGfJO da vol.ar:ão. 

c Sr. Presidente -- O Sr. Senado!' Antouinü .l!'rciN requer, 
vJl'il'ica\.ãO da volal,,ão. Queiram levantar->e us senuúr'es que 
votaram a favor ela emenda e con.set·var·-se de p·é, afim de se
rem cnnlado5. (Pansa.) 

Cinco á esquerda e H á direita. ,Votaram a favor pa; 
emenda iü St·s. ::lcnadorc~. 

Queiram levaular-se os senhores que votaram contra a 
(·menr.Ja. (Pausa.) 

Scl.c á dit·eita e 16 á esquerda. •rotai, 23. A emenda foi 
1 ejeiluda. 

Justificação 

Os palt·ües ou mcsl.res de vapor, os contra~mestres, os, 
machinislas, os seg·undos machinislas, os motoristas, os í'oguis· 
las, oa· marinheiros e os moços, i'rmccionarios do Departamento 
Nacional de Saude Publica, Scc,_,ão de Pt·ophylaxia Maritima 
elo Vistriclo Federal, so-licitam a abertura de um credito, na 
impol'l.ancia de 378:010$319, para pagamento das etapas (dia
rias de alimentação) a que tecm direito, ·de accôrdo com as 
razúcs que passam a ar.ldu~it·. 

Dos funccionarios acima mencionados só existiam em 
1913 quando foi feita a equiparaÇ\i\o quo lhes deu o direito 
reclamado actualmente), os segu inles: mestt•cs ou patrões, 
machinislas, foguistas c marinheiros. Em 1918 foi crendo o 
Jogar de motorista e... posteriormente, em '1920 e '1921' 
accrescentaram-se os log·ares de contra-mestres, segundos ma· 
chinistas e moços, tudo conforme a labclla annexa ú presente 
exposição. · . 

O ordenado dos embarcadiços da .Saude Publica, no Dis
triclo p:crJernl, era conslituido, at1l 1913, por <liarJas, cuja 
somma mensal não atlingia os vencimentos dos fnnccionarios 
de idr.ntica categoria dos arsenaes de Guerra c de Marinha., 

A lei 11. 2. 738, de 4 de janeh·o de :!ll13, equiparou as van
tagens de uns ás dos onl.ros, praticando um neto de boa jus. 
li{\U, nma vt•z que as :l'rmcçües, u prcs'tação de serviços, a res-
ponsabilidade desl.es Cl'nm i<.Ienticas ás rlaquelles. · 

A vel'im destinada a essa eqnipm•acão não foi, entretanto, 
volnda pelo Congresso, nem em 1913. nem nos annos subse
quentes al.ó 1917, data em que os .interessados propuerzam 
uma acçúo contra a l''azcnda no .Juizo da Segunda Vara, que 
a ,iul;::on procedente. 

Ol'ficinu, rmliio a Segunda Promotoria ela Republica ao 
Sr. Min jsl.ro da .Jusli~\a (ol'ficio n. ~GO, de 25 de ag·osto ele 

I 
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191 7), ponderando sobre a nccessipadc de se dar cumpPimcn\O 
á citada lei n. 2. 738, de HJl3, v1sto que a Fazenda perderia 
afinal na acção .proposta com aggravação de despesas para o 
erario publico. Duhi, a seguinte mcnsas·cm t•nviada ao Con
gresso pelo St·. Prcsíden Le Lia Republica: 

"Srs. Membros do Congresso Nacional: 
'l'cndo em consideraçüo o que pondera o Ministro da Jus

qça e Negocias lntet:i~rcs, na exposição junta,. sobre a nec~s
sJdade de serem sollcJtados ao Uongres;;o Nacwnal, o credtto 
especial de G-1.3 :-1.03$077, pura occorl'Cl' o pagamento que com
pele nos exercícios de J!d3 a 1Di7, aos J·umaclorcs, l'os·uistas, 
r1aLJ•ões e machinistas das embarcaçücs da S:wde Publica, em 
vil·t.ude dos artigos ü c 7 da lei n. 2.'738, de -1. de janeiro de 
1913, e o extraordinario de 130:235$335, para idenLica despesa 
110 exercício de 1918, cabe-me a honra ele submellcr o assum
pto a. vossa esclareci ela apreciação, afim de que vos digneiS: 
re~ol vel-o como 1'ur acertaelo. 

Rio de ;faüciro, H ele novembro de 1917. - Wenccslda 
B1•a:; Pe-reira Ooruos. 

São rejeitadas as seguintes 

EMgNDAS COM PARECER !::ON'I'I\ARIO 

N. 73 

Verba G' - Material - Augmentaela de réis '10 :G5i$496, 
sendo: 

4 :G28$400,' para pagamento- das gratil'icações addicionaes 
de Hi% a quatro conlinuos, sete set·ventes e clous chauf
fewrR.: 20 %, a sele con li nuas, dous serventes e a um ajudante 
de clwu(ew·; 25 %, ao porteiro da Secretaria, dous contínuos 
e a um servente; 30 %, ao porteiro do salão e aos dons aju
dante~ ele porteiro, sobt·e o augmento de vencimentos que lhe~ 
l'oi concedido a .parlit• de 1 de ja11eiro rlo corrente anno; 

1 :1Hi4$, para pagamento elas p;raW'icacões adclicionaes da 
1 li %, a um tachygrapho de 1• classe, a um de 3" e a um da
cLylographo; 20 %, ao ofi'icial Secretario da llrcsidencia, a 
dous lachyr>PUphos de L" classe e ao dactylogpapho chefe; 
25 %, ao ofl'icial encarregado das actas; 30, %, ao chefe da 
J•cdac(:iw do~ debates, ao chefe e ao sub-chefe do serviço ta
chygraphico e a um. tachygrapho ele 1" classe, sobre o au
gmento de vencimentos que lhes foi concedido a partir de 
'i ele Sülembt:._a do corrente anno; 

1 :8::l8$70G, -,pm·a pagamento ao vicc-director, ao arcbi
visla r. ao llibliothecal'io, do accrescimo de vencimentos que 
lhes J'oi concedido à'parlir ele 8 do outubro do corrente :mno, 
c. das graliJ'ica~~ões addicionaes, correspondenLes a esse accres
cJmo, sendo estas de 20 %, ao vice~cl irector aLé 30 de noveni
lll'o; ele 25 %, ao mesmo vi ce-director, a parti!' de 1 dr. dezem
bro; de 30 '/o, uo Ul'Chivista e de 15%, ao bibliolhecario; 

1 :620$, parn pagamento das g·ralificaçües acldicionaes do 
Ii%, sobre 12:000$ n um official, dn ·! elo janeiro a 31 do 
cjnr,ombro ele 1!!20 ;do mais 5 %, sobre 3:000$ a um servente, 
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de 1 do ,ianeif•o a 31 do dezembro de 1920, isto é, em sete 
mezes: do mais 5o/o, sobr·e 3:000$ a um ajudante de chauf-
{eur, rJe 1 de .inncil'O a 3~ do dezembro de 1 \!20; . . _ 

e do 02::!$782, especml, p:ll':t pagalnento das gral!fwacues 
addicionaes: rir. mais 5o/o, sobre ·12 :000$ it 11m oft'icial, de J 5 
de setembro a :11 de dezelllbro de J~J!l; de 15 '/o, soLt·e lt :752$ 
a um chau{t'cur, de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 919; de 
mais 5o/o., sobre 3:000$ a um ajudante de chau{{eur, de 6 de 
outubro a 3 i de dezembro de 1919. 

Rio, dezembro de 1924. :- .Teronymo Monteiro. 

N. 74 

Verba 6" - Secretaria do Senado: 
Onde convier: 
Ficam estendidos os favores desta lei, de que já gosam os 

continuas da Commissão de Finanças e os do recinto, ao actual 
continuo que trabalha na porta principal do Senado Federal. 
- Merules 1'ava.res. 

N .. 75 

Verba 1 o• - Secretaria de Estado: 
Restabeleça-se a sub-consignação n. ". "Pessoal" da pro

posta do Governo. - Paulo de Frontin. 

N. 78 

Verba 13'- .Juslica do Districto Federal: 
HestnbeleQa-se a verba, nos Lermos da proposta do Governo 

mantida, porém, a suppressão na sub-consignação n. 8, "Pes
soal", de um procurador g·eral em disponi!Jilidude, 29:250$000. 
- Paulo de Frontin. 

N. 79 

.Tuizo de Menores- Officiues de Justiça- Onde se diz: 
"~ .offieiues de ,justica do .Tnir.o rir. Menores, orei. 1 :ooo.~. gra
l.!fwllçüo 500~, total 3 :000$", rlign-Ro: "4 ol't'iciues de ,ius
tu;u elo .Juizo dr. Meno1•es, oNienndo 2:000$, gJ•alificação ré is 
'I :000$, total 12 :000$"; e accrescenl.o na sub-consignar:ão re
Rpecliva: "Para pa.gnmenf.n de dint·ias dnranl.n 36G dias aos 
1t of.fici~es rio ,ius/.ica rln Jnizo de Menores, 2 :93ü$000". -
BeuJwmm Bm·rrJSa. 

N. 80 · 

A • verba 13' - .Jus !.iça do Districfo Federal - Sub
consig-nnçito H• ",Juizo de Menores" : 

ünrlo sn Ja: "sois commissnrios de vigilnncin a 2:000$ 
de m•d,.nndo c 1:000$ rir! gml.il'icncão", dig·n-so: "3:200$ dr~ 
Ol'cirn:Hio. o I :800$ de gralil'icuuüo;. 28: 800$, elevada a verba 
dn q;wn L1a nocessaria. - Ben,iam.in Barroso. 
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N. 81 

"Na vrJI'lm ·I ::•, con~hmrt~;ilo 10", ''.ltlizo tlc 1\!cnm•es", cm 
vox dn um rsot•nvr•nl.e, nt·drmndn 1 :suo*, gl'al.i l'icauilo SOO$, 
lotai :J: 100$". di~·n-~t!: "I ••set•rovronl.o, rtl'dPtlltdo 3:200$,. gra
Wica~•tio J :liüO~:OOt.l. - JJen,ia!IIÍII lJm'NJ.IO. 

N. 82 

A' verba - Policia Militar da DisLricto Federal: 
Na rubrica, onde se dix: "alimentação para praças", ac

cresconte-se o seguinte, "inclusive meia etapa para os cabos 
o seus assemelhados, elevada a imporlancia da quantia de
\"lda". 

Em 13 de dezembro de 1924. - Dionusio Bentes. 

N. 83 

Verba 21" - Directoria de Saneamento Rural - Serviço 
no Distriolo Pederal ~ Para aoquisição do uma draga e au
xillo de pessoal para o serviço de hvdrographia, 400:000$000. 
- Pi1•es Rebello. • 

N. 84 

Verba n. 31 - Corpo· de Bombeiros: 

:rabella explicativa 

Subslitna-sc o qüadro actual (.a!) pelo Quadro {ntm·o (b), 
do Serviço de Saude. 

Qunflt•o uc\.nnl (n) : 
Cargos offoct.ivns - Despo~a unnual - Orando dosprRn 

1 tenonlc-cot•onel tlireolor. . ... . . .. . 17:400$ I7 :4001f,OOO 
2 majores medico~. ~ . . . . . . . . . . . . . . . 1 r, :4.00$ 28:800$000 
fi capitães medico~. sendo um oonlista 12:000$ GO :000$000. 
!i primciros-tenenl es mcclicoR. . . . . . . !l :300.~ "G :i!00$000 
1 major p hnrmncenl.ico. . .. . . . . . . . . . H :400$ 1ft :" 00$000 
2 capilüeA pharmncrnUcns .. , . . . . . . . 12:000$ 24:000$000 
·i J)Pimeit•G tenente dentista .... ,.... O :300$ O :300$000 
J segundo tenente dentista.......... 7 :SOO$ 7:800$000 
1 segundo lcnenle bacLr.riologistn... 7 :SOO$ 7:800$000 
J~speoialisla cm narir., gargnn ln e on-

vidos ............ :.. . .. .. .. . 3 :GOO$ 3 :G00$000 

Som ma. . . . .. . .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. . 2'1 9: ü00$000 

Quadro futuro (b(: / 
I ,, 

Cargos offeclivos - Dcspesn nnnünl 
'-, 

- Grnnàe despesa 

1 tcnenf:c.,coroncl director· ......... . 17:,.00$ 17:400$000 
2 mn,ioJ•rs mrclicos ................ . 14:400$ 2S:S00$000 

' ... 
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G cnpilãcs medicas, sendo um o 
oculista c um o actual espccia
JisLa, civil, de nariz, garganta c 
ou v idos . . ................ . 

3 primeiros tenentes medicas ..... . 
1 capitão pllarmuceutico ........ .. 
1 primeiro tenente phurmuccuLico. 
1 segundo LencnLc pll::trmaccuLico .. 
1 capitão clcnLisLa ............... . 
1 primeiro LenenLe donLista ...... . 
1 segundo l.enenlc dentista - o 

actu:r·l civil. ................ . 
1 primeiro tenente bacteriologista. 

: ... 

12:000$ 
0:300$ 

12:000$ 
!J::JOO$ 
7:800$ 

12:000$ 
9 :300tii 

7:800$ 
9:300$ 

~rggg:ggg 
iõ ;ggg~ggg. 
7:800$000: 

12:000$000, 
9:300$000, 

7:800$000 
9:300$000. 

Somma............................. 213:600$000 

Synopse 

Discriminação- Importancias 

Despesa aclu.al . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . .. . 219:600$000 
Despesa futura............................. 213:600$000. 

Di!'ferençw para menos..... . . . . . . . . . G :000$000. 

Sala elas sessões, 18 de novembro ele 1924.- Dyonis~c! 
Bentas. 

N. 85 
Onde convier: 
Ao Hospital ele Nossa Senhora das Dôres, sanatorio parà 

mullwres tuberculosas, cm Cascadura, inclusive 10:000$ com 
o cusl.eio rlo ambulatorio, para occorrer á metade da despesa: 
com o custeio anmwl. como forem apuradas as contas bi
mesl.rnlmentc, 250:000$000. -'Nirmel de Carvalho. 

N. 86 

Vei'hn I, o•- Museu Historico: 
Rcsl.nheleça-sc a consignação "Pessowl", nos termos dà 

proposln do Governo.- Pa.u.lo rle Ji'rontin. 

N. 87 

Verhn lJO•- llr~t.abeloçn-sc n gTntificnção de 1 :800$, aQ 
sncrol.nl'io Euriperlcs do Aguiar. 

N. BB 

V1wha 1,0' -llcsf.nlwloça-so o ordenr-do do director, qu!J 
foi rliminuirlo do 250.~000. ' 

Snln rins sos~üc~. - Mon'i~ Sorlrr!. - Antonio llfoniz. _... 
Jlcn;imnin Barroso, 
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N. 80 

A' verba U"-lnstiLuto Medico Lesai: 
, Substitua-se u tabclla actual pela seguinte, ex-vi do dc
~rcto n. 1 G. ü70, ·do 17 de novcmbJ•o do corrente armo, que 
remodelou cssw repartição: 

01·d. 

i directo r . . . . . . . . . . i O :SOO$ 
.:10 medicas legistas.. . . . U :200$ 
, ,1• medico legista, chefe 

do Iu.bomtorio do 
toxicologia . . . . . . !J :200$ 

.' .1· medico legista . chefe 
do IaboJ·aLorw do 
·anatomia patholo-
gica o microscopia. !l :200$ 

.· :1 medico radiologista . ü: 100.$ 
; 2 ajudantes de labora-

torios............. 2:5GO$ 

Secretaria 

: 1 chefe de secr;ão .... . 
: :1 contabilista . . .... . 

1 cartorar i o . . ..... . 
· 2 cscripturaríos .... . 
: 2 amamwnses . . .... . 
.. 4 escreventes . . .... . 

Portaria 

,.. :1 porteiro • . ....... . 
• ::1 continuo . . ...... . 

:4 serventes coro o sala
rio annual de 2: HiO$ 

2 enfermeiros . . ... ; . 
1 :1 photog'!'upho . . ... . 
. :1 mo d c I a d o r c dose-
. nhista ........... . 
;, 1 ajudante . . ....... . 

Necroterio 

. :l administrador .... . 

. 1 ·a,iudanLe . . ...... . 
2 escreventes . . .... . 
2 auxiliares ele auto-

psias ............ . 
:. O serventes com· salario 
· nnnual de 2:400$ .. 

G:OOO$ 
5:600$ 
5:000$ 
1:000$ 
3:200$ 
3:000$ 

3:200$ 
2:000$ 

1:760$ 
2:100$ 

4:000$ 
1:200$ 

.\:000$ 
3:600$ 
2:800$ 

3:000$ 

G1·at. Total 

5:400$ 10:200$000 
4:600$ 138:000$000 

1:000$ 13:800$000 

4:600$ 13:800$000 
3:200$ !J;000$000 

1:280$ 7:680$000 

3:600$ 
2:800$ 
2:800$ 
2:000$ 
1:600$ 
1:200$ 

1:600$ 
1:000$ 

880$ 
1:200$ 

2:000$ 
600$ 

2:300$ 
1:800$ 
1:100$ 

1:500$ 

0:000$000 
8:400$()\)(l 
8:400$000 

12:000$000 
!l:600$0CO 
16:800~000 

4:800$000 
3:000$000 

8:64.0$000 
5:280$000 
3:600$000 

6:000$000 
1 :S00.$000 

6:900$00C 
4:800$000 
8:400$000 

0:000$000 

11:400$000 

.Sala das sessões, 13 ele dezembro do 1!l2.5.. - ~fendes Ta-
,Va1•cs. '·~, . . . . .. . , .. 

1 •• , 

. ' 

... 
'· . 

.. ' ,.,., 

. 'v 

l· 
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N. !JO 

Verba 43"- Escola Quinze do Novembro: 
Restabeleo;;:-so a conllis·nucão pes;;oul, de accõrdo com a 

proposta do Governo.- Paulo de F'1·ontin. 

N. 01 

Verba 44"-Serviços indnstriaes do Estado: 
Restabeleça-se a verba, como na proposta 

- Paulo de Frontin. 

N. 02 

do Governo. 

Arl. Os saldos verificados dos cr·cditos distribuídos 
nos annos antoriores para o custeio dos serviços de sanea
mento c .propl1ylaxia rural nos Estados, poderão ser· applica
dos no exercício de 1025. 

Sala das sessões, 12 de dezembro de :1.!!24. - Pires Re-
bcllo. · 

N. 93 

Arl. Ficam revigoradas as disposições do arL o• da 
lei n. 4. 703, de 7 de janeiro de HJ24, as quaes serão extensivas 
aos serviços de prophylaxía da lepra e das doenças venereas. 

Sala das sessões, :1.2 de dezembro de :I.!J2~. -·Pires Re-
bello. · .. 

N. 04 
Onde convier : 
Art. 1'. Os sargentos aspirantes da Policia Militar do 

Districto Federal, pa:ssam a denominár-sc "A,spirantes a of
ficial". 

Arl. 2'. Gozarão dos mesmos direitos c regalias que os 
aspirantes a official do Exercito, excepto na parte referente 
a vencimentos e fardamento e serão incluídos no respectivo 
quadro, por ordem de merecimento intellcctual, comprovado 
pela médi;;: das approvanõas, independentemente dos demais 
requisitos de qne trata o· llrt. 17 c scrus numcr·os·, do regula
mento da cDllJOra~~. 

§ i•. Em cgtinldade de condi~•ões de mcJ•ccimcnt.o intel
Icclual. a collocação no referido quadro obedecerú aos prin
cípios de maim· :;rnclLm~•ão. tempo de serviçl) preslado IHi· cor
poração ou Inellior condtwta, suecessivamonte. · 

§ 2~. Os sal'genlos ele uma tnrma não poóerãa ser admit
tídos no quadro de aspirantes, em quanto· não o forem todos 
os. da turma anterior. · · 

Arl. 3". Sô poderão sei' promovidos na Políc:ia Mrlitar n 
2• tenente comba!en te, os aspirantes a official. obe·decída, po
rém, a ordem rigoi·osa r]l} merccimllnlo intellcctual de eada 
um. 

~ 1•. Nilo poderão Rcr promovidos a 2' tenente os aspi
rantes de uma lnl'ma subseqtiente, emquanfo não o tenham 
sido todos os dru turma anterior. 

I 
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Arl. 3". Emquanto houver ~arg·cntos que, na data da pu
blic;wão Llessa lei, possuírem os requisilos do que LraLu o ar
tigo 1'7 do regulamento actual, wctade das vagas de 2" tenent~J 
<JOI1Jl:nttcntc será JlO!' cllcs JH'CCIW'Ilidu. 

Arl. ú", Nu Escola lJrofissional lia mesma COI'fJO!'UI)ãO 
J'unceiouu!'á, junlUIJWntc com a aula llc taclícu, um ourso pr·a
lieú de illl'ant.al'ia c cavr.Haria, com a duração de tres mezes, 
dcsli11ado a subslituir o estagio de quo truta a ultima parle elo 
n. 1 do cílaclo al'l. 17 do alJ udido reg·ulamcnto. 

Arl. li". Os alurnnos rm<triculados nu Escola Profissional, 
no cu meço de 1 U24, furão o L'especLivo cLU'SO em dois annoH. 

Ar L. 7". Hcvog'UJn-se as disposições cm contrario. - M en
dança .Mal'tins. 

N. !l6 
Ondu convier: 
.\rL Ern todas a:; vendas judiciacs realizadas nus pl'O-

cessos administraitvos, por· loiloeiros, tí ol>l'igatm•i<J: a pl'csen~a. 
do ,iuiz. bem como a do membro do Ministorio Publico, r,or
rcsponclcnte, que fiscalizarão as formalidades do aclo, acau
telando os interesses sujeitos á fisculizacão da Justiça. 

Paragrapho uni c o. Da commissão,, attribuida aos leiloei
J'os pela legislação vig·ente, a quinta parle caber·á, cm parLoii 
e:;uaes, ao juiz, ao MinisLerio Publico c ao escrivão. 

Sala das s~ssões, :12 de deezmbro do 1924. - Fen·cú·c; 
Chaves .. 

N. !JS 

Occor·rendo a morte de· um dos porteiros do 1.'ribunr•l do 
.Tur·y, será exlincto o cargo, ficando sommados os vencimentos 
do pr·c-morto aos do sobrevivente.- Pi1·cs Rcbcllo. 

N. !l9 
i 

ArL Ficam revogadas as disposições regulamentares 
que estabelecem prescripcão para os cucm·sos de 2• entran
cin nos Correios da Republica, os quacs serão validos até so 
esgotar a lista dos candidatos r.:pprovados. 

Paragl'apho unico. Esta disposirJãO será extensiva a lodos 
o~ nmnmwnArs qnr, hnllilitaclos cm concurso, lenham incol'l'irlo 
na prescripção citt>·dn, dentrGl do corrente anno, o ató a data 
da presente lei. 

ArL. Revogam-se as dispo~icõos em çontrurio. -Joa-
qu. im Jl oreil'a. 

N. 100 

O ·Governo abrh·ft ·o credif.o nccc•ssnrio para execu~ão do 
n. "VT do'a!'l. 3" ria Joi n. ~.7fl3, elo 7 rlc .innrirn rlo Hl21,, cn,jo 
rlisnosilivn 'i'içn J'Ovigoraclo pnrn: l.oclos os offoilos de direito. 
--Moni;; SodriJ. - 1intonio Moniz:. 
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N. 102 
Onde convier : 

ArL Sejam concedidas ao Lhesoureiro c fiel do lhesou-
l'Ciro da l1eparlição Central da Policia do Dislriclo l!,ederal 
as quebras idenlicas concedidas aos fieis e pagadores do Tho
souro Nacional. 

Rio, 13 do dezembro do 1924.- Paulo de Frontin. 

N. 103 
Onde convier : 
ArL. O Governo abrirá os creditas nccessarios a occor-

ror ao pagamento da gratificação provisoriru, creada pelo de
creto n. 3. !l!JO, de 1!l20, aos que não receberam como de di
;roikl. 

Rio, 13 do dezembro de 1!l24. -Paul~ de Frontin. 

N. 104 

Accrcscente-so onde convier: 
Art. Ficam reconhecidos como de caractet• official os 

diplomas conferidos pela Escola Medico Cirurgica de Porta 
.Megre. -José· Murtinho. 

N. 105 
Onda convier : 
Fica r~berto o credito de 30:000$, para pagamento ao 

maestro brasileiro Julio Reis, da dotação votada em 1921, pelo 
Congresso Nacional, pura a montagem do sua opera So1•or bla
rianna. 
.. Rid, 13 de dezembro de 1924. - Jeronymo Montei1·o. 

N. 100 
Onde convier: 
Ficr~ o Governo autorizado a fazer reverter a activa o co

ronel da Policia Militar do Districto Federal João Augusto da 
Costa, no posto de tenente-coronel, sem direito a vencimentos . 
que tenha àeixado de receber. -Mendonça Martins. 

N. 107 

Os vencimentos dos mestres da Escola 15 de Novembro 
ficam equiparados aos do funccionarios de egurul categoria que 
figura na rubrica "Pessoal" da verba 43", com 3:600$, annuaes, 
que fica elevada de mais 14 :544$, fazendo-se ru corrigenda no 
respectivo total. · 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1024. - Paulo de 
Tt'rontin. _ 

N. 108 . 
Onde convier: 
Ao Hospicio de S. João Baptista da Lag'Oa, para com

plemento dos serviços de gynecologia o do obstotriciru, róis 
i O :000$000. -i.lliauel de Ccn:valho. 



SESSÃO EM 20 PE DEZ~RO DE i924 .561 

N. 100 

Conliuúa em vigor o art. 21 da. lei Jl, 4. 7113, de 7 do ja
ncü·o de 192/t, referente a exames dos alumnos ouvintes. 

Rio, dezembro de :!924.-Je!•onumo Monteiro. 

N. HO 
Onde convier: 
"O Governo mandará impnmu· na Imprensa Nacional o 

mwso de minei'a.logia e geologiw do profeasor cathedratico 
D1•. Evtwardo Backcuser, da l!lsoola Polyteohnica do Rio tio 
Janeiro. . . ·-··•·"' 1-• ;; •. .ui.~.S~...-JJI&I 

Rio do Janeiro, 13 do dezembro de 1924. - Paulo de 
Frotnin. ' 

N. 111 
Onde convier: <ll~ 

"Fica revigorado para o e:tercicio de :1921), o saldo de 
20 :000$, da despesa autorjzada pelo n. 15 do art. 15 da lei nu
mero 4. 555, de 10 de 1\S'Osto de :1922, para o maestro Heitor 
Villa-Lobos exhibir seis concertos dos mais notaveis artistas 
bra~ileiros,. â sua escolha, nas oapitaes ds: França e Italia. 

Rio, 13 de dezembro de 1924. -Paulo de Frontin. 

N. H2 
Onde convier : 
E' prorogado por mais um anno, a contar da data de sua 

approvaoão, o prazo para validade dos concursos realizados 
em 1921, no Departamento Nacional de Saude Publica. 

Sala das sessõesL 13 de de~embro de 192~. -B. Barro1o. 
- Eusebio de Andraae. . 

N. H3 
Onde convier: 
Art. Os diplomas ele baohs:reis em scienoías juridicn~ 

e sociaes, expedidos aos seus alumpos entre i9H e i9f5, JJPia 
Escola Superior de Sciencias do Rio de Janeiro e pela Supe
rior Universidade do Estado de S. Paulo, fundadas, organi
zadas e m:mtidas do accOrdo com o decreto n. 8. 659, de 5 de 
abril de 19!1, com plena capacidade juridica, adquirida, e.-n-vi 
dr.ste decreto e das leis ns. 173, de 10 de setembro de 1893, e 
979, .de 2 de .janeiro de 1903, s~o r~cqnllecidos p~lo Governo 
Federal, constdorados vnlidos e admtthdos ao regtstro 'Pnr~~: o 
exercicio dn profissUo em todo o terrítorio da Republica, apôs 
o pagamen~o. do sello respectivo. 

Sala das sessões, om 28 de novembro de 1924. - Mendas 
Tavrrrcs. 

S.-Vol. XII 36 
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N ., 1:14 

AccrescenLe-se onde convier.: 
Fico.m equip:;:rados os vencimentos dos continuas das dc

pcndencias do Dcpm·LumenLo Nacional do Saude Publica aos 
dos continuas da Secretaria Geral do mesmo departamento. 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1924. - Paulo de 
F1·ontin. 

N. 1:15 
Onde convier: 
.Art. Fica revogado, no 'tocante ás custas do Ministerio 

Publico, o art. 343 das disposições transitarias do decreto nu
mero 1ü.27:J, de 20 de dezembro de 1923, ficaudo assim em 
vigor as ·disposições anteriores quanto ás mesmas custas. -
Joaquim Moreira. : .il.l 

N. H6 
Onde convier : 
ArL. Ficam augmcntadas de metade as custas estabe-

lecidas no regimento approvado pelo decreto n. 10. 2!M, de 
25 do junho de 1913, o qual será extensivo á justica federal 
do Districto Federa·!, exceptuados desse augmento os actos re
l!i:tivos o.o registro civil (nascimentos, casamentos e obitos), 
distribuição o acto da designac;ijo), reconhecimento de firmas, 
citações ou intimações c o.s custas cobradas cm sellos, a que 
se refere o art. 343 do decreto n, 16.273, do 20 de dezembro 
de 1923 . 

.Sala das sessões, 12 do dezembro de 1924. - Paulo de 
Frontin. 

N. 117 
Onde convier: 
Para a execução da diligencia decretada pelo Supremo Tri~ 

bunal Federal; na questão do limites entre Pará e Amazonas. 
140:000$000. 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1924. - José Mur
tinho. - Luiz Adolpho. - Barbosa Lilma. - Lauro Sodré., 
- Dionysio Bentes. 

N. 118 

Fica o Governo au Lorizado a: dar como auxilio para a con
clusão das obras do Instituto de Proteccão .e .Assistenoia á 
Infancia do Rio de Janeiro, 400:000$000. 

Ferreira Chaves. 

Onde convier: 
N. 1:19 

Art. Os P.Fimeiros supplentes de pretor ,já habilitados 
e os que se ihabihtarem em concurso, nos termos do § 4" do 
art. 213, do decreto n. 16.273, de 20 de dezembro de 1923, per
manecerão na lista: de que trata .o § 5" desse artigo, sem pro
juizo das listas que venham a ser organizadas pelo disposto 
no art. 214 do referido decreto, até que sejam nomeados :ore
tores ou exonerados do cargo de supplento. . 

.)lio, dezembro de 1924.,- Jcronvmo M9nte~r,o. 
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N. 120 
Onde convier: 
''Os antigos sui.J-prctores, terminado o quatrienmo p~ra 

que foram nomeados, ~crão t•eeonduzidos com a clausula em
quanto bem ~ervü·em c continuarão a gozaé das vantagens 
patrimoniaes que lhes foram asseguradas pela Reforma Judi
ciaria em vig·or (decreto n. 16 . .273, de 20 de dezembl'O de 
1923), vantagens extensivas a todos os actuaes primeiros sup-
plentcs." . 

Sala das ses~-õcs, 12 de dezembro de i 924. - Paulo. 4e. 
Frontin. 

N. 122 
Onde convier: 
·~os substitutos de juizes federaes, quando no e;:.:m·cicio 

dos cargos de juize~ federo:es, JlOr motivo de férias, c os sup
plentcs daquclles, quando no exercício dos cargos de juizes 
substitutos ou de juizes í'ederaes, por motivo de férias ou de 
licenças dos titulares cl'feclivos, no Di~tricto l!'ede1·al, perce
berão vencimentos eguaes aos do juiz substituído." 

Sala das sessões, 13 de dezcmb1·o de 1924. - Jcronurn" 
Monteiro. 

. N. 123 
Onde convier: 
Pelas justifica~ões processadas em qu~lquer juizo para 

sei·virem de documento será paga a taxa judiciaria de 2$000 
C, consequentemente, ficam eqUÍ!)llrados OS Vencimentos dOS 
juizes de direito da J ustica do Districto Federal; corrigindo-se 
as rcspectivü:s tabellas de vencimentos. · · 

Rio, 13 de dezembro de i 924. - P(!ulo de Fl'ontin. 

- · N. 125 

O Governo abrirá os creditas necessarios tpara occorrer, 
no exercício de 1924, ao pagamento dos· augmcntos concedidos 
pelo § 1• do art. 150 da lei n. ·L 555, de 10 de agosto de 1922, aos 
serventes e moços da Directoria de Defesa Sanita-ria Marítima 
c Fluvial, e suas Inspectorias do Porto do Rio de Janeiro. 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1924. - Paulo 'de 
Frontin. 

N. 126 
Onde convier: 
Art. Fica prorogada a validade, por um G:nno, do ultimo 

concurso realizado no Corpo de Bombeiros, para medicos e 
cirurgiões. 

, Sala das sessões, em :12 de dcezmbro de :1924. - So'a're'a 
dos Santos. 

N. 127 

. Ficam o~ cnmmissarios de 1• classe dru Policia do Dis· 
triclo Federal, eom a denominação de sub~dclegados e teriio 

,, .. 
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as alLribuicões que já lhes confere o regulamento poliuial, 
uppruvado poJo uecreto n. b.'!4U, do all de março de 11107, c 
as do titulo 2~, ~ 4", do mesmo regulamento, que dispõe sobro 
a substituluüo temporariu: dos delegados dislriotaeH, não ha
vendo· augmento do vencimentos.- Vcspució de Abreu. 

' . 

N. 128 
Onde oonv io1': 
ArL. Nos inventados e cxLinccõcs de usufl'ucto ou fi-

deicommisso, adjudicação, sobre-partilhas, partilhas amiga
veis,· o nas arremataçóes ou· remissões, na praclil ou· depois 
desta, sobre o valor dos bens anematados, adJUdlCados ou re
midos e sobre o monte partivel, os escrivães, em vez de custas 
pelos actos que prali!.laL·em no correr do proQesso, terão umr.: 
pei·centagem, cale u'iadu da seguinte i'órma: · · 

a) sendo o valor da causa até 50:000$, 1 %; 
· b) sobro o excedente de 50:000$ até 500:000$, 1/2 %; 
· c) sobre o excedente de 500:000$ até i.OOO:OOO~Ji, 1/4 %· 
' . Par&grapho un,ico, Nos inventarias negativos, nada per-

ceberão. . . . · 
Art. Quanto aos actos praticados nos autos depois da 

sentenoa ou ·bomologaoão assim como quanto aos alvarás, 
certidões, precato rias e demais instrumentos trlilnscriptas do 
processo ou expedidos, quer antes, quer após o julgamento, 
perceberão as custas do regimento em vigor quando officia
rem. 

ArL. As. pel·centagens devidas nos processos já enu-
. :meradas, ·serão pagas· por occasião do preparo dos autos P&Ta. 
· jtligllmento •. -F'erreira Crave.s. . , . . . 

N. :l29 
Onde. conyier : 
Ficam eni disponibilidade os dois ex-escrivães do 1• e 2" 

officios da COrte de Appellacão, actuaes chefes de secção da 
Secretaria desse Tribunlill, com os vencimentos de quatorza 
contos e quatrocentas mil réis annuaes, cada um desde que 
desistam os mesmas de Q,Uaesquer acclles contra a União, a que 
porventura tenham· direito, e autorizado o Governo a nome&r 

. substitutos, abrindo-se os necessarios creditas,- Pereira Lobo. 

Orido convier : 
N .• .130 

Art. Os escreventes juramentados, os tres mais an-
tigos de cada cnrtorio, dos juizos de direito das varas cíveis, 
crimin&es, de menores e das pretorias oiveis e criminaes, do 
Districto Federal, passarão a perceber os vencimentos fixados 
para os escreventes do Juizo Eleitoral, na. tabella applicada 
aos funcoionarios dn .Justiça Loca·!, n que se' retere o art. 285 
do decreto n. 16 272, de 20 de dezembro de 19123. 

1_. Ria, 12.de dezembro do 1924. ·-· Jeronvmo Monteiro. 

N. 13f. 
Onde convier: 

· : ; Os officlaes de justiça dÓ forum local, usar!lo um dis
tirictivo egual aos seus collegas dos feitos da Fazenda Municl-
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pai; com a differença que, em ·vez de ser coiiocado o capacete 
da municipalidade, seja collocado o emblema da Justiça, e que 
em derredor da estrella existam os seguintes dizeres: "official 
de justiça do forum local". . 

Rio, 12 de dezembro de 1924. - Jeronvmo Monteiro. 

N. t32 
Onde convier: 
Fics:m reconhecidos os diplomas expedidos pela Escola 

de Pharmacia e Odontologia do Rio de Janeiro, com séde nesta 
capital, fundada de aecôrdo com a lei n. 8.65!J, de 1911, re
gistrada em 1914, no Registro de Titulas e Documentos, sob 
o n. 686, reconhecida de utilidade publica federal e cujos slu
mnos trabalham, ha quatro annos, graças á licença official 
concedida por certirlão, mediante apresentação .do .certificli:do 
de formatura pelo Departamento Nacional de Saude Publica . ....... 

Sala das sessões, 12 de dezembro .:le 192-\ • .:.... Jeronymo 
Monteiro. 

N. 13 
Onde convier: 

O ilttadro dos Vef.Prinarios da Policia Militar r:lo Districto 
Federal oonstlf.uil'~Re~á rle um cnpit.ão, nm primfliro t.enentr, e 
rlof~ ~eguilrloA t.cnrntes, um segundo e um. terceiro sar~:ent.o~ 
e quatro cabos enfermeiros vet.erinnrios, ficando assim distt'l
buidos:- um·cnpit!io, que será o chefe do serviço veterinario 
encr,rregado das commfssões;.um primeiro tenente, que será.o 
encarregado dos serviços clínicos rlrt Invernada e concorrendo 
no serviço de dia á Pharmacia Vet.erinaria na séde do Regi
mento: dois segundos tenentes, qtió farão, intercalados, os ser
viços clínicos dos destacamentos, o concorrerão nos servicos 
de clill: á Pharmacia Veterinaria na séde rio Regimento: um s<>
guntln snrgento r,nfermeiro veterinario. (!11A será o zelador do 
mnf.twial cirurgico, utensilios e drogas rlistribuirlos á P·harmn
cia Vet.erinaria e dos cuir:lados .r.om os nnimacs dn enfermaris:; 
um terceiro sargento enfermeiro véterinnrin. dcstacar:ln na Tn
vernndn, oull será o 1.olador do m~t.eJ•inl r.irurgico, utensilins 
o rlrn.~~:as rlistJ•ihuirlns á nmbn·inncia ria TnveJ'ilnda f' rios cnidar:Jos 
com os animnes alli invernacloP: o 'lnDtrn Mbos rnfnrmeiros ve
ff\r]narioR, 01111 auxiliarão os serviços ordinnrios dos. curativos 
rlinrios em differentes pontos. 

Rio.de Janeiro, 12 ria dezembro de J92t..- Pa11lo de Frnn
tin .. 

-·: 

Acorcsccntc-sc: 
Art. . Contimín em vigor, rmqnan f.o não fDr r.xm·essn

ment.e revogt:rln, n disposição do al'i. '10 rln decreto lr~rislntivn 
11. 4. riü5, .de 1 O chJ ngosf.o de Hl2:.', rnn n I ida ne ln a l'l. IS dn lei 
n •. 1, 632, de G de j~>neü·o de :1923,- Cnnha Muchado, 

-· 

'J.-

.• 
·.) 
·: 
l 

[ 
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N. :135 

,\ssim, nccrescente-se ao Or·çamento do Interior: 
Art. Os juizes federnes e seus substitutos perceberão . 

cm dinheiro as custas pelos netos que praticarem, de nccôrdo 
com o regimento em vig·ot• na: .Tusti.J)a local. 

Senado Federal, !l de dezembro de 1924. - Bernard#IO 
Monteiro. - Manoel Monjardim. 

4• GRUPO 

EMJi:NDMI CONSID!i:RADAS PREJUDICADAS 

N. 136 

Verba' 6'-Secretaria do Senado: 
Restabeleça-se a verba, de accôrdo com a proposta do Go

verno.-Paulo de Frontin. 

N. 137 

Verba 21" - Dep:.rtamento Nacional de Saude Publica: 
Restabeleça-se a proposta do Governo, com as seguintes 

modificações : 
:l', no n. VI, sub-consignacões ns. 42 a 53, augmente-se, 

de accõrdo com a proposição da Camara dos Deputados, parlil o 
serviço no Estado do Pará, 560 :000$, e no Estado do Mara
nhão, 4 90 :000$000; 

2•, no n. XXIX, sub-consignações ns. 295 a 310, reduza-se 
cada p;;,rcella de metade, ficando assim em 3.212:000$000. -
Paulo de Frontin. 

N, 138 

Lnzareto da Ilha Grande: 
Em vez do que consta da proposição da Camara, ·adopte-se 

a seguinte: 
Tabella 

1 director (em commissão), gr~tificacão •.•.. 
1 phnrmaceutico, vencimentos ...........•.• 
1 ajudante de nlmoxarife, vencimentos ..•..• 
1 terceiro officinl, vencimentos ... , ........ . 
1 machinistn, vencimentos ..........•.•..•.. 
1 porteiro, vencimentos ........ , .•.••...•.• 
1 auxiliar de phnrmacin ................. .. 
1 c1h·efe do turma . ........................ . 
i cozin1heiro I I I I O o I o I I I I O o o o O 1 O o 1 o o 1 1 ,·o o 

i padeiro . . ............................ . 
1 foguista I I I I I I I I o I I O I o I o I o o o o I o I o I I I I I 

i O serventes ..... , ... , ............ , , ..... . 

Total . ............................. . 
' 

3:600$000 
6:000$000 
5:400$000 
5:400$000 
4:320$000 
3:600$000 
3:000$000 
3:000$000 
2:700$000 
2:700$000 
2:160$000 

14:400$000 

56:280$000 
Joaq11im :Moreira. 
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N. 139 

Verba 21• - Departamento Nacional de Saude Publca -
Rubrica - Inspectoria de Prophylaxia da Tuberculose - Con
signação- Mensalidades: 

Conserve-se a sub-consignação : 1 
Seis auxiliares technicos, a 500$, 3G :000$000. 
Sala das Commssões, 11 de dezembro de 1924. - Eusebio 

de Andrade. 

N. 140 

Projecto de Orcamenlo da Despesa do Ministerio da Jus
tiça e Negocias Interiores, para o exercício de 1925: 

21. Departamento Nacional de Saude Publica - Sub-con
signa:ções nso. . • (reunidas as Inspectorias de Prophylaxia Ma
rítima c a actual Geral de Saude do Porto em uma só, com a 
denominação de "Inspectoria Geral de Saude do Porto do Rio 
de Janeiro", ficando livre ao Governo aprovoeitar para a chefia 
do novo serviço qualquer• dos dois inspectores. 

Inspectoria Geral de Sande do Porto do Rio de Janeiro: 

1 inspector geral: 
Ordenado ......... . 
Gratificação . • o o ••. 

8 inspectores de Saude do Porto: 
Ordenado· . o ........ o 
Gratificação o . . o . o . o • 

4 escripturarios: 
Ordenado . o o o. o o o .. 
Gratificação . . ..... 

2 interpretes : 
Ordenado . • o ..• o ••.. 
Grat.ificacão • . •.... o 

6 auxiliares academicos: 
· Ordenado o o o o o o. o o o. 

Gratificação o o . o o o .. 

2 contínuos: 
Ordenado o o o . o o o o o o. 
Grr,toificnção o . . o o • o o 

8 guardirs~anitarios marítimos: 
OrcJõnado o ......... 
Grnf.ificncão . . o o o o 

' " 

10:800$000 
5:400$000 

o91: 600$000 

16:200$000 

4:800$000 115:200$000 

2:400$000 
1:200$000 14:400$000 

4:400$00-0 
2:200$000 13:200$000 

1:600$000 
800$000 14:400$000 

1:600$0'0o 
800$000 4:800$000 

2:000$000 
1:000$000 24:000~000 

o 
o 

" 

:'; 

.•• h ,_' 

. ·: 

,' •.. ·.·i' 

" o 

' 
! 
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1 administrador: 
Ordenado . • • ...... 4:800$000 
GratitloaQiio • . ' .. ' . 2:400$000 7:200f000 

9 mestres: 
Ordenado . . . .. .... 2:880$000 
Gratltic~çâo . . •..... :1:440$000 38:880$000 

i contra-mestre: 
Ordenado . o ••••••• 2:000$000 
Gratificação . . ...... 1:000$000 3:000$000 

i maéhlnista-sanitario: 
Ordenado . . , ....... 
Gratitioaoão • . ' . ' .. 2:880$ÓOO 

1 :U0$000 4:320$000. 

7 machinisias : 
Ordenado . . ........ 2:880$000 
GratificaQíió ·. . ..... 1:440$000 30:240$000 

.. -
2 segundos machinistas : 

Ordenado ... ...... 2:400$000 
GratifiêMIIO . . o ••• o 1:200$000 7:200$00C 

19 foguistas: 
Ordenado . o o ••••••• 1:920$000 
Gratifillá~llo , o •••• 960$000 54:720$0110 

3 motoristas : 
. Ordenado .. ••••• o •• 2:400$00Q 
Gratificação . . o ••• o 1:200$000 10:800$000 

1 chefe de turma de desinfecção: 
Ordenado .. •••• o o • o 2:800$000 
Gratificação . ..... 1:400$000 4:200$000 

~ desinfsctadores de 1' classe: 
Ordenado . o o ••••••• 2:000$000 
Gratificação . . o ••• o 1:000$000 12:000$000 

4 desinfectadoras de 2' classe: 
Ordenado . . • •••• o •• 1:600$000 
Gratificação . . o o •• o 800$000 9·:600$000 

3 serventes (sálllrio nnnual) . 1:800$000 5:400$000 
4 sérventes de desinfecção 

(salario annual) ...... 1 :800$000 7 : 200$00[1 
1 mecanico, a 12$ diarios .... 

37 marinheiros, 11 2:400$ an-
4:380$000 

nunes .. , .... , ....... 88:880$000 
8 mocas, a 1 :500$ annuaes .. , 12:000~000 
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i Inspector de servlco extincto: 
Ordenado.. ........ 10:800$000 
Gratifioaçlio . . . . • . . 5 :400$000 

4 ajudantes-medicas: 
Ordenado.,........ 0:400$000 
Gratificação . . . . . . . 3 :200$000 

i ajudante do administr~:>dor: 
Ordenado ........ .. 
Gratificac!io . . . , .. . 

3:200$000 
f:600fOOO 

11! :200$000 

38:400$000 

4:800$000 

561:620$000 

Unifiquem-se as verbas das duas inspectorias em uma 
unica, para a Inspectoria Geral de Saude do Porto do Rio de 
Janeiro (Material). 

Rio de J llineiro, 12 de dezembro de 1924. - J eronvmo 
Monteiro. . . 

N. :141 

. Verba 21", n. :13: Departamento Nacional de Saude Pu
blica- Inspectoria de Hygiene Infantil: 

Onde se diz: seis medicas, gratificação, 9 :600$; diga-se: 
seis medicas, ordenado, 6:400$, gratificação, 3 :200$000. 

Senado Federal, 12 de dezembr() de i 924. - Lauro So(b•é. 

N. 142 

Verba 21' - Departamento Nacional de Saude Publica -
Rttbric&~ "Inspectoria de Prophylaxia Maritima": 

Mantenha-se: 
9 mestres. 
2 contra-mestres, 
7 machinistns. 
2 segundos•mac'hinistas. 

19 foguistas. 
3 motoristas. 
1 machinista san1tario. 

40 marinheiros. 
8 moços. 
1 mecanico. 

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1924. - Monteil•o 
.V onteiro. 

N. !43 

Verba 21": bepal'lamcnto Nacional ele Saude Publica: 
Onde eonviot·: "uocrescenf.e-se, para occorr•or nos pnA'n

menLo~ nos exemioios de 1!l2t. e :1925, 84:890$ o SG :505$390, 
t'cspécl.ivnlil~nf.l'. com as clint·ins de alimentação n nove mnsf t'f!S, 
sete mnchinistas, dois contra-mestres, dois segundos machinis"' 

\. 

,, 
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tas, tre~ motoristas, i 9 foguistas, 40 marinheiros, oito moços 
e um machinista sanitario, ú razão de 2$546 diarios, durante 
30!i dis:s no exercício de 1924, e 365 no exercício do 1925. 

Rio, 12 de dezembro de 1924. - Jeronymo Monteiro. 

N. 144 

Na verba 21" - Departamento Nacional de Saude Pu
blica - Inspectoria de l•'iscalizacão de Generos Alimentícios: 
· Onde se diz: "Guardas de 1'', "Guardas" e "Guardas de 
2'", digs:-se, respectivamente: "Auxiliares de 'i• classe", "Au-
xiliar" e "Auxiliares de 2" classe". · 

Rio, 12 de dezembo de 1924. - Jeronumo Monteiro. 

N. 145 

A' verba 21•- Departamento Nacional de Sande Publica 
-Inspectoria de Prophylaxia Marítima: 

Reslabelecn-se ru pPopost.n do Governo, na parte relativa 
à conserva~'ão dos empregados infra indicados, com a extinc
oão, porém, de ( 1) um Jogar de contra-mestre, ·e de (3) tres 
marinheiros, os quaes se acham, presentemente vagos, ficando, 
assim, conservados, em relação ú mesmSI proposta. apenas, um 
Jogar dé contra-mestre e 37 marinheiros: 
1 administrador: 

Ordenado . . . . . . . . . . 4 :800$000 
Gratificação . . . . . . . 2:400$000 7 :200$001! 

1 ajudante do administrador: 
Ordenado. . ........ 3:200$000 
Gr:xtificação . . . . . . . 1 :600$000 

2 ercript.urarios: 
Ordenado.. ........ 2:400$000 
Gratificação . . . . . . . 1 :200$000 

2 guardas sanitarios marítimos: 
Ordenado.. .....•.. 2:000$000 
Gratificação . . . . . . . 1 :000$000 

1 continuo: 
Ordenado . . ...... . 
Gratificacão ....... . 

1 servenl.n (snlario anmml) .. 

9 mestres: 
Ordenado .. 
Gratificaoãn . . ' .... 

1:600$000 
800$000 

1:800$000 

2:880$000 . 
1:440$000 

4:800$000 

7:200$000 

G:000$000 

2:400$000 

1:800$000 

38:880$000 
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. 2 contra-mestras : 
Ordenado . . ....... . 
Gratificação . . ..... 

7 mnchinistas : 
Ordenado . . ....... . 
Gratificacilo . . ....• 

2 segundos machinistas: 
Ordenado . . ....... . 
GrG:tificacilo . . .... . 

i 9 fuguista!: 
Ordenado . . ........ 
Gratificação 

3 motoristas: 
<Ordenado . . ....... . 
Gratificação . . . .... . 

1 chefe de turma de desinfecção: 

2:000$000 
1:000$000 

2:880$000 
1:440$000 

2:400$000 
1:200$000 

1:920$000 
060$000 

2:400$000 
1:200$000 

Ordenado . . . . . . . . . 2 :800$000 
Grat.ificacão . • . ~. . . 1 :400$000 

4 desinfectadores de :t• classe: 
Ordenado. . ........ 2:000$000 
Gratificação . . . . . . . 1 :000$000 

4 desinfectadores de 2' cl:;osse: 
Ordenado . . ....... . 

, Gratificação • . ....• 

1 machin is ta sanitario: 
Ordenado . . ...... .. 
Gratificação . . .... . 

4 servent.es (salario annual) . 

1 mecanico, a 12$ diarios .... 
40 m:toriniJwiros, a 2:400$ nn-

nuaes) . . .......... . 
8 moços, a 1 :500$ nnnuar.s .. . 

-Lopes Gonçalves. 
N. Wi 

1:600$000 
800$000 

2:880$000 
1:440$000 

1:800$000 

6:000$000 

30:240$000 

7:200$000 

54:720$000 

:10:800$000 

4:200$000 

12:000$000 

9:~00$000 
r 

4:320$000 

7:200$000 

4:380$000 

96:000$000 
12:000$000 

Verba 21'- Departamento Nacional de Saude Publica: 
Rubricas: Directoria de Defesa Sanitarin Ms:riitma o Flu

vial, Inspectoria de .Prophylaxia Marítima e Inspectoria de 
Saude do Porto do Rio de Janeiro. 

,. 
•'' 

' ., 
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"'I ' .' . .. 



,\NNAI!IS DO SENADO . 

Corrijam-se as tabell~>s respecitvas, para o fim de dar aos 
serventes e moços; os vencimentos de 180$ e 150$ mensaes, 
respectivamente, conforme lhes concedeu o § i• do art. 150 da 
lei n. 4.555, de 10 de agosto de 1922. 

Rio, 12 de dezembo de 1924. - Jeronvm.o Monteiro. 

N. 147 

Rubrica 21- "Serviços nos Estados: 
Onde se lê;. "375 :000$, para occorrer as despesas com a 

construccão de leproiarlo ", diga-se: "729: :122$000"; o mais 
como está.- Cunha Machado. 

N. US 

A' verba 21"- Departamento Nacional de Saude Publica 
-Lazareto da Ilha Grande - restabeleça-se a dotação da 
pro!)osta do Poder Executivo. 

Sala das sessões, em 12 de dezembro de :1.924. - Diony
sio Bentes. 

N. 149 

No n. 21 (Departamento Nacional de Saude Publica) -
Sub-consignacões ns. 42 a 53 - IV, Inspectoria de Prophylaxia 
da Lepra e Doenças Venereas- Diga-se: · 

Custeio da zona do Districto Feder~>!, inclusive 
o pessoal o I I I I I t I 1 I t o o o o o o o o o o o o o o o o O o O 81:000$000 

-Jeronymo Monteiro. 
N. 150 

Verba 21'- Dü[ltirt:imento Naciona·l de Saude Pnblica -
Rubrica - Inspectoria de Prophylaxia da. Tuberculose --.. Con~ 
signação - Mensnlistas: 

donserve-sc to: sub-consignação: 
6 . auxiliares technicos, a 500$ 

lllurtinho. 

N. !.52 

Verba 21', sub-consignacão n. 7: 

36 :00$000. - Jose 

Onde se diz 4 pliai'inaceuticos sub~inspectores, diga-se: 
5 pharmaceuticos sub-inspectores. 
Senado Federal, 22 de novembro de 1924. - Lauro Sodré. 

i'] 

. A' verba 21' - Departamento Nacional de St>ude Publicn 
Tnspcci.(IJ·ia de Propl1rlnxin d~1 Leprn1 onde SH diz (ns. fM ~ 
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95): i medico do laboratorio, O :000$; 3 assistentes de labora
torio, a 400$ mensacs, diga-se: · 

:1 medico do lli:bot•atorio, 8:800$ do ordenado, o· 4:400$ de 
graiLJicaçiio; . 

3 assistentes de laboratorlo, 6:400$ de ox·denado, o 8 :200$ 
de gratificaQão. · 

, Sala das sessões, 2 de novembl'O de :l924, - Donvsio 
Bente1. 

N. i54 

A incluú· onde cuuvier: 
"No serviço a cargo da secção de pharmacia da Prophyls-

xia· contra a 'l'uberculoso, haverá quatro auxiliares." · 
Senado Federal, 8 do dezembro do 1924. -Lauro Sodré. 

N. 155 

Verba 21 • - IX - Hospito:l Geral da Assistencia - Mate
rial de Consumo: 

N. 94 - onde se diz - Material clinico, 30:000$, diga-se: 
Material clínico, sendo para 30 :000$ a 10• enfermaria de el
;rurgia de mul•heres- 60:000$000. 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1924. -Mendes Ta
vares.· 

N. 156 

Rubricli: 2:1 - Departamento Nacional de Saude Publica 
...:. Hospital Ger11l de Assistencia - "Pessoal": 

onde diz: 
Grat. Total 

6 auxiliares de laboratorio ..... 3:000$000 18:000$000 

Grat. Total 
Diga-se: 

2 conservadores techn icos de Ia-
boratorio . . . . . . . . . • . . . • . 3:000$000 6 :000$00ú 

4 auxiliares de Jaboratorio. :. . . 3 :000$000 i2 :000$000 

Sala das sessões, em 13 de dezembro de :192L - Lopes 
Gonçalve11. 

N. :157 

A~ verba 21' - Départamento Nacional de Saude Publica: 
Ond~'-eonvier: Fica restabelecida para o cuteio dos sor

vicos de prophylaxia da lepra e d~>s doenoas venerens, n me
tade da verba do actual cxercicio: 60:000$000. 

Saiu das sesrões, cm 13 de dezembro de 1924 •. ~ José 
Moreira. 

'·' 

·.·. r 
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N. 159 

A' verba 21•, n. XXIX (•Se1·viços nos Estados) : 
Sub-consignacão 302 - Alagôas - mantida a verba da 

proposta, 270:000$, para custeio dos serviços de saneamento 
e prophylaxia rural, iniciados desde 22 de agosto e em plena 
execução, em virtude da clausula s• do contracto celebra:do 
entre a União o o Estado, em 13 de junho de 1924., (Salvo a 
redacção.) 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1924. - Eusebio de 
· Andrade.. · ·· 

N. 160 

Verba 21• - Departamento Nacional de Sa:ude Publica -
Restabeleça-se XXIX - Serviço de Prophylaxia nos Estados: 

Minas G,eraes . . .......................... . 
Pernambuco . . ......................... . 
Aniã.zonas . . . . .......................... . 
Maranhão . . ........................... ; . 
Para:hyba do Norte ....................... . 
Matto Grosso . ...................... - ..... . 
Ceará . . ............................... . 
Bahia . . ............................... . 
Santa Catharina .................•...•..... 
Espirita Santo ........................... . 
Paraná . . .............................. . 
Rio Grande do Norte ...................... . 
.Pará . . ................................ . 
Rio de Janeiro ......................•...•.• 
Alagóas ~ . . ......................•........ 
.Pi&'Uhy . • ..•...••••••.•••••••••••.•.•••• 

- F. Scmidt Vidal Ramo&. 

N. 161 

450:000$000 
500:000$000 
500:000$000 
550:000$000 
504:000$000 
450:000$000 
400:000$000 
450:000$000 
400:000$000 
~00:000$000 
400:000$000 
360:000$000 
350:000$000 
290:000$000 
270:000$000 
150:000$000 

6.424:000$000 

A' ve.rba 24 - Escola de Bellas Arles - Sub-consigna
ções 1 c 3, restabeleçam-se os Jogares de Lt•es couservadores, 
7:200$000. . 

Sala das sessões, eln 13 de dezembro de 1924.- Vespucio 
de Abrett. · . 

N. f62· 

Verba 33• - Instituto Oswaldo Cruz: 
Reslabeler;a-se a verba, de accOdo com a proposta do Go

verno. - Paulo de Frontin. 

N. 163 

Verba 37• - Subvenções: 
Reslabclctla-so esta verba da . proposta do Governo. -

iPaulo de Frontin. 
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PARECEI\ 

A Commi;;oãu tendo csludadu devidamente todas as 
'emendas apresentadas ü veriJa 37 - Subvençõe;; - ú de 
parecer que ellas sejam consideradas prejudicadas pelo sub
stitutivo que apresenta neste parecer. 

N. '164 
Onde convier: 
São mantidas para o exercício do 1925, as seguintes sub

venções, constantes da J.ei da Despesa para o exercício cor
rente: No Districto Federal: 
Lycée França is do Rio de Janeiro .......... . 
Lyceu de ArLes e OJ'l'icios do ltio de Janeiro .. 
Faculdade •Ha:hnenianiana ................. · 
Associação Protectora dos Cégos, 17 de Se-

tembro. . ............................ . 
Instituto de Protecção c Assistcncia á Ini'anciu 
Dispensaria S. J os·é ....................... . 
Sociedade ele Gcog·raphia do Rio de Janeiro .. . 
HospHat Hahnemaniano ................... . 
Hospital Ev.angclico ...................... . 
Acadc111ia Nacional riu Medicina ... ;, ....... . 
Associar;ão l' t·ô-matt·u .................... . 
Asylo S. ILuix da Velhice Desamparada ...... . 
Instituto dos Advogados Bras i loiros ........ . 
Crux Vermelha Bras i !eira .................. . 
Liga contra a Tuberculose do ·!li o de Janeiro .. 
Orphanato Osorio ......................... . 

24:000$000 
5(}:000$000 
24:000$000 

20:000$000 
51:000$000 
7:000$000 

10:000$000 
36:000$000 
20:000~000 
20:000$000 
15:000$000 
15:000$000 
4:000$000 

22:000$000 
10:000$000 
60:000$000 

Paulo de F1·on.tin. 
N. 1Gü 

Restabuletla-~o na verb.a 37", da pt•oposLa do E.1.:uWLivo
Subvenções - as seguintes doLa~1ões: 

A'mazonas: 
lnsLitLtlo Pasteut• ........................ . 
Instituto/ Ben,iamin ConsLan t. .............. . 
Hospital da Canclelari.a em Porto Velho ..... . 
Santa Casa Salflsiana de S. Gabriel do Rio Negro 

10:000$000 
5:000$00() 
3:600$000 
9:000$000 

reduzida pa!'u 60:000$ ,a consignacão de 82:000$ para a Santa. 
Casa de Misericordia de Manáos, ficando, assim, em relação a 
esse Estado, tendo em vista o orçamento vi·gento, realizada 
uma. reduccão do 22:000$000. - Lopes Gonçalves. 

N. 167 

iRestabole\m-se na verba 37", "Snbvoncões", as ·seguintes 
consignações: 

·Sergipe: 
Hospital de Annapolis ..................... . 
Hospital·· .do Japaratuba .................... . 
Escola Salesianu S. Josú ................. .. 

5:000$000 
3:000$000 
(L:000$00q 
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lJospilal de Santa Isabel. ... , .............. . 
Asylo de IMeudici dado de Itio Hrmwo ........ . 
Asylo de Santo Antonio da lMtuwia ......... . 
Orphanulo de S. Uhrislovão ................ . 

I :300MOO 
3 :7ií0$000 
2:500$000 
2:000$000 _, __ _ 

24:750$000 

Lopes Gonçalves. 
N. 168 

Hestahelcca~se a verh.n 37 - Subvenções - da Pl'Oposla 
do Governo, sub~consignação n. 3 - Inst.Huto Hislorieo e 
Gcographico Brasileiro, .IQ :000$000. - João Luro. 

N. 169 

Ficam resLabelucidas as subverwões coneodidas á~ casas 
de caridade do Estado do Rio de Janeiro constante do actual 
oxercicio, excepçilo feiLa daquellas que não as recelleramt JlOl' 
quaes.quer motivos, nestes lres ultimas exercícios. - Joaquim 
Moreira. 

N. l7U 

Verba 3j'• - Subvenções: 
Ao Hospital ·de Catechcse da Prelazia do n·to Branco em 

Bôa Vista, 211 contos. 
Bôa Vista, 24 contos. - B. Lirna. - L. Gonçalves. 

N. 171 

Ao Instituto Salesiano "Dom 'Basco", do Manáos 20:000$000 
Sala das sess!res, 13 de dezembro de 11.)24. -Ben,iamin 

· Barroso. 

N. 172 

Restabeleça~se na verba 37' - Subvenções - da pro~ 
.posta do Governo, as seguintes consignações cantantes da lei 
da despesa par.a o exeroicio cot•renle : 

Ceará: 
Maternidade do Ceará ..................... . 
Instituto de Protec.oiio c Assistenoia á Infanoia 
Santa Cas.n de 1\!iseoordia de Fort,aleza ...... . 
Santa •Casa de MiRel'icordia de Sobl'!l.l. ...... . 
Asylo de Mendicidade ele Fortaleza ......... . 
Asylo de Alienados de Porang:aba ........... . 
Dispensaria dos Pobres do l<'orlaleza ....... . 
Instituto Pasteur .... , ........ , ........... . 
Faculdade de Pharmacin c Odontologia ..... . 

5:000$000 
5:000$000 

30:000$000 
í0:000$000 
5:000$000 
5:000$000 
13:000$000 
5:000$000 

10:000$000 

81:000$000 

Sala das sesRões. 13 de dezembro do :102t.. - Benjamin 
IJal'I'Oso. - Thomaz Rodl·iuucs. 
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N. i73 

Incluam-se entre as instituicões subvencionadas para o 
exercício de 1925, as seguintes: 

Districto Federal: 
Casa Maternal 1\Iello 1\Iatlos. . . . . . . . . . . . . . . . tiO: 000$000 
Casa dos Artistas . . . .. .. .. . .. . . . .. .. . . .. .. 10:000$000 
Congresso União dos Servidores do Estado.... 10:000$000 

1Sala das sessões, em 13 de dezembro de 102·l. -Mendes 
ravar.e~. 

N. 174 

A' verba 37' - Subvenções - accrescente-se: 
Piauhy: 

Santa Casa de Therezina .................. .. 
Santa Casa de Parahyba ................... . 
Asylo de Alienados, Therezina .............. . 
- Pites Rebello. 

N. 175 

7:500$000 
3:750$000 
7:500$000 

A' verba - Subvenções (37') - accresccnta-sc': 
Pará: 

Faculdade de Direito ..................... . 
Maternidade mantida pela Santa Casa de Mise-

ricordia. . . . . . . . .................... . 
Instituto de Protecção e Assistencia á Infancia 

Desvalida . . . . . . . . . ................. . 
Santa ·Casa de 1\Iisericordia ................ . 
Instituto Historico e Geographico do Pará ... , .. 
Sociedade Mecanica Beneficente Paracnsc .. 

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

20:000$000 

15:000~000 

7:000$001) 
30:000$000 
ü:000$000 

15:000$000 

93:000$000 
Sala das sessões, em 13 de dezembro de HJ2.f. - Dinnysio 

Bentes. 

N. 176 

Na verba 37• - Subvenções - Restabeleca-su: 
Para Santa Catharina: 

Asylo de Orphãos S. Vicente de Paulo ...... . 
Asylo de Mendicidade Irmão Joaquim ....... . 
Hospital de Caridade em Flori.anopolis ...... . 
Pavilhão de Alienados no Hospitnl do Azam-

buja, Brusque ....................... . 
Hospital de Cal'idada ele S. Francisco ....... . 
Hospital .do Caridade elo ltajahy ............ . 
Hospital de, Caridade de Lus·una ............ . 
Hospital do Caridade de ':l'ij ucas ............. · 
I:!ospilal do Ca'ri~ade de Lagos ............. . 
.Asylo de Orphiios e._Desvalidos de Joinvillo .. . 

S. -:Vol, XII , ..•. , ...• 

f0:000$ü0í) 
10:000$000 
Z0:000$000 

7:500$000 
1:875$000. 
1 :875$000 
1:875$000 
1:875$000 
:1 :!i75$000 
1 :875$000 

37 
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llara cust.eio dos serviços croados pelo decreto 
n. 13.014, de~ do maio de iDiS l(naciona
Jizacão do unsino), sendo 324:000$ de sub
venção e 9: GOO$ para gratificacão do in
spe<ltor fiscal, 3:900$ para as di ar ias de 
inspecção do i90 escolas, 2:4.00$ para o 
dactylographo e 600$ para o servente..... 358:500$000 

l - • ' ,, Jt7.:2~000 

Felippe &lunidt. 
N. 177 

Minas Geraes : 
Casa de Caridade de Leopoldina ............ . 
Asylo de S. Salvador de S. José de Além Pa-

rahyba. . . . . . . . ..................... . 
Hospital de Caridade de Cataguazes ...•...... 
Hospital do Caridade de Ubá .............. .. 
Hospital de Caridade de Viçosa ........... . 
Hospital de Caridade de Santa !Luzia do Ca-

rangola. . ... · . . . . . . . . . .............. . 
Hospital de Caridade de Mar de Hospanha ... . 
Hospital de Caridade de Rio Branco ......... . 
Santa Casa do Misericordia de Ouro Preto ... . 
Orphanato de Santo Antonio de Ouro Preto .. 
Lyceu de Artes c Officios de Ouro Preto .... . 
Casa de Caridade de •Muzambinho ........... . 
Hospital de Caridade de Rio Preto .......... . 
Santa Casa de .Misericordia de Juiz de Fóra .. 
Asylo Santo Antonio de Uberaba ........... . 
Collegio Agricoln de Cachoeira do Campo .... . 
!Hospital de Barbacena .......... ;; ........ . 
Hospital de Palmyr.a ........... · ........... . 
Hospital de Queluz ....................... . 
Hospital de Marianna ..................... . 
Hospital de Oliveira ...................... . 
Orphanato de Santo Antonio de Bello Horizonte 
Santa Casa de Itajubá ................... . 
Hospital de Ponte Nova ................... . 
Hospital de Piranga ....................... . 
Santa Casa de Passa Quatro .............. .. 
Orphanat.o dA Sm;~t'Anna em Passa Quat.ro ... . 
Santa Casn de Santo Antonio do .Jacutinga ... . 
Escola de Engenharia do .Juir. de Fóra ....... . 
. Faculdade de Medicina do Bello Horizonte ... . 
Instituto Commeroi.al Mineiro, de .Tuir. do Fóra 

· Asylo de Orpbãos do .Barbacena ............ . 
Santa Casa de Abaot.6 ..................... . 

· . -Santa Casa de Passos ...................... . 
Santa Casa do Guaranesia ................. . 
~anta Casa de Guaxupé ................... . 
'Silüta Casa ele Monte Santo ................. . 

·:santa Casa de Ubernbinha ................. . 
Sil.ntií Casa de S. Sebasf.ião do Paraizo ...... . 
Pão ae Santo Antonio de Bello Horizonte .... . 
.Santa Casa de Santa Rita de Jacutingn ....... . 

7:500$000 

1 :500$000 
1:500$000 
1:500$000 
1:500$000 

3:750$000 
1:500$000 
3:750$000 
5:000$000 
5:000$000 
5:000$000 
~- :500$000 
1:500$000 
7:500$000 
1 :500$000 
5:000$000 
1:500$000 
1:500$000 
1:500$000 
1:500$000 
1:500$000 
5:000$000 
.1:500$000 
J :500$000 
1:500$000 
1:500$000 
3:000$000 
1:500$000 

50:000$000 
100:000$000 
20:000$000 

1:000$00() 
1:500$000 
1:500$000 
i:rí00$000 
1:500$000 
1:500$000 
1:500$000 
1:500$000 
1:500$000 
1:500$00Q 
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Asylo do Invalidas de S. Vivente do Paula de 
Carangola . . . . . . . . . . . . • . . .......... . 

::ianta Casa Antonio Mor·cü·a, de Santa llita elo 
Sapucahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

Orphanato D. i::!ilverio, em Cataguazes ...... . 
"~;;ylo João Ernilio, de Juiz de Fóra ......... . 
Casa de Caridade de Turvo ................ .. 
A;;yJo de Mendigos de Juiz ele .J!'óra ......... . 
Casa de Caridade da Cidade do Pará .• ·· ... . 
Sociedade de S. Vicente ele !laulo liu 

Ayuruoca ; . ; . . . . . . . . . . ............. . 
Casa de Carülaclo de Sylvcslt•o Ferr·az ....... . 
Casa de Caridade de Santa Qui teria .......• 
Casa do Caridade Baopendy ................. . 
Casa de Caridade de Ouro 'Fino ... : .......... . 
Asyio do lnv.alielos ·do Pão de Sanlo Antonio, 
. . em Diamantina ........................ . 
A~ylu de S. Joaquim da Conceioão cln Serro ... . 
Collegio Providencia de Mar i anua ........... . 
Instituto de Radium de Bello Horioznte •.•.... 
Hospital Cassianõ Cãmpolinc de Enlrc llios .. . . 
Santa Casa de Perdões .................... .. 
Instituto de Protecção á Inl'ancia elo Juit. de 

1~
1

óra. . ............................... . 
Escola Profissional Feminina de Bello Hori-

zonte ................................ . 
Externato do Patronato Campos Salles, annexo 

. ú. Escola ele Agricultura c P'ccuaria Pass;t 
. Quatro. . ............................. . 
Casa da Misericordia de Villa Braz ........... . 
Sociedade Amante de Intruccão c Trabalho de 

BeiJo Horizonte ........................ . 
Asylo de Cariclado Bom Successo ............ . 
Hospital da Santa Casa de Prados ........... . 
Santa Casa da Cidade de Campanha .......... . 
011Phanato Nossa Senhora de. Lourdes de 
Casa de Caridade S. Vicente de Paulo de 

Pouso Alegre ....................... : . . . 
Casa ele ·Cm•idarlc ela Villa ele Paraopcbu ...... . 
Casa de Caridade do S. João Baptista ........ . 
Instituto de Assislcncia á In1'ancia elo 130118 

Horizonte •.•.................. · · · · · · · · 
Santa Casa do Sete Lagôas .................. . 
Pavilhão de Tuberculose da Santa Ousa de 

Lavras. . ... , ............. :.. ........... . 
Santa Casa cio Bom Despacho ............... . 
Casa de Caridaclc de Sabará. . . . . ......•.... 
Hospital de Miscricordia ela cidade cio Parll.. ... 
Associação BencJ'iccnLc Irrnííos Arislicles, de 

.Juiz de Fóra .......................... . 
Hospital da Villa Antonio Dias ....... , ..... ,. 
Casa de· Caridade do Cor1quisla .............. . 
Casa de Cri'ridado de Alfcnas ................ . 
.Faculdade clc'.D.ireiLo ....................... . 
Instituto Profis~gional Feminino do Santn Rifa 

de Sapucahy: .........................• 
Lyccu qe LWu~ambinho ....•..........•. , ••.• 
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1:500$000 

l::íi)0$000 
:.1 : ooo:~uoo 
:3:750$000 
1 :500$000 
:!:000$000 
1:500$000 

:~ :000$000 
t :500if;OOO 
1:500$000 

500:ji000 
10:000$000 

1:500*000 
1:500$000 
t :500$000 

100:000$000 
1:500$000 
1:500$000 

2:375$000 

12:000$000 

20:0011$000 
1 :500.~000 

2:000$000 
1:500$000 
l:fi00$000 
1:500$000 

1:G00$000 
1 :fi00$000 
1:500$000 

1 :500$000 
~:500$000 

1:875$000 
3 :750$000 
t:~00$1.100 
1:500$000 

:l:000$000 
3:000$000 
1 :875$000 
1 : i>00$000 

20:000$000 

5:000$000 
5:000$00Q 
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Hospital de 1\Iisericordia de Caldas .......... . 
Cusu de Caridade de l'aruisopolis ............ . 
.A:;ylo Santa Isabel, de ltajubá ............... . 
Asylo "\na lia Franco, du Uberaba ............ . 
Santa Casa de llliscricordia do Hio da;; Velhas .. 
Santa Casa de Misericot·dia de Bello Horizonte 

. IJara seu;; serviço;; ..................... . 
• \ssistencia Dentaria, annexa aos grupos esco-

lares de Juiz de Fóra .................. . 
Huspilal da Casa de Caridade ela Villa de São 

· João Evangelista ......................• 
Hospital Alto Hio Doce ..................... . 
Orplumato S. José, annexo á Escola Artbur 

Bernardes,- etw Carangolu ................ . 
Pavilhão de Tuberculose da ·Santa Casa de 

.Misericordia de Bello Horizonte ......... . 
Hospital de llabira do Matto Dentro, inclusive 

3 :000$, para reconstruccão ............. . 
Santa Casa de S. João Evangelista ........... . 
Santa Casa de Chl'islina .................... . 
Sociedade de S. Vicente de Paulo de Caxambú 
Cusa de Caridade de Caxambú ............... . 
Orpl!analo de N. S. do Carmo, de Carmo do 

. Hio Claro ............................. . 
Asylo S. Vicente de Paulo de Bo1:ayuv.a ...... . 
Hospital Santa Hosalia de •rtwophilo Otloni. .. . 
Hospital de Tuberculosos de J anuaria ........ . 
Santa Casa de S. Miguel de Guanhães ........ . 
Hospital de S. Vicente de Paulo de Bello Hori-

8:750$000 
10:000$000 
3:750$000 
1:875$000 
1:500$000 

30:000$000 

1:500$000 

.í:000$000 
3:000$000 

·Í :000$00Q 

8:000$000 

6:000$000 
2:000$000 
1:500$000 
1:500$000 
1:500$000 

5:000$000 
2:000$000 
2:000$000 
2:000$000 
2:000$000 

zonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i: 000$000 
Associação das Damas de Caridade. . . . . . . . . . . . :-1 :000$000 
J-yceu de Artes c Ofí'icios de Guaxup1l.. . . . . . . . . 5 :000$000 
Santa Casa de Monte Santo.................. 5:000$000 
Santa Casa de Misericordia da cidade do Serro 10 :000$000 
Santa Casa de l\liscricordi.a de Diamantina..... 10:000$000 
Santa Casa de :~liscricordia de Juguat'Y........ 6:000$000 
Asylo de Orphãos S. José, Campanb.a......... 3:000$000 

Bueno de .Pa-iva. - Buen'o Brandão. 

N. 178 

A' verba 37• (Subvencõcs) - Alagi'Oas: 
;Restabeleça-se:· 

Pam a Santa Casa de !lliscricordia de S. Mi0uel 
de Campos, em Alag-O as ................ . 

Santa Casa de Viçosa ....................... . 
Santa Casa de l\laceió ...................... . 
Asylo de Orpllans ......................... . 
Montepio dos Artistas ...................... . 
Recolhirncnl.o de Orphans du cidade de Alngõas. 
Ot·phanato S. Domingos, em lllacció ......... . 

5:000$000 
5:000$000 

10:000$000 
5:000$000 
3:000$000 
5:000$000 

20:000$000 
Succursal do Instituto Commercial do Rio de 

Janeit·o, em Maceió..................... ·J0:000$000 
Sulu das sessões, 13 de clezcml:!t·o ele 1924. - Busebio de 

Andrade, 
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N. 170 

A' verba 37' - Subvencões - Accrescente-se ~ 
llio Grande do Norte; 

Instituto Historico e Geogrnphico, Natal. ..... . 
Escola União Caixeiral, Mossoró ............. . 
Escola Do'mestica, Natal. ................... . 
Hospital Jovino Barreto, Natal .............. . 
Associação das Damas de Caridade, Natal. .... . 
Collegio Santo Antonio, Natal ............... . 
Escola Feminina do Commercio, Natal. ...... . 
Escola dos Pobres do Collegio Immacul.ada Con-

cei~ão, Natal .......................... . 
Collegio Coração de Maria, .l\iossoró .......... . 
Associação de Normalistas, ':\fossoró ......... . 
Educadora Caicecnsc, Caicó ................. . 
Escola dos !'obres, a carg·o do vigario, Macahyba. 
A~tsociação dos Professores do !tio Grande elo 

Norte, Natal .......................... . 
Escola Padre João Maria, Natal. ............ . 
Centro Operario Natalense, Natal ............ . 
J"iga Artístico-Operaria, Natal. ............. , 
lnstituto de Proleccão e Assil.encia tí Inl'nncia, 

Nntal ..................... ; .......... . 

- Ferreira. O/laves. 
N. 180 

Rubrica 37 - Subvencões - l\'1os Estados: 

Hetabeleça-se o seguinte: 

Maranhão: 
Santa Casa do Misericordia do Maranhão ..... . 
Asylo. de · Mendicidade ...................... . 
!Faculdade de Direito do !\!aranhão .......... . 
1\Iaternidar!P. "Benedicto iLeile" .............. . 
Instituto de Assistencia á Infancia .......... . 
Esoola de Enfermagem ..................... . 
Par.a os serviços de postos arití-ophidicos, 

contractados com o Instituto Vida! Brasil. . 
Hospital de Tuberculosos, custeio c constru-

cção .......... ; ...................... . 

5:000$000 
2:000$000 
5:000$000 
7:000$000 
3:000$000 
5:000$000 
5:000$000 

5:000$000 
4:000$000 
5:000$000 
3:000$000 
2:000$00() 

5:000$00() 
2:000$000 
5:000$000' 
2:750$000 

7:000~000 

73 ;.250$0()0 

15 ; 00().~000 
15:000$000 
20:000$000 

·l :500$000 
7:500$000 
3:600$000 

12:000$000 

a :·ooo$ooo 
Sala das sessões, 12 de dezembro de 1924. - Cunha Ma

chado, - Costa Rodrigues. -, 
N. 181 

Verba 37' - Subvenções: 

E' concedida á revista peclagogica mensal .4. Escola, que 
se PU·blica nesta Capital, a subvenção nnnual de vinte e quatro 
contos do ré is (24 :000$000). -F. Chaves. 

. . 
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N. :182 

;.1Jranlenham-se as subvenções concedidas pelo orçamento 
vigente ás seguintes instituições do Estado de Goyaz: 

Collngio Sccundat•io de Blla Vista ... , , .....•.. 
Asy)o de S. Vicente de Paula ... , ........... . 
Hospital de Caridade ....................... . 
Escola de Direito ..................•........ 
Collegio de Instrucção Sccun daria para me

ninos, mantido pela Ordem de S. Domin-
gos, em Porto Nacional. ....... , •.. , •... 

Para continunciio dos serviços de post.os anti
ophidicos nont.J•ac!aclos com o InsLitut.o 

G:000$000 
3:750$000 
7:000$000 

20 : OOO~lOOO 

2:000$000 

Bl'tlSil. .. ·' . o ••••••••• ~ ' • , • t •• , ••• - ••• o •• :12:000$000 

49:750$000 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1924.- Hm•meneailtlo 
rle il[omes. 

N. 183 

A' "A Escola Primavera", assignatt1ras para as 
escolas suhvencjonadas o mantidas pelo 
Governo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 :000$000 

Sala rins sessões, :12 de dezembro de 1924. - Paulo de 
F'rrmHn. 

N. 185 

A' vel'ha 37 "Subvenções", nccrescenle-sc: 
Pará: 

Faculdade de Direito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 :000$000 
Maternidade mantida pela Santa 'Ünsa de Mi-

iiericoJ•dia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ifí :000$000 
Jnstil.ulo f)e Pl'olocçfio e Assisl.nncin 1\ Tnfancia 

Desvqlida ................ ; . . . . . . . . . . . . 7:000$000 
San ln {lnsa rle M iiieJ•icorclia ..... , , .. , .. , . . . . . 30 :000~000 
Instituto Historico r Geographiao do Pm•il,.,.. O :000$000 
Societ:Joclo Mccnnica Dnnril'icHnl.n Pa!';tnnso .. ,.. 15 :UfJO~OOO 

D. Bnnt.e,y, - L. Sodré. 

N. 186 

Vorbrt 37' !'SubvonQõos": 
Rostnlwlnça-so a subvon(,IÜO do vinto contos do r•lis 

(20 :000$), ;\Academia Nacional elo -Modicinn.- .ToR!Í Afurtinho. 

N, 187 

A' vo1'ba 37' - Subvoncõos: accrescente-se: 
J~o8pil.al S .. Toãn Bnpl.isla da Lagllu (serviço do cirurgia de 

I.omrllrn, 10:000$000. 
Snln rins 8nssõos, em 12 de dmmmbro da 1924. - Carlos 

Burbo~a. - I' t!o'1JU.C'io tlo Aú1'81t. 
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N. 188 

. A' verba 37' - Subvenções accrescente-se: 
Santa Casa de Misericordia de Obidos, 5 :000$000. 
Sala das sessões, em 12 de dezembro de, i 924. - DWnvslO, 

Bentes. 

N. 189 
Subvenções : 
Para o Hospital de Caridade S. Jollo de Deus, em Laran

,jeiras, Sergipe, 20:000$000. - Lopes Gonçalve1. 

N. 190 
Onde convier: 
Subvenção á Academia Brasileira de Sciencins Economicas, 

Politicas e Soe ines, 50:000$000. 
Sala rins sessões, 12 de dezembro de 192.\. - Ferreira 

0/taves. 

N. 191 

Na verba "Suhvenf.)ões e .Auxillos" - accrescentn-Re: 
Para o Collegio Salesiano, de Nictheroy, para 

manuten(lão de alumnos pobres, mantidos 
pelo collegio gratuitamente. o o o o o o o o o o .• o 50:000$000 

N. i92 

Verba 37 - Subvenclles - Accrescente-se: 
No Districto Federal: . · 

I"egião da Mulher Brasileira .. -. o . o o o o o o o o o o o 
Escola de Inst.rucoão Primaria e Profissional 

Gratuita, destinada aos filhos dos opera
rios residentes na Gaven o o o . o o . o o o .. o o o o 

Brasila Lig-o E?pm•ant.ista dn Rio de Janeiro .. 
Amhulat.orio do Hospício S . .Toão Baptista, em 

Botafogoo . 00 o o o. o. o o o o o o o o o o o. o o o .... o 
Socieclarlc Brasileira de Bcllas. Artes ... o .. o o 
Sooir.dade Propagadora de Bcllas Artes ...... . 
Bibliot.hecn Po'Pular. o o o o o o o .... o . o o . o .. o o o o 
Assnciaoãn de Tmprensn ................... o .. 
Circulo df\ Imprensa o o o . o o o o o .. o o o. o ....... . 
Monf.epio rios Operarias dn Fnbrlcn de Tecidos 

Bn.ngú ............................... . 
Cnnf.ro Boncficentc dos Operarias da Gavoa ... 

No Estado de Minas Geraes: 
Esoola Profissional Feminina do Bollo Hori-

zonte .... .'";. .......................... . 
Exf.ornato do Pntrànnt.o Campos Snllcs, nnnexo 

á F.scoln de· Agricnlf.nrn c Pccnaria de 

5:000$000 

10:000$000 
t:500$000 

18:000$000 
20:000$000 
20:000$000 
10:000$000 
20:000$000 
10:000$000 
f/ 
5:000$000 
5:000$000 

12:000$000 

P1nssn Onnf.ro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 :000$000 
Orphannl.o rlo Snnt'Anna, cm Passa Qnnf.ro.... 2:000$000 

nio, 13 do dezembro de 1924. -Paulo de Frontin. 
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N. 193 

A' verba 37"- Subvent;õcs- Accrescenle~se: 

Bahia: 
Capital do Estado: 

Bscola Polytechnica ........................ . 
Faculdade de Direito ...................... . 
Collegio Nossa Senhora da l'iedade de Ilhéos, 

equiparados ú J!:scola Nor-mal. .......... . 
Santa Casa de l\Iiscricordia ................. . 
Instituto Ucographico c Hislorico .......... . 
lnstiluto de .Prolec()ão ti Inl'ancia ........... . 
Associa~ão das Scnhor·us de Caridade ....... . 
Collcgio dos Orphftos !lo S. Joaquim .... ; .. . 
]~y~eu Salesiano . .......................... . 
Escola S. Vicente de Paulo .... : .......... . 
Ccn Lro Operar· i o ........................... . 
Asylo Bom l'aslor ......................... . 
Sociedade llcncficenle de Sanl'Auna ........ . 
União Caixeiral da Bahia .................. . 
Academia Manuel Vicloriuo ................ . 
Abrigo dos Filhos do Povo ..•............... 
Para o Servi~o de Pt·ophylaxia da 'l'uberculose. 

Interior do Estado: 
Hospital de Misericordia de Alagoinha (lei nu-

mero 3.554 de 1918) ................ .. 
Santa Casa de Ilhéos .........•............. 
Santa Casa de Santo Amaro ................ · 
Santa Casa de Valença .................... .. 
Santa Casa de Itabuna ..................... . 
Santa Casa de Nazareth ................... . 
Santa Casa de Cachoeira ................... . 
Santa Casa de Oliveira dos Campinhos ..... . 
Sociedade Beneficente Luz Protectora de Santo 

Amaro ........ -..................... . 
Sociedade Protectora dos Artistas ..•..•..... 
Sociedade Beneficente Valença Industrial. . , . 
Santa Casa Conquista .............•... , .... . 
Sociedade S. Vicente de Paula, de Itabnria .. . 
Associação dos Empregados do Commercio de 

llbéos ............•.............•..... 
Santa Casa da Peira de Sant • Anna .......... . 
Santa Casa de Misericordia do Santo Antonio de 

,Jesus ................................ . 
InsLitul.o ,Yc S .. Tosé da Cnpital. ............ . 
Asylo Conde de Pereira Marinho ........... . 
As~·lo Nossa Senhora ·r1r I"ourdes da Feira do 

Snnl'Anna ........•.................... 
Santa Casn da Cidade de Bom fim ......•..... 
Snnln qasn de Misericordia de .Toazeiro •..... 
l\fo~fcpw rios Artistas F,eirenses .......... :. 
SocJeclade S. Vicente de Paula, de 1'apermí. .. . 

Total O O O O O O o O O O o O o O o o t o O O o o o o 1 0 0 o o 

50:000$000 
lt0:000$000 

10:000$000 
7:500$000 
5:000$000 
3:750$000 
3:750$000 
5:000$000 
5:000$000 
2:000$000 
2:000$000 
1:500$000 
1:500$000 
2:000$000 
2:000$000 
1:500$000 

75:000$000 

10:000$000 
6:000$000 
1:500$000 
3:750$000 
3:750$000 
1:500$000 
1:500$000 
1:500$000 

1:500$000 
1:500$000 
1:500$000 
1:500$000 
3:750$000 

5:000$000 
3:750$000 

1:500$000 
2:000$000 
1:500$000 

1:500$000 
1:500$000 
1:500$000 
1:500$000 
1:500$000 

277:950$000 

Anto:nio Moniz.- Moniz Sodré. 
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N. 194 

A' verba 37' "Subvenções", accrescenlc-se : 
São Paulo: 

Gabiriiele LeHut•a, 'l(aubaté ................ . 
Gotla de Leite de Araraquarn ............. . 
Sunla Casa de Miscricordia de São Carlos 

do Pinhal. ........................... . 
Santa Casa de Miscricordia de Piracicaba .... . 
Maternidade ele São Paulo .................• 
Créche l:luroneza de Limeim ............... . 
l1scola da Lo,ia ::iele du Selem!Jro ........... . 
Santa Casa de Duur~ .....................•. 
Santa Casa de São 1\lanoel ................ .. 
Casa de Mh;ericordia ·de Soi·ucaba ........... . 
Asy lo de Invulitlos tia Cidade de GauJ,pinas ... . 
i\hilernidacle de CaJJJpinas .. ; ............... . 
Hospi~al do Circulo llalianu União de Cam-

lliuas ................................ . 
Hos.picio tle Denwnles, tle Campinas ......... . 
Créllhe de J uudiahy ....................... . 
Hospital de Morplwlicus de Campinas ....... . 
Orphanalo Santa V cronica tle 'l.'aubattl ...... . 
Hospital Jacarehy .......................... . 
Hospital de S. Luiz de Parahytiuga ......... . 
Santa Casa de Misericordia, de Pindamonhan-

gaba ................................ . 
Asylo de Mendicidade de Limeira ........•... 
Asylo Amalia Ft•anco Rio Preto ............. . 
Santa Casa de Misericordia de Xiririca ..... . 
Instituto de Assistcncia (t Infancia de Ribei-

rão Preto ............................. . 
Hospital Santa Isabel de 'l'aubaté.· .•......... 
Santa Casa de Misericordia de-LimeiJ·a ..... . 
Hospital S .. To!lrí dos Campos ............... . 
Asylo S. José de Taubalé .................. .. 
Liga Paulista Contra a Tuberculose ......... . 

- Alfredo Ellis. 
N. 196 

ü:000$000 
10:000$000 

7:500$000 
7:500$000 
7:500$000 

15:000$000 
15:000$000 
7:500$000 
7:500$000 
3:750$000 
3:750$000 
3:750$000 

3:750$000 
3:750$000 
1:870$000 
3:750$000 

12:000$000 
2:000$000 
2:000$000 

W:OOOlllOOO 
5:000$000 
5:000$000 
5:000$000 

10:000$000 
10:000$000 
5:000$000 
2:000$000 
5:000$000 
8:000$000 

181:370$000 

Elevada da quantia necessaria para o restabelecimento 
da verba 37" "Subvenções", pelas seguintes instituições em to
dos os Estados da Republica. -Benjamin Barroso. 

Districto Federal: 

Patronato de Menores, para manutenção 
o custeio dos seguintes estabelecimen
tos, cufa administração lhe foi confiada 
pelo Governo. c tambcm para auxiliar a 
assislencia. 'de seus estabelecimentos: 
Casa da Infancia (Instituto de Puericul
tura) e Asylo de U'l. S. de Pompeia para 
as filhas desvalidas dos sentenciados, iYJ
clusive despesas de inspecção o trans
porto proprio, .J 5ü : ooo.~. assim distri
buidos: Casa do Preservação 200:000$, 

.• . , 

·. 
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Asylo .Agriéola de Sa.nt.a J:sabel, com a 
inclusão do aluguel da propriedade, na 
importancia de 12:000$0001 <a.nnuaes, 
72:000$; Casa de Prevenção e Reforma, 
IO :000$; Or/Phanato Osorio, 60 :000$; 
Casa da Infancia, 12:000$, e Asylo N. S. 
de Pompeia, 12:000$000 •................ 

Instituto de Protecção e Assistencia á In
fancia, como auxilio para aluguel de 
casa •................................. 

Instituto Historico e Geographico Brasileiro .. 
Dispensaria de S. Vicente de Paula, dirigido 

,pela irmã Paula ....................... . 
I:To8pitnl de N. S. das · Dor.es, Sanatorio de 

Casoadura, inclusive 10 :000$000 · para 
custeio do ambulatorio para occorrer á 
metade da despesa com o custeio annual, 
como forem apuradas as contas bimes-
tralmente ............................ . 

Lycée Francals do Rio de Janeiro ..••.••.... 
Cruzaria Nacional contra a Tuberculose ..... . 
Logião da Mulher Brasileira ............... . 
Para servico de gynecologia do Hospital São 

Francisco de Assis, inci11Riv~;~ 10 :oooe, 
para o serviço de cirurgia de homens do 
Hospital S. João Baptista, em Botafogo .. 

Escola de Instrucção Primaria e Profissional, 
gratuita, destinada aos filhos dos opera
rios, pelo Syndicato Profissional dos 
Operarias, residentes na Gavea ......... . 

Lyccu de Artes e Officios do Rio de Janeiro .. . 
Associação de Chronistas Desportivos na Ca-

pital Federal ......................... . 
Liga de Hygiene Mental. .................. . 
.Brasila I,igo Esperantista do Rio rle .Janeiro. 
Fnculdndo Hahnemanniana ................. . 
Hospital Marítimo M11ller dos Reis ......... . 
Associnçfio Prnt.ect.ora dos Cégos Dczeset.e de 

Setembro, mant.encrlora da Escola Pro-
fissional c Asylo .para Cégos Adultos ..... . 

Insl.il.ulo de Protecção e :Assistencia á Infan-
cia na Capital Federal ................. . 

Associação do Hospital Evangelho ......... . 
DiRpensm•io S. José ....................... . 
Ambulal.orio do HoBpicio S. .Toão Baptista, 

cm Bof.afogo .......... : ............... . 
Sociedade de Gcographia do Rio de .Janeiro .. 
A' "Escola Primaria", pela remessa da re

visJ.n ás escolas primarias o profissio
naes, mantidas ou subvencionadas pelo 
Governo ....................... ." ..... . 

Hospital Hahncmanniano, mantido pelo In-
st.it.nl.o I:Iahncmanniano do Brasil. ...... . 

Academi-a Nacional de Me'dicinn ......... , .. 
Associação Pró-Malrc ...................... . 
Asylo S. L11iz da Velhico Desamparada ..... . 
Orphanato de Santo Antonio ............... . 

456:000$000 

6:000$000 
40:000$000 

f20:000$000 

2tO:OOOIOOO 
24:0001000 
20:000$000 
5:000$000 

30:000$000 

10:000$000 
50:000$000 

1:500$000 
30:000$000 
1:500$000 

24:000$000 
75:000$000 

20:000$000 

51 :oooeooo 
20:000$000 
7:000$000 

18:000$000 
10:000$000 

12:000$000 

36:000$000 
20:000$000 
15:000$000 
15:000$000 
7:000$000 
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Sociedade Brasileira de Bellas ArLes ....... . 
Sociedade llropagadora das Bellas ArLes .... . 
BiblioLheca J.lupular ........................ . 
Associação de Imprensa ..................•. 
Circu·lo ·de Imprensa ...................... . 
Montepio dos Operarias da .Fabrica de '!'cei-

dos do Bangü ......................... . 
Centro Beneficente dos Operarias da Gavea .. 
Asylo Bom Pastor com a obrigação de re

ceber, de ordem do juiz de menores, 
o numero de menores que o Governo 
fixar ................................ . 

Para a publicação da "ILevista do Instituto 
Histol'ico n Geogl'n.phioo Brasileiro" e 
·dos volumes da "Introducção Geral do 
Diccionario Historico e Geographico 
do Brasil, que continuarão a ser feiLos 
na Imprensa Nacional, nos Lermos da 
letLr·a a, da clausula 3", do accôrdo cele
brado entre o Governo e o Instituto 
HisLorico, na conformidade da lei nu-
mero 4. 492, do 18 de janeiro de 1022 .. .. 

Institutos dos Advogados Brasileiros ........ . 
Cruz Vermelha Brasileira ..... :.· ........... . 
Asylo Isabel ................•............... 
OrphanaLo Agrícola Profissional Sete de· Se-

tembro .............................. . 
InsLiLuLo Alvaro Alvim .................... . 
Casa San La 'Ignez ........................ .. 
J_.iga Contra a Tuberculose do Rio de Janeiro .. 
C·raalu! da Casa dos Expostos, com a obriga-

~ão constante· do n. 6, do. art. 3", da 
lei n. 4.555, de 10 de agosto de 1022 .... 

Abrigo 'l'hereza de Jesus, para a infancia 
Desvalida, com a obrigação d.e receber 
mon ores, enviados pelo juiz de menores, 
em numero consentaneo com a sub-
venaão ............................... . 

Pum consLrucção ele um ,pavHhão no Hospi
lnl Nacional ele Alienarlos, pal'!l clínica 
lWUI'Olog·ica, com 20 leitos. um labot·a
toJ.•io, um consullorio externo o uma 
sala ]1Ul'U r>rclccc,.\1Güs . ... o •••••• I •••••• ' • 

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

Amazonas: 
Nos Estados 

.rnsti l.uto Piasteur... . . . . . . . .............. . 
Insl.itnLo BenJamin Constant. ............... . 
RnnLa Casa do Miserioordia do Manúos ...... . 
Hospil.nl ela Candelarin, om Porlo Valho ..... . 
Santa Casa Salesiann de S. Gabriel elo Rio 

Nogpo ......................... , ..... , . 

20:000$000 
20:000$000 
!0:000,000 
20:000$000 
20:000$000 

5:000$000 
5:000$000 

20:000$000 

úO:Oii0$000 
4:000$000 

22:000$000 
10:000$000 

10:000$000 
40:000$000 
3ü:000$000 
10:000$000 

20:000$000 

20:000$000 

200:000$000 

1.87G:000$000 

10:000$000 
5:000$000 

82:000$000 
:J : G00$000 

0:000$000 

100:G00$000 
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Pnrú: 
Faculdade de Direito ..................... . 
l\lalernidade mantida pela Santa Casa do Mi-

soricordin ........ : ................... . 
Instituto de Protecção e Assistencia ú lnJ'an-

cia Desvalida .. ........................ . 
Santa Casa de Mi·sericordia ............... . 
Instituto Hislorico e Geographico do Pará ... . 
Sociedade Mecnnica Beneficente Parúonse ... . 

1 ·r • :" • "' 

Maranhão: 
San la Casa do J\laranhão ......... ' ......... . 
Asylo de Mendicidade do Maranhão ......... . 
Faculdade de Direito do Maranhão ......... . 
lllaternidadc BcnedicLo Leito ............... . 
Instituto do Assis lcncia ú Infancia .........• 
Escola de Enferma~:rcm .................... . 
Para continuação dos serviços de postos anti-

ophidicos contractados com o Instituto 
Vital Brasil ........................... . 

Hospital de Tuberculose no Mal'nnhão, c.usteio 
c construccão. . . . . . . . . . . . . . . . . • .. 

Piauhy: 
Santa Casa de Therezina .................. . 
Santa Casa de Parnahyba ................. .. 
Asylo de Alienados, Therezina ............. . 

Ceará: 
Maternidade do Ceará ...................... . 
Instituto de Assistencia á Infancia ......... . 
Faculdade de Pharmacia e Odontologia ..... . 
Santa Casa de 1\fisericordia de Fortaleza ..... . 
Santa Casa de Misericordia de Sobral ....... . 
Asylo de Mendicidade de Fortaleza ......... . 
Asylo de Alienados de Porangaba ........... . 
Dispensaria dos Pobres do Fortaleza ....... . 
Instituto Pasteur .......................... . 

Rio Grande do Norte: 
Instituto Historico e Geographico, Natal. .. . 
Escola União Caixeiral, Mossoró ............ : : 
Escola Domestica, Natal. ................. . 
Hospi~al~ Jovino Barreto, Natal. ........... :: 
AssoCI!lçao das Damas de Caridade, Natal. .. . 
CoHeg1o Sa!lto Antçnio, Natal ............. . 
Escola Femmina de Commorcio, Natal. ..... . 

200:000$000 . . 

lj5:000~000 

7:000$000 
30:000$000 

6:000$000 
15:000$000 

93:000$000 

15:000$000 
15 :·000$000 
20:000$000 
4:500$000 
7:500$000 
3:600$000 

12:000$000 

8:000$000 

35:600$000 

7:500$000 
3:750$000 
7:500$000 

18:750$000 

5:000$000 
5:000$000 

10:000$000 
30:000$000 
10:000$000 
5:000$000 
5:000$000 
6:000$000 
5:000$000 

81:000$000 

5:000$000 
2:000$000 
2:000$000 
7:000$000 
3:000$000 
5:000$000 
5:000$00Q 
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""scola dos Pobres do Collegio Immaculada Con-
ceição, NataL ..................... · · . · · · 

Associação de Normalistas, Mossoró ......... . 
Collegio Coração de Maria, iltossoró ......... . 
Educadora Caicoensc, Caicó ................. . 
Escola dos Pobres, a cargo do vigario, Maca-

hyba ................................ . 
Associação dos Prof~ssores 'do Rio Grande do 

NorLe, Natal .......................... . 
Escola Padre João Maria, Natal. ............ . 
Centro Operaria Natalense, Natal. .......... . 
Lis·a Artisticlo-Operaria, Natal. ............ . 
Instituto de I>rotec1;ão c Assistcncia á Inl'an-

cia, !Natal. ............................ . 

rr Parahyba do Norte: 
Auxilio para construcção do predio da Socieda-

de S. Vicente de Paulo ............... . 
Orpbanato D. Ulrico ...................... . 
Casa de Caridade de Campina Grande ....... . 
Insti~u t.o. de Assistencia e Protecção á In-

fancia ............................... . 
Escola da Sociedade de Artistas 1\Iecanicos e 

Liberdade ............................ . 
Asylo de Mendicidade da Parabyba ......... . 
Santa Casa da Capital da .PaJ·ahvba ......... . 
Instituto Historico e GeogTaphicÕ ........... . 
Escola N armai de Cajazeiras ..... · .......... . 
Para conlinuácão dos serviços- de postos an-

ti-ophidicos, contractados com o Insti-
tuto Vital Brasil ..................... . 

Pernambuco: 
Escola de Engenharia .......... ' ........... . 
Instituto de Protecção á Infancia ........... . 
Lyceu de Artes e Officios ................. . 
Collegio de Orphãos, de Bom Conselho ....... . 
Instituto P.asLeur .......................... . 
Liga contra a 'fuberculose da Pernambuco ... . 

,. 

' Alagôas: ·,. 
'· 

Para auxiliar a ·construcção da Santa Casa 
de Miguel dos Campos ................ . 

nosp(lal de 'cat•!dudo elo Vi~\OSU •••••••••••••• 
~OS PILai de Caridade do Maceió .. , ... , ...... . 
• sylo de Orphãos Desvalidos. , . , . , . , .......• 

5:000$000 
5:000$000 
4:000$000 
3:000$000 

2:000$000 

5:000$000 
2:500$000 
5:000$000 
2:750$000 

7:000$000 

73:250$000 

3:000$000 
10:000$000 
4:000$000 

10:000$000 

10:000$000 
6:000$000 

10:000$000 
6:000$000 
6;000$000 

12:000$000 

7-i:000$000 

50:000$000 
11:250$000 
10:000$000 
5:000$000 

. .5:000$000 
10:000$000 

91:250$000 

3:750$000 
:1:500$000 
7:500$000 
5:000$00Q 

. ·,: 

••. - .. ;o;::; 
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Escolas munLidu~ .pela Sociedade Montepio 
dos ArUsLus ........................... . 

Sociedade Nossa ~enl1ura do Bom Conselho .. . 
ü'rphanalo São Domingos ...........•...... · 
Succursal du lJJsliLulo Gowmcrcial do Uio 

de Janeiro, eu1 Maceió ................. . 

Sergipe: 
Hospital de Annapolis ..................... . 
Hospital de .TaparnlJJba ..................... . 
Escola Salesiana Süo .Tos.é ................. . 
Hospila 1 de Santa. Isabel. .................. . 
Asylo de Mendicidade du llio Branco ....... . 
Asylo do ::ianto Antonio da I~slancia ......... . 
Orphanalo ele São· QllrisLovüo ............... . 

Bahiu: 
Capital do Esludo: 

Escola Pol~·lochn iea .... , .... , ·.,.,.,, ... ,, 
Faculdatlu de Direito , .•..............•. , 
Gollegio Nossa l:lonhoJ'a da J>iedade de Ilhéos 

equiparado ti Escola Norma.l. .......•... 
Santa Casa elo Misol'icordia ................ . 
Instituto C:eogruphico c Histol'ico ........... . 
Instit~to_ de Protecção á Infunci~ ........... . 
Assoc1acao das Senhoras de Car1dadc ....... . 
Collegio dos Orphüos de São Joaquim ....... . 
Lyceu Salesiano ......... , ................. . 
Escola São Vicente de Paulo ............... . 
Centro Operaria .... , ....... , . , ........ , ... . 
Asylo Bom Pastor ........................ , . 
Sociedade BcncficcnLc de Sant'Anua ........ . 
Asylo dos Expostos ........................ . 
Abrigo dos Filhos do Povo ................. . 
Pat•a o serviço de Prophylaxia da 'l'nbcr-

culose ............•................... 

Interior do Esluclo: 
I:Iospilal de Miscricorrlia riu Alagoinha (lei 

n. 3.554, do 6 de ,janeiro de 1!HS) ..... . 
Santa Casa cl o II h é os .................... , .. . 
Santa Casa do Santo Amaro .... , .... ; ..... . 
Santa Casa de Valcn~·a .. , ............ ·, .... . 
San la Casa rle Hahuna.,,,,, , . , , , . , . , , . , , , .. 
Sanl.a Casa de Nazareth,,,.,,,,, ... , ........ . 
San la Casa rle Cachoeira ................... . 
Santa Casa ·de Oliveira dos Campinhos ....... . 
Sociedade Bcnoficcnto Luz Prolcctot·a de 

San to Amaro ................... , ....... . 
Sociedade Prol.ecl.ora dos Arlislas ........... . 
Sociodadc Bcneficcnlc Valenca Induslrial ...• 

2:000$000 
3:750$000 

20:000$000 

10:000$000 

53:500l\i000 

5:000$000 
3:000$000 
~:000$000 
.\ : fi00$000 
:; :7!'í0l\i000 
2:500$000 
2:000$000 

24:750$000 

50:000$000 
10:000$(:;00 

10:000$000 
7:500$000 
5:000$000 
il:750$000 
3:750$000 
5:000$000 
5:000$000 
2:000$000' 
2:000$000 
1:500$000 
1:500$000 
!t :000$000 
1:500$000 

75:000$000 

10:000$000 
G:000$000 
1:500$000 
3:750$000 
3:700$000 
1:500$000 
1:500$000 
1:500$000 

1:500$000 
1:500$000 
1:500$000 
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r:>anta Casa du Conquista ................... . 
f:)ociedade São Vicente de Paulo, de ILabuna .. 
Associação dos Empregados do Cummercio de 

· llhéos ............................... . 
::3anLa Casa da .l!'·cil•a de SanL'Auna ......... ; .. 
Santa Casa de Misoricordia de Santo Antonio 

de Jesus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Instituto de São José da Capital. ............ . 
Asylo Conde de Pereira Marinho .........•.. 
Asylo •Nossa Senhora de Lourdes da Feira 

de Sant • Anna .................•....... 
Santa Casa da Cidade de Bomfim ........... . 
Monte pio dos Artistas Feirenses ........... . 
Santa Casa de 1\1 isericordia de J uazl)iru ...... . 
,Sociedade São Vicente de Paulo de Tapará .. 

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

Espil'ilo Santo: 

Sàn La Casa de Victoria .................... . 
Santa Casa de Cachoeira do lLafJOillcrim ..... . 
Orpha11alo do Collegio do Carmo, em Victoria. 
OrJJhanaLo da Santa Casa de Miscricordia, 

em VicLoria ......................... . 

Ilío de Janoiro: 

Casa de Cul'idado de Nova l!'l'ilmrgo ......... . 
Santa Casa de Angra dos Reis ............. . 
Facu·Idado de Direito do Estado do llio de 

Janeiro ...... .' ....................... . 
Hospllal de Santa 'l'hercza de Petropolis ..... . 
Escola Domestica Cecilia Monteiro de Barros, 

Ide Barra Mansa ...................... . 
Santa Casa de Misericordia de Pirally ....... . 
Santa Uasa de .Misericordia do São João da 

Barra ................................ . 
Casa do M isct·icurdia da Barra do l'irahy ... . 
Hospital do Cat•idade ela Paralivba elo Sul. .. . 
Casa do Mise1•icordia de .Rezon'ctc ........... . 
Casa do Cài•ldai.lo de Macahó ................ . 
Instituto de Protecção tí Infaneia de Nicthoroy 
Casa de Misericài:clia da Cidade ele Vassouras .. 
Asylo Furquim .',',_, ...................... . 
Casa ele Caridade de Valença ............... . 
Ousa de Misericordia de Ilaguahy ........... . 
Casa de Misericordia de Cabo Frio ......... . 

. Assooin!)ão Protl'cfora nccolhimonlo dos Des-
validos do Pet1·opolis .................. . 

591 

1:500$000 
:3:750$000 

5:000$000 
3:750$000 

1:500$000 
2:000$000 
1:500$000 

1:500$000 
1:500$000 
1:500$000 
1:500$000 
1:500$000 

227:950$000 

22 : 50ÜI$000 
3:000i000 
5:000$000 

5:000$000 

35:5000$000 

1:875$000 
3:750$000 

60:000$000 
13:500$000 

3:000$000 
3:000$000 

3:750$000 
3:750$000 
3:750$000 
1:500$000 
3:7ii0$000 
3:750$000 
3:750$000 
3:750$000 
3:750$000 
3:750$000 
3:750$000 

4:500$00Q 



.· 

Escola Domestica c Asylo Nossa Scnhor•a do. 
2:000$000 

1:500$000 
15:000$000 

.. -\.mparo . . ........................... . 
Instiluinão de Assislencia ti lnfancia de Pe-

. tropolis . . ............ · ............... . 
Escolas Profissionaes Salcsianas de Niclheroy. 

São Paulo: 

Gabinete de Leitura de Taubaté ............. . 
Gottas de Leite de Ar•araquara ............. . 
Santa Casa de Misericordia de São Carlos do 

·l'inhal .............................. . 
Santa Casa de Misericordia de Piracicaba ... ·; 
Maternidade de São Paulo ................. . 
Créche Baroneza dé Limeira ............... . 
Escola da Loja Sete de Se lembro ........... . 
Santa Casa de Baurb ...................... . 
Santa Casa de S. 1\Ianoel. ................. .. 
Casa de l\Iiscricordia de Sorocaba ........... . 
Asylo de Invalidas da Cidade .de Carnpinas ... . 
Maternidade de Campinas .................. . 
Hospi~al do Circulo Italiano União de Cam-

Plnas. . .............................. . 
Hospital de Dementes de Campinas ......... . 
Hospital de 1\!orpheticos de Campinas ....... . 
Créche de Jundiahy ....................... . 
Orphanato Santa Veronica de Taubaté ....... . 
HospitaL .de Jacar'ehv ..................... . 
Hospital de S. Luiz de Parahytinga ......... . 
Santa Casa de Misericordia de Pindamo-

I(llangaba. . . . . . .......... · ......... . 
Asylo de Mendicidade de Limeira ......•.•• 
Asylo Amalia Franco, Rio Preto ......•••• 
Santa Casa de Misericordia de XiL•irica ...• 
Instituto de Assistencia á Infancia de Ribei-

rão Preto .......................... . 
Hospital de Santa Isabel de Taubaté ....... . 
Santa Casa de Misericordia de Limeii·a .... . 
Hospital S. José dos Campos .........•...• 
Asylo S. José de Taubaté ............... . 
Liga Paulista contra a Tuberculose .......• 

., 

Paraná: 

Faculdade de Engenharia ................ 
Faculdade de Direito .•.................. 
Faculdade de Medicina do Curityba .•.•.• 

117 : 125$000 

6:000$000 
i0:000$000 

7:500$000 
7:500$000 
7:500$000 

15:000$000 
15:000$000 
7:500$000 
7:500$000 
3:750$000 
3:750$000 
3:750$000 

·s :750$ooo 
3:750$000 
3:750$000 
1:870$000 

12:000$000 
2:000$000 
2:000$000 

10:000$000 
5:000$000 
5:000$000 
5:000$000 

10:000$000 
10:000$000 
5:000$000 
2:000$000 
5:000$000 
8:000$000 

188:870$000 

50:000$000 
20:000$000 

100:000$000 
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Santa Casa de 1\liscricordia de Curityba .... 
Pm·u custeio dos scrvic;os ct•eados pelo de

creto n 13.014, de /1 de maio de 1!!18 
(nacionalizacão do ensino), •Sendo réis 
216 :000$ de subvenção e 9:600$ pura 
gratificação do inspector fiscal, 2 :460$ 
para as diarias de in~peccão de 120 es
colas, 2:400$ para o d!!~ylographo e 
600$ para o servente .............. .. 

Santa Catharina: 

Asylo de Orphãos S. Vicünte de Paulo ... .. 
Asylo de Mendicidade do Irmão Joaquim .. . 
Hospital de Caridade em Flori ano polis ...... . 

Pavilhão .de Alienados no Hospital de Azam-
buja, Brusque ..................... . 

Hospital de Caridade de Lages .....•...... 
Hospital de Caridade de S. Francisco ..... . 
Hospital de Caridade de · Itajahy ...•...... 
Hospital de Caridade de Laguna .. · ........ . 
Hospital de Caridade 'l'ijucas ............. . 
Asylo de Orphãos c Desvalidos de Joinville 

Para cuseio dos serviços creados pelo de-
creto n. :13.0:14, de .t de maio de 1919 
(nacionalização do ensino), sendo réis 
342 :000$ de subvencão c 9 :6000 para 
gratificação do inspectot· fiscal, 4 :900$ 
:)ara as diarias de inspecção de · :190 es
colas, 2:400$ para o dactylographo c 
600$ para o servente ................ .. 

Rio Grande do Sul: 

Faculdade de Medicina de Porto 41egre .•.• 
Santa Casa de 1\tisericordia de Porto Aleg-re 
Instituto de Engenharia de Porto Alegre, lei 

n. 4.348, de 8 de dezembro de 1921, 
arL. 2° .....................••..••..• 

Para custeio dos serviços et•eados pelo de
creto,n. 13.0:14, de 4 de maio de :1918 
(naciona!.izacão do rnsino), sendo réis 
252:000$ de subvenr;ão c 9:600$ de gra
tificação do'·iQspector fiscal, 2 :865$ para 
ns diarias de inspecção de :140 escolas 
2:400$ para o. dactylographo c 600$ para 
o servente . .. . ......•...•.•. · · ...• 

S. -Vol. XII 

7:500$000 

. .......... . 
408:560~000 

10:000$000 
10:000$000 
20:000$000 

7:500$000 

1:875$000 
1:875$000 
:1:875$000 
1 :875$0QO 
1:875$000 
1 :875~000 

. . ' ....... . 
4t7 :250$000 

100:000$000 

• 22:500$000 

50:001i$000 

. .......... ' . 
439:965$000 
------

38 

';_;_ 
"i 

' 

... 

:, •,.1i 
.~·~ 
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Matto Grosso: 

San! [l Casa de Misericordia de Cuyabá ... . 
::iocioJade de Beneficencia Corumbaense .. . 
l'arn conlinuacão dos serviços de postos an-

li-ophidicos, conLraclados com o Insti-
tuto Vital Brasil ..................... . 

Goyaz: 

Collegio Secundaria d'e Bóa Vista .......• 
Asylo de S. Vicente de Paulo ..•........•. 
HospiLa.l de Caridade .................. . 
Escola do Direito . ; ............•.....•.. 
Collegio de Instrucção Secundaria para me-

ninos, mantido pela ordem de S. Do-
. mingas, em Porto Nacional. .......... . 

Para continuação dos serviços de postos 
anti-opbidicos, contractados com o In-
stituto Vital Brasil ............... .. 

Minas Geraes: 

Casa de Caridade de Leopoldina ...•.•..... 
Asylo de S. Salvador de S .• José de Além 

Parahyba ................•••.••. , •... 
Hospital de ·Caridade de Cataguazes .•.••... 
Hospital de Caridade de Uba .... , •••...... 
Hospital de ·Caridade de Vicosa ......... . 
Hospital de Caridade de Santa Luzia de Ca-

rangola ..... : .......... ; ; ; ......... . 
Hospital de Caridade de Mar de Hespanha. 
Hospital de Caridade de Rio Branco ..... . 
Santa Casa de Misel'icol'din de Ülll'O Preto .. 
OrphanaLo de Santo Antonio de Ouro Preto .. 
Lyceu de Artes e Officios de Ouro Preto. 
C:1sa do. Cat·irlade ele Mur.ámblnho ........ . 
Hospital de Caridade de Rio Prelo ........ . 
Santa Casa de Misericordia de Juiz de Fót•a 
Asylo Santo Antonio de Uberaba .......... . 
Collegio Agricola de Cachoeira dei Campo .. 
Hospital de Bnrbnccnn. ::::: .. : . .......... · 
Hospital de Palmyra .................... . 
Hospital de Queluz ..................... . 
Hospital de Mal'ianna .................. . 
Hospital· de Oliveira .... · ................. . 
Orphanato de Sanl.o Anlonio do Bello Hori-

zonte . ............................ . 
Santa Casa i:! e Ha,jubá ........... , ...... . 

15:000$000 
7 :500$0úf} 

:1.2·:000$000 

34:500$000 

:1.5:000$000 
3:750$000 
7·:000$000 

20:000$000 

2:000$000 

12:000$000 

49:750$000 
--· 

7:500$000 

:1.:500$000 
1:500'$000 
1;500$000 
1 :500$000 

3:750$000 
1:500$001) 
3:750.$000 
5:000.$000 
5:000$000 
5:000$000 
:1. :500$000. 
1 :500$000 
7:500$000 
:1.:500$000 
5:000$000 
3:750$000 
:1.:500$000 
1:500$000 
1:500$000 
:1:500$000 

HospHni de . Ponlo .Nova .. ,,. 1,, 1 .... , ...... . 
Hospital de Piranga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '· 
Santa Casa· de Passa-Quatro ............. . 

5:000$000 
:1.:500$000 

:1. :500$000 
1:500$000 
1:500$000 
2:000$000 
1:500$000 

Orpahnato de Sant'Anna do Passa Quai.I'O. ;r 
Santa Casa de Santo Antonio de JacuLinga. . :':.:' 
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Escola do Engenharia ele Juiz de Fóra ..... 
Faculdade de Medicina de Bello Ho1·izonte .. 
Insituto Commercial Mineiro de .Juiz de I•'óra 
Asylo de Orpbãos de Barbacena ........... . 
Santa Casa de Allaeté ................... . 
Santa Casa de Passos ...................•. 
Santa Casa de Guaranesia ............... . 
Santa Casa de Guaxupé ..................• 
Santa Casa de 1\Ionte Santo ....•.......... 
Santa Casa de Uberabinha ............... . 
Santa Casa <le S. Sebastião do Paraíso ... . 
Pão de Santo Antonio de Bello Horizonte .. . 
Santa Casa de Santa Rita de Jacutinga ... . 
Asylo de Invalidas de S. Vicente de Paulo, 

de Carangola ....................... . 
Santa Casa Antonio Moreira, de Santa Rita 

do Sapucahy ........................ . 
Orphanato D. Si! veria, em Cataguazes ... . 
Asylo João Emilio, de Juiz de Fóra ....... . 
Casa de Caridade de 'l'urvo ............. . 
Asylo de Mendigos de Juiz de Fóra ....... . 
Casa de Caridade da Cidade do Pará .....•.. 
Sociedade de S. Vicente de Paulo de Ayu-

ruoca. . . . . . ...................... . 
Casa de Caridade de Sylvestre Ferraz ..... . 
Uasa de Caridade de Santa Quiteria ....... . 
Casa de Caridade de Baependy ............ . 
Casa de Caridade de Ouro Fino ........... . 
Asylo de Invalidas do Pão de Santo Antonio, 

em Diamantina ...........•......... 
Asylo de S. Joaquim da Conceicão do Serro 
Collegio Providencia de Marianna ... -..•.. , . 
Instituto de Radiur:Íl do Bello Horizonte .... 
Huspitnl Cas~iano Cnmpoline de Entro fiios 
Santa Casa de Perdões ................. . 
Jnsf.ilt~lo de Proleol)iío á ln!'uncia 1le .Juiz du 

Fóra .............................. . 
E;;coln P!·ol'issionnl Feminina de Helio Hol'i-

zonte ..... , ............ , ........... . 
ExtornnLo do Pa1•1.onalo Campos Sallcs~ nn

noxo 1\ Escola do Agricultum c Pccuarin 
de Passa · QuatrrJ , .•......... · · ..•.. 

Casa de Misericordia rlll Villa Brnz ....... . 
Sociedade Amante de Instruccão e 'J:rabalho 

de Bello Horizonte ... , .... , ........ . 
Asylo de Caridade Bom Succcsso ......... . 
Hospital da Santa Casa de Prados ......... . 
Santa Casa da 'Ci~ade de Campanha ....... . 
OJ•phanato Nossa Senhora do LonrdoR de 
Casa de Caridade s·ão, Vicente de Paulo ele 

Pouso Alegre .... ;.. . . . . . . . . . ...... . 
Casa de Caridade da ViiJa· rle .Pa1·aopeha .. . 
Casa de Caridade de Siío Jóiío Baptista ... . 
Instituto de Assistencin á Jnfaneia de Bello 

Horizonte . . . . ..... , .............. . 
Santa Casa do Solo Lagóns .........•...... 
Pnvilhiío do Tuberculoso du Snnla Casa do 

Ln\rrns, . , . . .. , , .. , , , ..... , , . , ...... , 

59:S 

50:000$000 
7 00 :.000$000 
20:000$000 
1:500$000 ·I 

1:500$000 /. 
1:500$000 
1:500$000 I ..:~ 

1 :500$000 . : ·~ 1:500$000 ',', 

1:500$000 . ,) ' 

1 :500$000 
•'i 1:500$000 ''_\' 

1 :500$000 --~.·.~ 
__ • ..u 

1:500$000 7SI 
,•)-, 

1 :500$000 
, ... 

3:000$000 

I 
3:750$000 
1:500$000 ·~: 

2:000$000 .;: I 
1:500$00() ., 

2:000$000 
1:500$000 
1:500$000 

500$000 
10:000$000 

1:500$000 
1:500$000 
1 :500$000 

1 00 : OIJ0$000 
1:500$000 
1:500$000 

2:375$000 

12 :ooo::;ooo 

20:000$000 
1:500$000 

2:000$000 
1 :500$000 
1:500$000 
1:500$000 

1:500$000 
1:500$000 
1:500$000 

1:500$000 
1:!300$000 

1:875$000 
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San la Casa de Bom Despacho ............. . 
Casa de Caridade de Sabarú ............... . 

. Hospital de Misericordia da cidade do Pará. 
Associacão Beneficente Irmãos Artistas do 

Juiz de Fóra ....................... . 
Hospital da Villa Antonio Dias ........... . 

· Casa de Caridade de Conquista ........... . 
Casa de Caridade de All'enas ............. . 
Faculdade ele Direito .............•....... 
Instituto Profissional Feminino de Santa 

llita ele Sapueahy .................. . 
Lyccu ele Muzumbinho ................... . 
HospiLaU do Miscricordia do Caldas ....... . 
Casa do Caridade do Pat·aisopolis ......... . 
Asylo Santa Isabel, de ILajubú ............ . 
Asylo Analia Franco, de Uberaba ......... . 
Santa Casa de Misericordia do Rio das V c-· 

lhas. . . . . ·, .................... · . · · · 
Santa Casa de Misericordia de l3ello Hori-

zonte, para seus servi c os ............ . 
As'sistencia Dentaria, annexa aos grupos es-

colares de Juiz de Fóra .............. ·. 
Hospital da Casa de ·Caridade da Villa do 

.S. João Evangelista ................ . 
Hospital A!Lo Rio Doce ................. . 
Orphanato São José, annexo ú Escula Arthur. 

Bernardes, em Carangola ............. . 
Pavilhão de Tuberculosos da Santa Casa de 

~Misericordia de Bello '·Horizonte ..... . 
Hospital de ILabira do Matto Dentro, inclu-

sivo 3:000$, para reconstrucL'ão ...... . 
Santa Casa de São João Evangelista ...... . 
Santa Casa de Christina ................. . 
Sociedade de São Vicente do Jlaulo de Ca-

xambú. . . . . . ..................... . 
Casa do Caridade de Caxambú ............ . 
Orphanato do N. S. do Carmo, do Carmo 

do Rio Claro ....................... . 
Asylo São Vicente do Jlaulo de Bocayuva. 
Hospital Santa Rosalia de Thoophilo Ottoni 
Hospital de 'l'uberculosos de Januaria ..... . 
Santa Casa de São Miguel de Guanhãcs .. . 
Hospital de São Vicente ·de Paulo de Bello 

Horizonte. . . . ..................... . 
Associação da's Damas de Cal'idade ....... . 
Lyceu de Artes e Officios de Guaxupé ..... . 
Santa Casa do Monte Santo .............. .. 
Santa Casa do Misericordia · da . cidude do 

Serro. . . . . . ........................ . 
Santa Casa do Misericordia de Diamantina. .. . 'i n i''f'~~~· . , : , 

"·"""' ·, ~J . • ..... " .,.,' ' 
,
1
-.- ... r~·li , ... · 

~ Benjamin Barroso. 
N. 108 

3:750$000 
1:500$000 
1:500$000 

2:000$000 
3:000$000 
:L :875$000· 
1:500$000 

20:000$000 

ú:000$000 
5:000$000 
3:750$000 

10:000$000 
3:750$000 
1:875$000 

1:500$000 

80:000$000 

1:500$000 

~:000$000 
3:000$000 

~:000$000 

8:000$000 

0:000$000 
2:000$000 
1:500$000 

1:500$000 
1:500$000 

ü:000$000 
2:000$000 
2:000$000 
2 :000~$000 
2:000$000 

4:000$000 
3:000$000 
5:000$000 
5:000$000 

10:000$000 
10:000$000 

636:250$000 

"Os anLigos sub-protores, terminado quatriennio para 
que foram nomeados, :serão reconduzidos com a clausúla cm
quanto hom servirem ·e conLinuarão a gosar das vanLagcns 
patrimoniacs que lhes foram asseguradas pela Reforpla Ju-
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itliciaria cm vigor (decreto n. 16.273, de 20 de dezembro de 
1923), vantagens extensivas a todos· os actuaes primeiros sup
plenLes". 

Manoel Monjardim. 

u Sr. Presidente - Us que approvam a proposição' assim 
emendada, queiram levantar-se. (Pausa.) . . 

Foi approvada. 
O projecto vae ser enviado á Commissão de Redacção. 

O Sr. Bueno Brandão - Pcoo a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - 'l'em a palavra o Sr·. Hneno Brandão. 

O Sr. Bueno Brandão - Sr. Presidente, acha-se sobre a 
mesa a proposição, que fixa a dcspeza do Min isterto das Rela
ções Exteriores, rJevolvidn pela Camara, que rejeitou duas 
emendas do Senado. . . 

Requeiro a V. Ex. que consulle :1 Casa sobre si concede 
a necessaria · urgencia, afim de quo sejam immediatamente 
discutidas e votadas essas duas emendas. 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador .Bueno BrancJão requer 
urgencia para immediata discussão do parecer da Commiijsão 
de Finanças, acccitando o voto da Camara dos Deputados sobre 
as duas emendas que tomaram no Senado ns. H e 13. 

Os senhores que approvam o requer;mcnto de urgencia. 
queiram levantar-se. (Pansa.) 

Approvado. 

ORÇÃMENTO DAS . RELAÇÕES EXTERIORES 

Discussão unica das emendas d.l Ser~ndo rejeitadas pela 
Camara dos Depulados. :í. ]Jroposição qne fixa a despe1.a d1.1 
Ministerio das Relaçôcs Exteriores para 1925. 

São rejeitadas as emendas uH. H e 13. 

O Sr. Eusebio ele Andracle --: Pe1,\l) n Iialn.;-ru pel:l ordem. 

O Sr. Presidente - 'fom a palavra o Sr. Eusebio de An-
drade. : 

O Sr. Eusebio de Andrade (pela ordem) - Sr. Presidente, 
achando-se sobre n mesa a l'cdacoão final do orçamento que 
fixa n despcza elo :rvi :niRlcrio da Guerra, pediria a V. Ex. que 
consu!Lass~ o Scnarlo soJJr·e. ~i concedo dispensa de impressão 
e urs·cncia p)lrn a t.Wt imm,'clin'n rliPI'.lt>Rüc c votação. 

"· 
O Sr. Presidente ·-· O Sr. Senador Euscbio de Andrade 

requer dispensa dd irnpr·ossü0 c urr;cncia pura immediata 
discussão e votação drt rcdncr,iio final do orçnrncnto da Guerra. 

Os senhores que npJll'O\'alll c. rcwwrimcnlo queiram le
vantar-se. (Pausa.) 

Foi approvado .. 

.... 
,' 
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O Sr. 3" Sec1·sta.rio (<crvindo rlc ~") i~ o 6 .lpproyado o se
guinte 

N. 419- 1925 

lled~wção final das em.cndas do Senado á proposiçúo da Gamara 
dos D~?putados n. 90, de 1924, fixando a despesa do M·i
núte1'ÍO CÚl Gttel'ra para o exet•cicio de 1925: 

N. 1 

A' verba 1'- Administração C::enl.rnl, consignação n. 5 -
Departamtento da Guerra, em vez de porteiro, verbas 9 e 1 1, 
diga~se porteiro: 

Ordenado. . . . 
Gratificação. . . 

O O O O O O O O o O O O O O O o O O o O O O O 0 I 0 

••• o o ••••••••••••••••••••• 

N. 2 
Directoria de Engenharia: 

4:000$000 
2:000$000 

6:000$000 

Sub~consiS'nação n. 49 - VII - da verba 1' - Accres~ 
cenlc-se nu suJJ-consignação <19- VII- da verba 1", n quan
tia de 4 :320$ para pagamento de mais dous serventes, .criados 
de accôrdo com o decre.lo n. 16.031, de 8 de outubro de 192·í. 

N. 3 

Mantenha~se na sub-consig·nação n. 14 da verba 5' -
Instt•ncção Militar- a dotação de 142:962$, destinada a paga~ 
mcnl.o do pessoal administrativo civil do Collegio Militar de 
Bnt·hncenn- com mais de dez annos, mandando aproveilnr nos 
collegios do Rio de Janeiro, Ceará e Porto Alegre. 

N. 4 
Verba 5": 
N. 18 - Onde diz: - "estagiarias da Escola rlo Estado 

Maior" - accrescenle·se: "instructores e auxiliares dos in~ 
st!'uctores !'rancezes da Escola de Aperfeiçoamento de Offi
ciues". 

N. ú 

Verba G" - Material - Arsenal ele Gum'ra do Rio de .Ta~ 
neil•o, sub~consignação 1" - diga-se: acquisicfio rle !llllf' llinns, 
fennmenlas, on malct'iu Pl'imo. pura sua confr.cr:ão; instru
mentos, fiJlpm·ellws, 300 :000$; consig·naçãn 4". - dign-sc: 
900:000$; !'i canelo ussim t•erluzidu: materin prima o outros 
mnlrl'iues, se·ndo 40 :OOOS pn~·a ucquisi~ão c!1 upp::w•lhos r.Jr• 
ctrlcos, 
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N. 6 

Verba 7• - Fabricas - Material - Sub-consignacão 3• 
diga-se 445 :000.$; sub-consignacão 23• - 1. ooo :000$; fi

cando esta assim redigida: Material hydraulico e de electri
cidade, machinas, sondagens ·C outros destinados, especial
mente ás diversas officinas. 

N. 7 

Verba 8'- Serviço de Saude- N. 17- Laboralorio Mi
litar de Bacteriologia: 

Onde se Je "Despesas diversas" 1 O :ooo~. diga-se: -1.3 :000$, 
assim discriminados: 

a) Material permanente: acq.pisição de livros, assignatu
ras de revistas lechnicas nacionaes c estrangeiras, especial
m~nLe sobre chimica, bacteriologia e anatomia pathologica, 
:1 :600$; acquisição de moveis, mobiliario lechnico, apparelhos 
de chimica e bacteriologia, microscopicos, balanças de pre
cisão, estufas, autoclaves, microlomos, apparelhos photogra
phicos e microphotographicos, machinas, alambiques, vidraria 
e uLensilios para serviço l.echnico, ele., 5 :000$000; 

b) material de consumo: acquisição ti e substancia's chi
mica~ para analyses, materias corantes, material para meios 
de cu!Lm·as e material para fabrico de vnccinas e productos 
biologieos, :15 :000$; éonsrrvação de moveis, de apparelhos, re
paros, res!.:tul'açõeR 2 :400$; aequisição de animaes (cavallos, 
carne ir os, cahras, coei h os, cobayas, ratos, galos, etc. ) , . para 
cxpe1·iencias, inocu laçües e fabrico. de productos biologicos, 
nlimentução elos mesmos animaes, gaiolas, viveiros, coelheiras, 
etc., 3 :00,0$; acquisição de material de expediente, impressão 
de tabellas, boletins, memoranda, machinas de escrever, talões, 
cartões, rotulas, caixas e caixotes para acondicionamento de 
vaccinas e productos biologicos e outras despesas do almoxa
rifacln o contadoria. 3 :600$; conducção rlc pessoal c material 
para exames em domicilio e estabelecimentos militares, 4 :200$; 
telephones necessarios ao serviço, 1 :400$; luz e energia elc
ctricO:, gaz para estufas c serviço permanente de chimica e 
bacteriologia, 3 :600$000; . . 

c) diversas despesas: consP.rvação e asseio do estabeleci
mento, lavagem de roupas, ferrngen's, tintas, oleos, canos, val
vulns, material para photographia, etc., 2 :400$; despesas miu
das de prompto pagamento, :1 :200$000. 

' " ,. 
. ' ' 

N. 8 

Ve:ba -~· - Sub-consignação 8' - Lnbàratorio 
maceulwo: ·, 

C. Phar-

'· 
Sub-consignaç,üo 1 0' ..................... . 
Sub-consignação 21' (despesas miudns) ... . 

15:000$000 
2 ;1100$000 

Transfira-se da ve1'11a 
c:nnnntos nnt•a velrrin:lria) 
10:000$000. 

15', sub-consignncü.o 18'. (merfi
pura n VP.rba 11l' "Material", réi,; 

... 

., 
'' 

. ·' ; ~ 
'• -''', 

" .. ·,,. 

./•,; 
·, , ' ~.;I 1 

'·' . ~ '! 1 
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N •. 9 

Laboratorio Chimico Pharmaceutico Militar: - 1 agente 
dPspachant.e, diga-se: · 

1 : nlmoxarife ...•....... 

Ord. 

G:OOO$ 

N. 10 

Verba 8' - Sub-consignacão 3. 
Onde se diz oito internos, diga-se: 

Grat. 

3:000$ 

Cinco acaclrmieos internos, 6:000$000. 

).'l'., i1 

Total 

9:000$000 

s•. Scrvico de Saude - Laboratorio Chimico Pharma-
ceu ti c o Militar : 

1 director, coronel ou tenente-coronel pharmaceutico. 
Verba 9•• • 
Supprima-se o tenente-coronel phnrmaceutico. 

N. 12 

Verba 8', sub-consignação 8': 
Um secretario (ex-escripturario, em virtude do art. 591, 

do dect·eto n. 15.230, de 31 de dezembro de 1921). 

N. 13 

Verba 8' - Augment.e-se a quantia de 50:000$, destinana 
ao funccionament.o, em 1925, do Sanatorio Militar de Itatiaya. 

TrnnRfira-so da verba 15', sub-con·signacão 23', a quantia 
de 50:000$000. 

N. U 

Verba 9' - Soldos e gratificações de officiaes: 

Transfirn-so a sub-consignnção n. G do titulo "Diversos 
serviços", para n verba s•, "Serviço de Snude'', com a alte
ração constante da proposição da Camura dos Deputados. 

N. 15 

Vm·hn 11' - Para pracns c possons do Ruas fumilias nesta 
Capital, Rendo ele quatro mil réiR a etapa de invalidas da Pa
tria que, pot• soffrcrem do molcslin contagiosa, não puderem 
permanecer no asylo que lhes é destinado. 
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N. 16 

A' verba 9' - Soldos e gratificações a offíciaes: 
Supprima~se o quantitativo correspondente a 85 segun~ 

dos tenentes medicas. 

N. 17 

A' verba 10' - (Soldos, etapas e gratificação de praças 
de pret) : 

Sub~consignação: 

Calcule~se a etapa a razão de 2$500 (dous mil e• qUI
nhentos réis), fazendo-se as necessarias correcções, transferin
do-se dos ta para a verba 14' 500 :000$, ficando elevada a 
1.500:000$000. 

N. 18 

A' verba 10' (Soldos, etapas e gratificações de praças) se
Jam feitas as seguintes correccões: 

10' - Soldos, rtc. Reduza-se 15.694:885$, em vez de 
14.694:885$. Em vez de 13.749.915, rações 41.339.745$, di~ 
ga-se: 13.749.915 rn~ões 41.249:745$000. 

E, no total "Parte variavcl", em vez de 45.242:490$500, 
diga-se: 44.242:490$500. 

N. 19 

Verba 10' - Soldos e gratificações: 
Onde se diz 550 alumnos da Escola Militar. Soldo, GOO$ 

nnnuaes, despesa fixa 330 :000$, diga-se: "500 alumnos da 
Escola Militar, soldo GOO$ annuaes-Despesa fixa 300:000$000. 

Etapas -· Onde se diz 800 nlumnos da Escola Militar. 
diga-se: "150 alumnos da Escola Militar", e onde se diz total 
elas rações a 3$, 13.392.215, diga-se: "total das rações 2$500, 
fazendo-se nas tabellas respectivas a decorrente modificação. 

N. 20 

Verba 11' - "Pessoal" - Sub-consignação 4'; 
Accrescente-se, depois dns palavras - para officiaes -

o seguinte: sendo em numero de tres etapas para os offi
ciaes qur tenham servicos de guerra no Paraguay, :sem dis 
tincção do corpo e posto, incluidos no Asylo do Invalido;; da 
Pntrin. • 

N. 21 

Reduza-se "ao 500 contos a verba 15', n. 1 O o nccrMccn
tc-se na verba 14'; .. obras milHares, o seguinte: "Augmcntadn 
ele 500 contos paro. construccão do casas para officiaes, mr.
elinnto emprostimo a associacões compostas exclusivamente dfl 
militares, ele terra e mar. cu,ios estatutos consignem rs~~~ ol,Je
ctivo, em condições rle .iuros e amortização compntivcis com 
os recursos dos beneficiados". 

,····, 

; i 
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N. 22 

Verba 15• - Material permanente: 
N. 1. Transfiram-se 300 contos para a verba 14', rles

ti.naclos ás obr·as da officina de fulminato, no llr.alengo. 

Ns. 23-2:í 

Verba 14' - Obras milHares - "Material": 
Accrescente·-se, depois da palavra esgoto: 
... e 50 :000$ para construccão de gabinetes sanHarios, 

archivo e mobiliario do Sup!'emo 1'ribunal MiliLar. 

N. 25 

Supprima-se :i verba 13'. Empregados acldiclos, Compa
nhia de Aprendizes ArLifices: 

Um mestre - Paulino Paes Bai'L'eto, 5:400$00. 

N. 26 

Verba 14' - Obras Militares - accrescente-se bt jine 
"e destacando-se 90:000$ para o. auxilio á estrada de roda
gem de Guarapuava à foz do Iguassú. 

N. 27 

Inclua-se no final da verba 14 o seguinte: 
. "Podendo despender com a acquisicão da mina de pcrytes 

do morro de Santa Ephigenia, em Minas Geraes, com suas 
installações, até 300 :000$000." 

N. 28 
Onde convier: 
Continúa em vigor a lcttra i do ar L. 173 da lei n. '•. 7!!.'3, 

rle 7 de janeiro de 1924, sendo, na fórma da Constituicão, ex
tensiva aos officines da Armada nos posl.os correspondentes. 

N. 29 

Verba fo• - Soldos, etapas e gratificações de praça.> do 
pret. 

Restabeleça-se na consignação "Pessoal", sub-consignn
cão 3 - Et.apas - para 40 alumnos do Co!legio Militar do 
Barbacena, que serão Lransfel'idos para ouLros collegio~ mi
litares, 1lt.ü00 raçücs á razão de 2$500, fnzendo~sc nos toLacs 
respectivos a decorrente modificação. -

Cm•rija-se a indu nesta vérba -10', o erro de 1. 000:000$, na 
despesa papel, variavel. 

Rala dn Commissüo ele Redncção, 30 de dezembro du 192·1. 
- Antonio Massa, Prr.siclenle. - E!ti'Íperle.~ de A(luim·, ne
lator. 
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o Sr. Barllosn T,im,, (]!'i o I.J!'Ckm; ·~ ncqu::iro <l v. Ex. 
verificação da votação. 

O Sr. Presidente - Quc!:·nm levHlliUt'··Bc os senhores que 
votaram a favot' ela r~dnc,:i\IJ i' i ~ai do llt'(:nrnenlo da Guerra. 
(Pausa.). 18 ti l'.;qtt,:t·cla, I~ :'t d!rc:ra. ',';ilar·am a fa\·a:· :J;; Sr~. 
Senadores. 

Queiram lrvanla:·~sc o.5 s~llhiJt'eS que voL:un cont.ra. ;"!e .• 
nhum Senador vetou contra. 

Foi approvnrh: a redacção. 

O Sr. Pedro Lago (pela ordem) -- ~r. Presidente, achan
do~se Aohrc A MN:a :1 r·,·d:tl'•'fifl :·i~al 1111 111'1':'\montn dn lnf.erior, 
peço a V. Ex. que consulte o Senado sobre si concede dis
pensa de irnpres~iio o urgerwia para <.Jlle a mesma [IORSa set• 
Jmmediatnmente discutida. 

O Sr. Presidente -- O Sr. Sllnador Pedro Lago requer 
dispensa de impressão c ur15encia pum cliR~rJs~iio immedial.~\ 
dn redacção final do orr!:unr.nf.o elo Jnf.erio~. 

Os senhores que approvnm o l'<Jqtlornnento, queiram ln
vantar-se. (Pausa.) 

Foi approvado. 

O Sr. 3• Secretario (servindo de 2") lê e á approvado o 
seguinte 

PARECER 

N. 420- i92~ 

Redncção final das emendas do Senado á proposição da Camara 
· dos Deputados n. 76. de 1'924. fixando a despeza do Minis

tcrio da Ju.saça e Neoncios Interiores pnra o e:rercicio tM 
1,112/i 

(Serú puhlicarla depois.) 
Sala da CommiAsão de Redaccão, 29 de dezembro de 192~. 

-- Antrmin Ma.•,qa, PreRidente. - E~tripedes Aguiar, Helator. 
Votaoiio, em 2• di!'<lnssão, da proposicíio da camara dos 

Dr.putados n. 117, de f 024. orÇando n Receita Geral da Repu~ 
bliea para o exerci11io de 1925. 

O Sr. Paulo de Frontin - Peço n palawr, r•ola ordem. 

O Sr .. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Paulo 
dr. l•·rontm. · . : ~~ : ,, 

O Sr. ·Paulo do Front.in (peln m·clcm, ~- Sr. Presidente. as 
Plll?.THlas Hl)f>T'a,o orçamento da Receit.n, em 2• discussão, são re
lativa~ umas, n.'dii!pMir;.ões qull formam os var•ioA numeros do 
n''l. 1", irnposf.og'de importação. 

Na porte relativa a esses impostos, a honrada Commissão 
rJ.: JiinatH':1~ arJ,Jplo:r nmn medirlo. rrue, si ~perfeitamente jus~ 
ln rm J•r,lrwiio ~n~ irm:(IRIM pl'nprinmentr. dr importncão. ni'in 

me parece que o sej11 em relação a questão de pesar na tarifa 
de certas mercadorias que estão classificadas ad valarem,. pot· 

', ;• I 
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não estarem devidamente especificadas, para exactamente essà 
classificacão, o que determina cvita1: os inconvenientes que a 
propria Cornmi~Hão reconheceu. 

· Portanto, a illnstrada Com missão, rejeitando a emenda 
n. i, apresentada por mim, teve urna resolucão que não é pro
priamente relativa a modificacões das tarifas das alfandegas. 
Concordo que não seja, á ultima hora, sem tempo preciso para 
ouvir os elementos de consulta, sem o tempo indispensavel 
para a respeito se pronunciarem os interessados e oolUiultar os 
tcchnicos para que tiC possa sem receio de conscquencías mui
tas vezes preJudicíaes á normalidade do rccibímento desse im
posto de importação, fazer á ultima hora nos numeras do orca
rnenlo da Ileceif.a as modificações nas tarifas das alfandegas. 

:Não quero, porém, insistir nesta questão. Como ainda. ha 
terceira discussão, pr.oo vonía para desenvolver então as con
siderações que ia· iniciando, para não demorar sobre o orça
mento da Receita. 

Nestas condições; desisto da palavra. 

O Sr. Presidente ·- Não havendo evidentemente numero 
no recinto para se proceder ás votações, vou mandar proce
der :í chamada. 

·Procedendo-si) á charnad:t verifica-se a :m~1r.ncia dos Srs.: 
Barbosa Lima, Laura Sodré, Justo Chcr•mont, Euripedes d3 
.Aguiar, Antonino Freire, Thomaz Rodrigues, João 'l'homé. Pe
dro Lago, Antonio Moniz, Moniz Sodré, Manoel Monjardim, Be~
nardíno M.onteiro, Jeronymo Monteiro, Joaquim Moreira, 1\b
desto Leal, Mendes Tavares, Sampaio Corrêa, Buenó Brandão, 
Alfredo Ellís, A. Azeredo, José Murtinho, Hermenegildo de 
Moraes, Affonso de Camargo, Carlos Cavalcanti, Laura Müller, 
Soares dos Santos e Carlos Barbosa (27). 

O Sr. Presidente - llcsponderam á chamada 20 Srs. Se~ 
nadares. Está confirmada a falta de numero. Fica adiada :. 
votação do orçamento da receita. 

ORCAMilNTO DA AOniCUJ.TUTIA 

lJontinuação da 2• discussão da prop1.1Si1;ão da Cama,'ra dos 
Deputados, n. 100, de 1924, que fixa a despeza do Mínísterio 
fia Agriculf.ura, Industria e Commercio, para o exercício do 
1925. 

' .. ' 
' 

En,Jerrnda o adiada a votação. 

ORCAM!lNTO DA VlAÇIÃO I ' . . ' 

Conlinn:~çiio da 3' discussão da proposição da Camara dos 
Deputarias, n. 105, de 1924, que fixa a despeza do •llfinislerio 
da Viacüo o Obras Publicll!s, para o exercicio de 1925. 

Encerrnàn e adiada a votação. · . 

CREDITO P.~nA AJUDA DE CUSTO 

2• discussão da proposição · i:la Camnrn dos Depuf.aden:, 
n. 99, de 1924, que autoriza a abrir, pel~ Ministerio do Inte-
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rlor, um credito supplcmcntar ati! 10 :DOO$, para ajuda do 
custo aos congrcssista's. 

Encerrada c adiada a votaçilo. 

O Sr. Prasidente - ~l.'cndo sido intcrrom1Jida, ha dias, a 
sessão secrcl.a, por ter se approximado a hora da sessão ordi
narin, convoco a conLinuar.ão da sessão secreta para immcdia
tamcnle depois de levantada estru sessão. 

Convoco uma sessão nocturna para as 20 1/2 lloras, dan
do a seguinte· ordem do dia: 

Votação, em 2• discussão, da proposição da Cama1·a 
dos Deputados n. 117, de :1924, orçando a Receita Geral da Re
publica para o exercicio de 1025 (com pw·er.P.r da Commissão 
de l•'inanças, sobre as emendas apr·escntadas, n. 407, de 1924); 

Votaçflo, em s• discussão, do projecto do Senado n. 59, 
de :1024, conccdcnda ú Sociedade Propagadora das Bellas Artes 
o direito de cmittir debentures para resgate de um emprestimo 
(emenda destacada elo orçamento da Receita e incluída em 
vil'lude rle w·aencia) ; 

Votação, cm 3" discussilo, da propo1:ição da Camara dos 
Deputados n. :113, do :1024, que manda emittir, pela Casa da 
Moeda, sello., postacs em hom~Jnag~m a Santos Dumont (com 
parecer [avoravel da Commissão de Finanças, n. 395, de ·1924); 

Votação, em discussão unica, do parecer da Commissão de 
Policia n. 3!J9, de :! 924, concedendo um anno de licenc;a, a co
meçar de maio vindouro, ao Sr. Senador Lopes Gonçalves, 
para tratamento de saude, na Europa: . 

Votação, cm 2" discussão, da proposic1ão da Camara dos 
Deputados n. :1:15, de :1024, autorizando a abrir, pelo 1\Hnis
terio da Viação, o credito especial de 2.67:1:130$276, para 
attender á liquidação de compromissos assumidos com os ta~ 
refeiros da construcção da Estrade de Ferro de Petrolina a 
Tberczina (com parecer {avoraveL da Commissão de Finanças, 
n. 405, de 1924); 

Votação, cm 2' discu~são, da proposição da Camara dos 
Dcpul.ados n. 1:1 O, do :! 924, que abre, pelo Ministerio da Viação, 
um credito especial de H8:609$850, para pagamento :i Companhia 
Carbonifera de Araranguá (com' parecer {avoravel da Com
missão de Finanças, n. 403, de ·1924) ; 

Votação, cm 2" discussão, elo projecto do Senado n. 6, 
ele :1924, autorizando o Presielenlc ela Republica a abrir, pelo 
Ministerio ela Justiça c Negocias Interiores, o credito que for 
necessario para occorror ao pagamento aos herdeiros do dou
tor Erico, Coelho dos vencimentos que o mesmo, na qualidade 
do lente oathedratico da Faculdade do Medicina do Rio dr: 
Janeiro, deixou do receber (da Commissão de Justiça e Le
(tislaçt1o c parecer (avomvel da de Finanças, n. 408, de 1924); 

Votacão, om 3' discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados. n. :100, do :1924, que fixa a dcspcza do Minist.erio 
ela Agricultura, Industria c Commcrcio, para o exerciico i:le 
:l!J25 (com pm•ccer [av01•avcl da Commisstío de Finanças, nu
mero :r10, de -192.1); 

' .;~, 
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Votação cm :J' discussão da proposicão da Gamara dos 
Deputados ri. 105, de 1924, que fixa a despoza do Mim;;terio 
da Viac;iio e Obras Publicas, para o exercício de 1925 (cum )Uc
receJ' {avo1·avel da Commissão de Finanças, n .• n1, de 1.q2,f); 

Volac•ão em 2' discussão, da proposição ela Camnr·u dos 
Depulados n'. 99, de 192!1, que aulol'lZa a abl'ir, p~lo 1\lims~ol'io 
do Interior um credilo supplemenlar ulé 10 :OOQ~,, pura aJuda 
i.le custo uo's congt•essistas (com parece1• {avu1•avel da Comrms
t'áo de J•'inan(~as J ; 
. 2' discussão do projecto n. 62, de 1924, concedendo a 
D. Paulina Coutinho e outra reversão das pensões de meio 
soldo e montepio que peL·cebia D: Amelia Coutinho, detxados 
pelo capitão de corveta, José Antonio Coutinho (da Comrnis,1ão 
de Finanças, parecer n. UI, de 1924); 

2" discussão elo pro,icclo do Senado, n. fiO, li e 1 !l2·1, ronce
dendo is unção do direitos para o material, mnbil iac.·io 11 deco
l'!WÜO destinados á consLrucção do 'l'heatc·o da Comedia Bt•u
sileira (emenda destacada dr1 2n•oposição n. 10/, ele 192.1). 

Levunl.a-so a sessão ás 17 horas e 10 minul.os. 

165" SESSÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 1924 

(Nocturna) 

' PRESIDENCTA DO SR. ESTACIO COIMBRA, PRESIDENTE 

A's 20 1/2 horas acham-se presentes os Srs. A. Azcredo. 
Mendonça Martins, Pires Rebello. Barbosa Lima. Antonino 
Freire, João Thomé, Antonio Massa, Eusebio de Andrade, 
Lopes Gonçalves, Pedro Lago, Joaquim Moreira, Mendes Ta
vares, Paulo de Frontin, Sampaio Corrêa, Bueno Brandão, 
Bueno de Paiva, Adolpho Gordo, Luiz Adolpho, Hermenegildo 
de Moraes, Affonso de Camargo, Carlos Cavalcanti, Lauro 
Müller o Vida! Ramos (22). · 

O Sr. Presidente - Presentas 22 Srs. Senadores, está 
aberta a sessão. 

Vae ser lida a acta ela sessão anterior. 
O Sr. 3• Secretario (servindo de 2•) procede â leitura da 

acta da sessão_ anterior, que, posta em discussão, é approvada 
sem reclamacao. 

O Sr. t• Secretario dá conta do seguinte 

Officios: 
EXPEDIENTE· 

Do Sr. f• Secretario da Gamara dos Deputados remet
tendo as seguintes 
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PROPOS!OÕES 

N. 120 - 1924 
O Congresso Nacional resolve: 

l~ ., ... 
uvo 

Ar L. V E' o Governo autorizado a abrir creditos ou 
fazer as necessarias operacões de credito para: 

a) abrir, por administração ou contractar com a Prelasia 
do Rio Branco, uma estrada de rodagem gue, partindo de ju
sante, .contorne pela margem direita cto rio Branco as ca
choeiras de Carácarál;ly e termine na villa de BOa Vista; 

b) abrir, nas mesmas condições da lettra a, ou contractar 
com a Prefeitura Apostolica de S. Gabriel, uma estrada de ro
dagem que, começando a jusante da cachoeira ele Oamanáos 
(rio Negm), a contorne e vá ter á villa rie S. Gabriel. 

Art. 2: ltevogam-se as disposi~ões em contrario. 
Uamam dos Deputados, 29 de dezembro de 1924. - Ar

nolfo Rodrioues de Azevedo, Presidente. - HeUor de Souza, 
t• Secretario. - Ephioenio de Sallcs, 2• Secretario, interino. 
-- A' Commissão de l!'inàhcas. 

N. 120- 1924 
l) Congresso Nacional resolve: 
Art. 1." Fica o Poder Executivo autorizado a dar ao Es

tado do Pi:lllhy ,concessão paru construir e explorar ,o parLo 
de Amarração e dar egualmente ao Governo do Estado do Pará 
conllessão para c,unstruir e explorar o iPOrLo de Santarem, na 
margem do Amazonas, sendo conveniente que ':ti mesmos ;;e
jam dol·ados do apparelham~nto necessario a fac:ilitar e bara
Lear o Otlrvic.o de carga e descarga de carvão, c'om as obri
gações c direHos eslabel'ecidos nrt legisdação concernente aos 
serviços publicas dessa natureza, especialmente pelas leis nn
meros 1. 746, do 13 de outubro do 1860, 3 .3J.í, de '16 de outu
bro do 1880, c pelos clccrclos ns. ~.85!l, rle 8 do junho de 1003, 
e 6.368, ele 14 de .iaiwiro do 1007. 

Arl. 2.• A União Lransferil'á aos referirl•JS Esl~:dos, sem 
onus algum, o domínio util sobre ·as áreas dos terrenos ele 
mal'inh:t~. hem.'como rios accroscir!os em qualqueo· grúo, pelos 
f1rabalhos de saneamento necessariós á construccão dos referi
elos porlo~. comprehcnde.tdo os cáes, os logradC'nros publicos 
o armazons. e ficando os Bstados concessionarias investidos da 
autoridade pnT·n decretar dosapropriacõc~. 

Art. 3•. E' dispensada. a cobrança dos laudenios sobre 
os tcrrcno5 rio marinha que for(•r:l adquiridos pelos Estados 
do Pian!Jy r. do Pará p::t:-~ esses. fins, bem tlom::> sobre os tor
t•enos de marinhas o os accrescidos beneficiados que os mes
n,os Estudo' wnrlorem, os qull!ns continuarão f.nb o domínio 
clirccto d:1 União, que os aforará aos rcspcct.ivos compradores. 

Ar/. ~." O prazo dessa concessão é do 75 ar:noo, conta.:h1~ 
ila dai~ desta lei, o á União cabo o diroil.o de, a qualquer 
tempo, ericampar as obras fcif.as, indemnizando os Esta:dos con
cossionnri~ rlaR rlo~rwr.as rcnlir.acla.s, elo accôrdo com a conta 
do capifnl J'liconhooido como mnp1·~gado nas mesmas obras. 

A1·t .. !í,• Ao E;;f.arln dn Pianhy u União é autorizada a 
ccclor n mnf rriaH1í cxiHf.cnf n no pnrf n cln Amarrncün e impor
ludo pam a construcí'iio o exploracão do mesmo, Lom como 

.. 

. ·:I I 
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a emprestar a titulo precario uma das dt•agas de propriedarlc 
da União para o serviço de dcsolislrucção do canal de accesso 
do referido porLo, correndo todas as despezas .de reparação o 
conservacão da draga, assim como a de seu pessoal, por conta 
du referido Estado do Piauhy. · · 

Art.. G.• Revogam-se as disposições em contrarie. 
Gamara dos Depu lados, 2G elo dezembro de 1924. -

Amolpho llodriaues de Azevedo, Pt·csidcntc.- Heitor de Souza, 
1• Secretario. - Domingos Barbo::.a, 2" Secretario interino., 
A's Commissões de Obras e de E'inanças. · 

Do mesmo Sr. SecJ.•etnrio, commumcando que foram accel
f.as todas as emenda~ do Senado á propc>sição que fi:ra a des
pesa do Ministerio da Fazenda para o exerciico de 1925. -
lnt.oi:.·ado. 

O Sr. 3' Socrs~.orio (!;I'J'\'Ll•.i:J dt: !:.''.', dcdara qu~ uão 'ha 
parecere~. 

O Sr. ?rc:sitlent3 -· J.:st.i bn minada ro. lciturt• do expe
diente. Nãü k ora:lt,re; inscriptoo. 

Si nenhum Srnai•Jr• quer usat· da pn:rwrn :11 hora do ex.:. 
pedient~ passo á ordem do dia •. . (Pausa.) 

ORVl~i\1 [I() ]J! .\ 
O Sr. Presidenta - Não ha numero para se proceder á 

votação das rnaterias da ordem do dia, pelo que passo .1\ ma
teria cm discussão. 

REVERSÃO DE PE!'!SÃO 

2' discussão do projecto n. 62, de 10.2~ .• concedendo a 
D. Paulina Coutinho e outra reversão das pensõe.s de meio 
soldo e mon!cpio que pcr~cbia D. Amelin Coutinho, deixadas 
pelo capitão de corvcln José Antonio CouLinho. 

Encerrada e adiada a votação. 

ISENÇÃO DE DIREITOS 

2' discusslío do projecto do Senado, n. 60 de :1924, conce
dendo isencão de rJireitos para o material, mobiliario e deco
ração destinados á. construccüo d'l 'rhoatro da Comedia Bra
sileira. 

Eme:r.cada n adiaca a w·l.ação. 
O Sr. Presidentll ·-· Nada mais havendo a tratar designo 

11ara a ne amanhã n s~~:uinln ordem do dia. 
Antes de levantar a sessão, convoco nma ses~lio extraor• 

dinaria parn amnnhií.. ás 10 horas, para a tjual designt> !) 
seguinte: 

Votação, f!m 2' discu~são, da nroposic;ão da Camara do!l 
Deputados n. 1:17, da :1924, arcando a Receita Geral da Re
publica para o exorcicin de 1925 (com pa!'ecer d.a Commissfín 
de Finanças sobra as emendas apresentadas, n. 407, de 1924): 

. Votal)ão, <1m 3' di~cussüo, ~o projectn do Senado n. 59. 
do :1924, concedendo á Sociedade Propagadora das Bellas Artes 
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o direi!Al de emittir debentures para resgate de um empi'ed
Limo (emenda destacada rlo orçamento da lleceita n irlC'uidtl 
em virtude de 1trgencia); 

VoLacão, em 3' discussão, da proposição da Gan1ar·a du~ 
Deputados n. 11:1, de Hl24, que manda ~miLtir, !Jelu Casa da 
•Moeda, se!loH poslacs em homenagem a f:lantos UJmont tcorn 
parecer {at•ora·vel da Commissão de l•'inanças, n. 995, de J924); 

Vol.811áo, em discussão unicn, rio parecer da Commi~;íío dtl 
Policia n. 3!!9, de 1924, concedendo um anno de licenca, a oo
mecar de maio vmdouro ao i:ir. Senador J .. op!!S Onw;alves, 
J•ar·:t tratamento de saude, na Europa; . 

Vot.ar,ãn, em 2" discussão, da propo~ição da Camut•a dos 
Dcpulnqos n. 115, de 1924, autorizando a abt'ir', pelo Minis
terio da Viac;ão, o credito especial de 2.671:130$276, para 
alf.ender á liquiJação de compromis~os assumidos oom os ta
refeiros da construcc.ão da Estrada de Ferro de Petrolina a 
'l'herezina (corn parecer [avo,•avel da Com.missão de Finanças, 
n. 40!;, de (924); 

Votação, em 2' discussão, da P•ropostção da Cnm1ra dos 
Deputados u. 116, de 1924, que abre, pelo 1\lin,sterio tta Via
ção, um cred i I. o especial de i1 S: 609$850, para pa,gamenl!l á 
Companhia Ca1•bonifera d1J Araranguá (com parecer (avoravel 
L(' · • d F' 'llq d Jno••· tfl. ,ornrn1SL\aO c ttnançns, rz. '! ... 1,, "'c ,.,,..,,, 

Volaçíio, em 2• discussão, do projecto do Senado n. 6, 
de 1 !l24, autorit.ando o Presidente da Republic11 a :;,bril', pelo 
Ministerio da Justiça o Negociqs Interiores, o credito CIUtl fOr 
twcessario I;ara occorrer ao pagamento aos herdeiros do dou
tor ,~!;rico t:oolho elos vencimentos que o me~n1o, ua qualidade 
de lenl.c catlledratico da .!!'acuidade de Meúieina do ~'tio do 
.Janeiro, deixou de receber (da Commi1são úe Jttslit;a o Le
fJi.~lação e pa-recer {avm·avel da de Jo'inanças, n. 408, fie 1924); 

Votação, em 3• discussão da proposição da t:amura dos 
Uevulados, u. 100, de 1924, que fixa a despeza do .MinisteJ'io 
de. Agricullura, Industria e t:ommcrcio, para o oxercJcio do 
t 925 (com J.oarecer {avoraoet da Com missão d.e Finanças, mt-
mero 340,'de 1924); · 

Votação, em 3' discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. :105, de 1924, que fixa a despesa do lllinislerio 
da Viação e Obras Publica~, para o exercício de 1925 (com pa
recer {av01·avel da Commissão de Finanças, n. 334, de :1924); 

Votacão, cm 2• discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 99, de 1924; que autoriza a abrir, pelo Minis
terio do Interior, um credito 'supplemenLar até :lO :000$, para 
ajuda de custo aos congressistas (com. parecer [avoravel da 
Commissão de Finanças); 

Votaeão em 2' discussão, do projecto n. G2, de 1924, con
cedendo â D. Paulina Coul.inho c outra reversão das pensões 
de meio soldo e montcpic que porcebin D. Ame lia Coutinho, 
deixàtlos pelo capitão do corveta .Tosó Antonio Coutinho (da 
CommiS'são de Finanças, parecer n. 111, rle 1924); 

Votncfio, em 2' discussão, do projecto do Senado, n. 60, 
de :1924, concedendo isenção' rle direit.os para o mnt.crial, mo
biliario c clccorução, destinados à construcção elo TheaLro ela 

S.-Vol. XII 39 
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Comedia Brasileira (e-menda destacada da m·oposição numero 
101, de 1924); 

. ConLinuacão da 2" discussão, da proposicão da Gamara dos 
Depu taclos, n, 119, de 1924, determinando que as verbas e 
crcdil.os votados para material ele reparLir,.ões indusLriaea do 

. Estado que Lenham Lhosouraria e contabilidade, uma vez re
gistrados pelo 'l'ribunal de Contas, sejam disl.ribuidos ás res
pectivas Lhcsourarias c suppridas pelo Thesouro em prestações 

. para se applicarem aos fins a que se destinam (com pm·ec1w 
da Com.rnis.ção de Finança.ç, soln•c as emendas apresentarias, 
n. 41ü, de 1924). 

Lcvanl.a-se a sessão ás 21 horas o 10 minul.os. 

1CJG" SESSÃO, E!vl 30 DE DEZEMBflO DE 192·1 

l'HESIDENCIA DO SI\· ESTAGIO CO!:MDM, l'HESillENTE 

(Extraordinaria) 

A's 10 horas, acham-se presentes os Srs. A. A~0rr.clo, 
Dionysio BenLes, .Justo Chermonl., Costa Rodrigues, Cunha Ma
chado, Ferreira Chaves, Jorto Lyra, Antonio Massa, Venancio 
Neiva, Lopes Goncalves, Pedro :Lago, Manoel Mon,inrdim, Ber
nardino Monteiro, Jcr•onymo MonLciJ•o, Miguel de Carvalho. 
Paulo de Frontin, Sampaio CmTêa, Bucno rle Paiva, Adolpho 
Gordo, Luiz Adolpho, A!Tonso de Camargo, Carlos CavnlcantJ, 
Laura Müllcr o VirJal Ramos (22) • 

O Sr. Presidente - Presentes 22 Srs. Senadores está 
aberta a sessão. 

· Vac ser lida a acta da sessão anterior. 

O Sr. Vidal Ramos (servindo de 2" Secretario) procede á 
leiLura da neLa ela sessão antcr·ior, que, posta cm discussão, é 
appt·ovada, sem reclamação. 

· O Sr. Dionysio Bentas (servindo de 1• Secretario) dá conta 
do seguinte 

:EXPEDIENTE 
Officios: 
Do Sr. 1" Secretario rln. Camara dos Deputados, commu

nicando terem sido rejcil.nclas as emendas do Senado ns. 4 e 5, 
das orrcrccidas tí proposir;iio n. 53, de 1924, que dispõe sobre 
·promoção rlc sargentos elo Exercito. - A's Commissões de Ma
rinha o Guerra e de Finanças. 

Do mesmo senhor, oommunicando ter sido approvada a 
emenda rlo Senado, prorogundo os orcamenLos, offerecida á 
proposição que abre um crecliLo de 2':041$700 á Luiz Macedo 
& Comp. - Inteirado. . _ 

O Sr. Vida! Ramos (srevindo de 2• Secretario) procede á 
leitura do seguinte 



' I ~ , , 

SESSÃO EM 30 DE nmmMBfiO DE 192,1 

PARECER 

N. 421- 1924 

O cidadão Aldovrando Graça requereu a concessão por 80 
annos para, por si ou empreza que organizar, construir uma 
estrada de ferro electrificada que, partindo da cidade de San
tos, no Estado de São Paulo, vá terminar em Bello Horizonte, 
capital do de Minas Geraes, lançando um ramal para· Cruzeiro, 
passando por S. Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba e Cunha. 

O peticionaria declara construir a estrada sem garantias 
de juros ou subvenção kilometrica, mas pede isenção de todos 
os impostos sobre o capital empregado na construcção ·da es
trada, e de direitos alfandegarias para todo o material a ser 
importado, bem como zona privilegiada de 15 kilometros, para 
cada lado do eixo da linha. 

O requerente declara-se plenamente habilitado e conven
cido da responsabilidade que :vae assumir, mas não apresenta 
documento algum pelo qual se possa aferir da sua competen
cia teclmica e idoneidade financeira, condições precipuas, no 
meu entender, para o deferimento de pedidos de concessõeH 
dessa natureza. 

Esqueceu-se ainda o requerente de instruir seu pedido 
com os documentos exigidos no art. s• do decreto n. 5. 561, 
de 28 de fevereiro de 187 4, em vigor, que regula as conces
sões de estradas de ferro· geraes ou provinciaes. O dispositivo 
citado estabelece: 

"Quando o Governo não possmr os dados necessar!os para 
designar o traçado de uma linha ferrea e as condições geraes 
da ~ua execução, deverão as companhias ou incorporadores 
de companhias que pretenderem essa linha exhibir, com do
cumentos fidedignos: i •, o reconhecimento geral da zona que 
a projectada. estrada indirectamente interessar; 2•, os pontos 
obrigados a a extensão approximada de linha; s•, a_ estatística 
da população e dos generos de exportação e importação das 
referidas localidades. n . . 

O peticionaria não satisfez a qualquer dessas exigencias. 
Ouvido o Ministerio da Viac.ão, manifestou-se contrario á 

concessão em ln·ilhanle e fundamentado parecer, do então in
spector federal das Estradas, o illust.rado. e competente enge-
nheiro José Palha no de Jesus. . 

A' vista das razões expostas, a ·Commissão de Obrns Pu
blicas opina pelo indeferimento do pedido .. 

Sala das Com missões, 28 d·e dezembro de 1924. - Lui: 
Adolplw, Presidente. - Antonino Preire, Relator. - Hermc
neoildo de Momes. 

Comparecem mais os Srs.: Mcndonca Martins, Barbos~ 
Lima, Anfonino Freire, Thomaz Roclriguc~, .Toão Thomé, An
tonio Monir., Moniz Sodré, Manoel Mon,jardim, Mendes Tavares. 
Bucno ,Brandüo, c Hormenogilào do Moracs (11). 

Deirlm do conlpttrccer·, com causa justificada, os Srs.: 
Silverio Nêlc~ Pires flicbello, Percii'D Lobo, Aristides Rocha, 
Lnuro Soclré, J.~1Rio Chcr·mont., José Eusebio, Eúripecles de 
Aguiar, Bcn,inmin BnJ•r·oso, Eloy de Souza, Epil.acio Pcssô~, 
Vennncio Neiva, Rosn o Silva, Carneiro da Cunha, Mnnool Bor
ba, E-uscbio do Andrade, Goncalo Rollemberg, J-oaquim Mo-
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reim, Lacerda :Franco, Alfredo EJlis, José Murtinho, Eugenio 
Jardim, Ramos Caiado, Generoso Marques, Felippo Schmidt, 
Vespucio de Abreu, Soar()S d.os Santos c Carlos Barbosa (28), 

O Sr. Presidente - Está terminada a leitura do expediente. 
Não ha oradores inscriptos. 

o Sr. Barbosa Lima- Peco a palavra, pela ordem. 

O Sr. Presidente - Estamos no expediente. 

O Sr. Barbosa Lima- Antes de usar da palavra no expe
diente, Sr, Presidente, pretendo levantar uma questão di! 
ordem. 

Não quiz levantai-a na acta porque o facto se refere á 
sessão actual e a acta é da sessão passada. De modo que V. Ex. 
me ha de permitlir que submetta ao seu elevado criterio esta 
questão de ordem. 

O arl. 88 do dl•egimento diz: 

«A's 13 horas, pelo relogio da sala, o Presidente 
(ou seu substituto) o_ccupará seu Jogar á Mesa, tocará 
a campainha, e, achando-'Se presente um terco de Se
nadores abrirá a sessão.:. 

Diz o art. 89: 
I 

cSi até 15 minutos depois não houver este numero, 
o Presidente, lido o expediente, declarará que não pódn 
h a ver sessão, convidará os Senadores presentes a Sll 
occuparem com os trabalhos de commissões e designará 
a ordem do dia para a sessão seguinte.:~> 

De modo que temos a hora marcada para a sessão e 15 
minutos da chamada tolerancia. Transpostos esses 15 minu
tos, é claro que não póde haver sessão por falta do quo1•um 
rninimo indispensavel p~ra a abertura da mesma. 

Ora, acontece que V. Ex. occupou a cadeira. da Presi
d(mcia 29 minutos depois da hora marcada para inicio da ses
são, porque a sessüo foi convocada para as 10 homs. A's 10 
horas devia ter. ~ido oceupada a cadeira da. presidencia; ás 
10,15 verificado que não havia numero, nilo teria havido se·•· 
sã.o. Portanto, ás 10,29 minutos ter·ia sido pu,;sivel r·erucdinr :. 
falta de quorum. · 

Sou um devo lo do Regimento. (Estou quasi ficando ca
rola), mas posso estar errado na interpretacãc que lhe dou. 
O caso occorre para mim pela. primeira vez !l póde não t~>r 
maior gravidade. Mas póde oceorrer mais tarde, em outra 
occasiüo em que não me seja permittido deixai-o passar sem 
qualquer observncão, e se poderia. allegar qvr eu teria sid•l 
connivente com a primeira transgrcssiio apr,arente, pelo mo:~
nos, desses artigos do Regimento .. 

. Subrnetto, em todo o caso a questão ele ordem ao conhe
cimento de V. Ex., aguardando a. decisão qu~ V. Ex. adopta
rá com o saber, com a competcncia o com o clescortinio pa
triotico de que tem dado tantas provas, 



SESSÃO EM 30 DE DEZEMBRO DE f924 613 

O Sr. Presidente - O nobro Senador pelo Amazonas co~. 
meçou apoiando a sua reclamacão pela ordem em uma dispo;
siçao revogada do Regimento. Em virtude de reforma do R;egl
menfo a sessão não é mais aberta á 1 hora da tarde, mas s1m á 
1 1/2 hora. 

Tenho invariavelmente admitLido a tolerancia de chu:o 
minutos, depois dessa hora, para a abertura da sessão. O Se
nado é testemunha da minha conducLa immulav~l nesse sen
tido. 

Tendo, entretanto, convocado, pela3 exigencias e pelas 
urgencias do momento, que atravessamos, a sessão ext.raordi
naria para hoje ás .10 horas da manhã, aqui cheguei precisa
mente a essa hora. Não havia o numero sufficiente de Sena
dores para a abertura dos nossos trabalhos. Entendi que podia 
prorogar, deante das circumstancias em que lodos nos encon
tramos, a tolerancia admittida para a abertura da sessão or
dinaria, tratando-se, como se trata, do uma sessão extraordi
naria e por motivos cxtraordinarios. 

Peco ao Senado me releve ter desdi)brado essa tolerancia. 
Não o farei mais, invocando a solicitude de cada um dos SrH. 
Senadores para que se encontrem na Casa precisamente á hora 
regimental. De ora em deante, cinco minutos depois de con
vocada a sessão ordinaria ou extraordinaria, occuparei a ca
deira da presidencia para declarar aberta a sessão ou declarar 
que ella não póàe ser aberta, pur falta de numero. 

Era a explicação que devia ao Senado, em resposta ao no
bre Senador pelo Amazonas. 

O Sr. Moniz Sodré pronunciou um discurso que publica-
remos depois. 

O Sr. Paulo de Frontin - Peco a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Paulo de Front.in. 

O Sr. Paulo de Frontin - Sr. Presidente, occupo a tribuna 
neste momento, para adduzir ligeiras considerações. 

· Em sessão anterior, tive opportunidade de solicitar .a at
tenção do eminente Chefe do Estado para a prisão de um in
tendente do Districto Federal. Hontem, tive a grande satisfa
ção do ser informado pelo illustre representantfl de Minas 
Gcracs, Sr. Senarlor Bueno Brandão, de que o mllSm(l inten-
dente será posto em liberdade. . 

Cabe-me, portanto, agradecer não só ao illusLre leader, a 
communicacão que me fez, como, igualmente, ao Chefe da Na
cão, a medida tomada, que envol.ve a maior justica. (Muito 
bem; muito bem.) · · 

O Sr. Presidente - Continúa a hora do expediente. 
Si não houver mais quem queira usar da palavra, passo 

á ordem do dia. (Pausa.) 

"' ,. ' ORDEM DO DIA 

' ' 
O St·. Sampaio Corrêa - Peço a palcvra pela ordem. 

', 
O St·. Presidente - Tem a palavra pela ordem o Sr. Sam

paio Corrêa. 

. .,, 
';' ,, 
'j·'l 

.: ' 

i 
>Ir 

J. 
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O Sr. Sampaio Corrêa (pela ordem) - Sr. Presidente, pedi 
a palavra simplesmente para soliciLar de V. Ex. queira sub
mettcr tio julgamento da Casa o requerimento, que faço, em 
nome da Commissão de Financas, de prefercncia para a vota
oão das emendas ao orçamento da Viação, cuja 3' discussão 
está encerrada. 

O Sr. Presidente - Os senhores que approv~m o requeri
mento de preferencia na ordem da votação para o orçamento 

. da Viação, apresentado pelo Sr. Senador Sampaio Corrt~a. quei
ram levantar-se. (Pausa.) 

Foi approvado. 

O Sr. Pedro Lago - Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - 'l'em fi palaHa o Sr. l'edru Lago. 

O Sr. }»edro Lago (pela ordom)-8r. l'rcoirlentc. l'at;o rden
tico requerimento com relação ao orçamento· da Agric.ultura. 

O Sr. Presidente ·- O Sr. S:mador Pedro Lugo far. idenlico 
,•equerimcnto com relação ao orcamcnln da Agricullura. 

Os senhores que approvam 1J~se r·equerimenlo queiJ·am 
levantar-se. (Pausa.) 

Foi approvado. 
H a tambem sobre a Mesa um requeri mc·n to dos Sr~. Mi

guel de Carvalho, Costa Rodrigues o Cunha Machado, para dis
cussão e votação immediala, sem prcjuizo dos or·r,amentos, do 
pal'eccr n. 405, da Commissão de Constituição, relativamente 
ao 1Jéto n. 46, oppost.o pelo Prefeito a uma rcsolucão do Con-
selho Municipal. · 

Os senhores que approvam a urgcncia queiraru levantar
se. (Pausa.) · 

Foi approvado. 
Votaciio, ent 3' discussão da propllHic,,iit• da Cnmara dos 

Deputados n. 105, de 19124, que fixa a dcspeza do Ministerio 
da Yiacãn ~ Obm~ Publicas para o cxer·cicio de 1925. 

. O Sr. Presidente - Emol}das nom parec!\J' favoravcl, inclu
srve as destacadas para pro,)eclo especial. 

São approvadas as seguintes 

EMENDAS 

N. 2 

A' suL.cuu~iguU{Iiiú 27' - Vc1·La "1!:. lo'. Central do 
Brasil". 

Rostubelcçn-se a proposta do ()ovcrno. 
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N. ~ 

Na verba ü' - Estrada de l!'erro Central do Brasil: 
Accrescente-sc á verba !J' - Mellloramcnlos das Estradas 

da União, a segLJinle: 
A sub-consignação n. 2 poderá o Governo destatcar a 

importancia necessaria para realizar as ·experiencias da tur
bina a vapor reversivel, de invento do Sr. l!'austo Pedreira 
Maclmdo, desde que, feitos os exames e estudos imprcscindi
vcis, reconheça vantagem naquellas cxpcricncias. 

N. 8 

A' verba 2' - Correios: 
Sub-consignação n. i - Onde 'se diz. "130 continuo~ a 

2 :800$", diga-se: "30 contínuos a 2:800$, 84 :000$" e recLi
fique-se a importancia da consignaoão. 

N. 9 

V:erba G" - Estrada de l!'crro Central do Brasil. 
Secretaria. 
Onde se Jü: um official, diga-se: um sub-secretario. 

N. H 

Verba H" - Estrada de l!'erro 'fherezopolis: 
Al't. Fica restabrJlecido o cargo de archivista, com os 

vencimentos da tabella respectiva. 

N. i9 

Fica revigorado o art. 232, da lei n. 4. 793, de 7 de 
janeiro de 1024. 

"ArL 232- Lei n. 4.793, de 7 de ,janeiro de 1924'
Para exacto cumprimento do que dispõe . o art. 89, da lei 
n. 4. 555, de I O de agosto de 1922, as associaoücs de classe 
de funccionarios da Estrada de Ferro Central do Brasil que 
iú vinham prestando fiança cm favor do seus associados pc
i·anl.o aquclla estrada poderão continuar a fazer descontos re
lativos ás obrigações contrahidas por seus associados cm fo
lhas de pagamento." 

N. 38 

Aéê1•oscentc-so á nova verba: 
' Pam con~l.i'Ucção da ponto sobre o l'in Pa1·n~h~·l1n c 

obras cornploLamcntarcs conLractadas com a Cumpanhia Geral 
ele Melllot·amcnl.os no Maranhão, para lig-ação das Esl.raclus do 
l?crru S. Luiz a Thcrczina, Potrolina a Thcrczinu o Crathcús 
a Thcrozinu -· 3.000:000$000 • 

• 
. .. '' 
."' ;, 

' 
. ·i,"l 
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N. 47 
Onde convier: 
Na verba 6", "Material" - Estrada de Ferro Cent.ral do 

Brasil - accrcsconto-so a seguinte sub-consígnação: 
Sub-consignação n ..... : 

Pal'U acquisição do um vagão auto-ambulancia, 
. cirurgico-hospitalar, projecto do engenhei

ro Ayres Barroso Junior, já approvado 
pelas repartições federaes comyetentes, e 
do accõrdo com as modificaçues suggeri
das pela Directoria de Saude da Guerra, 
inclusive do apparelhamento interno com
'flleto e despezas do i'iscaliztu;ão pelo pro-

prlo autor . . . ............ .. .......... 293:000$000 

"Accroscente-so onde convim·: O Governo poderá destacar 
da sub-consignacão 2", da verba destinada a melhoramentos 
de estradas, a importancia precisa á acquisição do vagão-am
bulancia, cirurgico hospitalar, projectado pelo engenheiro 
Ayre~ Barroso Junior, desde que, feitos os exames o estudos 
indispensavcis, julgue vantajosa a acquisição elo dilo vagão." 

'' ...... 
i~. ou 

Onde convier: 
ArL. Fica o Governo auf.•Wi~«do a mandai' eonstruiJ 

ms officinas da Estr01cla de Perr•o Central da. .BraRi\ ou em 
ouira qualquer que melhor vani.a:;.'lm offereça, um earro .nr, .. 
dolo dt' um novo systcma de via~1:io ferrea inclescal'ri!,wel, de 
Alfeno Branco, e bem assim, de um f.l'e'Cllo ilc linha af!m do 
demonstrar a praticabilidade desta invenção, :t qua.I $13 de,;
tina a transporte rapido de passageiro.s e ele mercrudot•ias que 
necessitem transporte urgente; podendo para esse fim des
penchw até o maximo. de conto c oil,enta contos de réis, pelo 
n .G, da sub-e.onsignação II, ria cvnsignação «1\I:tleriab, da 
vorba. 6', 

Accrescente-se, onde convier, á verba nova, dostinada a 
mc·llwramentos de estradas da União. O Govcr-n•> poderá des
tacar a importancia precisa ,á construccão do carro modelo, do 
Sr. AI feno Branco, desde •qnfl, foit.os os exarr.:•ls e e: lludos irr,'
prescindiveis, julgue vantajosa a rcaliza~lão das cxperiencias.» 

EMENDAS DA COMMISS.:\o 

f) - Seja assim redigida a nova verba, constante da 
emenda n. 126, da Commissão, approvada em plenario, em se
gunda discussão: 

Vm·!Ja "Obras novas, ramaes, prolongamentos e melho-
ramentos nus estradas ele ferro ela União". 

Pessoal e rnaterial 

f. "Conslruccfto de prolons·amcnlos e l'll
maes e conclusão do obras sem an
damento nas estradas elo ferro": 

1. Estrada de Ferro Central do Brasil 
(Duplicacão do ramal do São 
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Paulo, entre 1\fogy das Cruzes e 
Norte e Wll'i:mte de S. José dos 
Campos; linha de Piquete c Ila
.iubá; duplicação da linha auxi
liar, entre Alfredo Maia c São 
Matheus : ramal de Montes Cla
ros; ramal para Santa Cruz; 
ramal de lliaL•ianna c Ponte 
Nova; ramal de Lima Duarte 
(assentamento da via perma
nente até J,ima Duarte); pro
longamento de Pirapora a Be
lém; fechamento da linha, .de 
.suburbios na ·bitola· larga do 
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Rio). . . . . .. . . . . . . . .. .. .. .. . 17.000:000$000 
2. Estrada de Ferro Os etc de Minas 

(ramaes de Ubcraba, de Patos, 
de Entre-Rios, de Angra dos 
Reis c linha do Patrocínio).... 5.800:000$000 

3. Estrada de Ferro CeaL'tÍ-Parahyba. . I. 000 :000$000 
~. Estradas ele Ferro no Piauhy (Es-

trada de Ferro Central do Piau-
hy c Estrada de Ferro de Petro-

lina a Tliei'üii.ittu) . . . . . . . . . . . . . . . ~. Güü :üüü$000 
5. Estradas ele Ferro no Rio GL·anelc 

do NOL·tc (Central elo Hio Grande 
rio Norte e Mossoróf.......... 3. 000:000$000 

6. llMe de Viação Cearensc, inclusive 
a linha de CL'ateús e 'l'hel'ezina 3. 500:000$000 

7. Estl'ada de Ferl'o do Goyaz. . . . . . 2. 000:000$000 
8. Estrada de Ferro S. Luiz a 'rhere

zina (trecho de Coroatá a Pe-
dreiras).... ...... .... .. .... 2.000:000$000 

!l. Estrada c\e Ferro de Hajahy a 
Blumenau. . . . . 1 .. .. .. .. .. .. 3. 000 :000$000 

10. PL·olongamcnto da Estrada de Ferro 
de Santa CaLharina á barra do 
rio Trombudo (contracto da 
União com o governo de Santa 
Calha:rina) . . . . .. .. .. .. .. .. 3. 000 :000$000 

11. Linhas do carvão ................ · 4.500:000$000 
12. No Estado do nio de Janeiro, linha 

de Iguaba Grande a Cabo Frio, 
,iá autorizada na lei n. · lt, 7!!3, de 
7 de Janeiro do 1 !l24. . . . . . . . . 2. 300 :000$000 

13. Em A lagoas, linhas de Victoria a 
Palmeira dos Ind i os o de Ca-
.iueiro a Propriá . . . . . .. . . . . . . . · 2. GOO :000$00ll 

14. No nio Grande do Sul, lmha de 
_ P01·l.o Alegro a Viamão...... 300:000$000 

15. Mele Bahiuna (inclusivo ramncs 
'Jacú Inará, Annapolis c Salga
do' a Estnncia o Cape lia a r~a
vras) ,-. pagamento a fnzcL· nos 
lermos do decreto n. 14. OG8, 
do f!l elo fevereiro ele 1 !!20, o 
pela fórma do clccroto n. 1 G.288, 
do 2G do dezembro elo 1 !l23, 
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concedidas no Governo as auto
i'izações necossarias para saldar 
os compromissos apurados na 
data desta lei ou quo se verifi-
carem na cxccuoão do contracto 52.000 :000$000 

· 2. Officinas c depositas do locomoção, ma
Leria! rodante o do tracção, inclusivo 
Lransl'orma~ão. de locomo!.ivas para 
queima do combustivo! nacwnal, e in
stallação de trem rlispatckino, csto ui
Limo só na Estrada do Ferro Central 

do Brasil .. . .. .. .. .. .. .. . . .. 28 .i 00:000$000 

Total da verba: .................... 80.000:000$000 
I ' ••·' 

2. Rcstabeleoa-se a dotar~ão constante da proposioão da Ca
mtu·a, ele que tníta a emenda n. 50, da Commis~ão, 
approvada cm 2' discussão pelo Senado, c relativa 
á verba 7', sub-consignação 6, que fica assim modi-
ficada. · 

3. Verba 18' - Sub-consignação 2 - "Pessoal" - Resl.a
llclcl~a-se a proposta do Governo. 

1. Verl.Ja 18' - Snh-r.nnRignn<;ão 3 - "Pessoal" - Onde se 
diz, na proposir1ão, 10 :000~. diga-se 37:280$000. 

5. Vm·ba 18" - Sub-consignação 4 - Pessoal - Reslallu
lcça-·sc a proposta do Governo. 

ü. Verba 18' - Sub-consignação Q - Pessoal - ResLabc
lcça-·sc a proposta do Governo. 

7. Vcr·lla 18' - Sub-consignar!ão 8 - Pessoal - Hcslabe
leça-·sc a proposta do. Governo. 

8. Verba 18' - Suh-consignação 10 - Pessoal - Hcslabc
luça-·sc a proposta do Governo. 

D. Vet·ba 18' - Sub-consignação H'- Pessoal - Rcslabe
l·cça-sc a proposta do Governo, augmcntuda de rtlis 
511:000$000. ' 

1 O. Verba 18' - Sub-consignação 12 - Pessoal - Onde se 
di~. na proposta do GovoPno, 70:120$, diga-se ré is 
GO :000$000·. 

11. Vc1·ba 18' - Sub-consignaoão 13 - Pessoal - Restahelo
çn-sc a proposta do Governo. 

12. Vcwha 18' - Suh-consignnt•11o H - Pessoal - Onrll' se 
diz, na proposta, 20: oo'o$,- cliga-so 35:000$000. 

1a. Vcrha 18' - Sub-consignal)ão 15 - .Pessoal - Redi.ia
so assim: "Sub-consignn1:ão I fi - Pessoal - Pes
soal do quadt•o geral da Inspeclot·ia, 02:100$000. 

H. Verba 18' - Sub-consignaçüo 17 - Pessoal - Suppri
ma-se. 

15. Verba 18' - Sub-consignação 18 - Pessoal - Suppri
ma-sc. 

1ü. Verba 18' - Su!J-oonsignaoão 20 - Pessoal - Suppl'i
ma-sc. 

17. Verba 18' - Snli-consignnção 21 ·- Pessoal - Rcdi.ia-so 
assim: 

Porto de Amarrnoão · ............. . 
Porto do Ccnrtí .................... . 
Porto do Natal ..................•. 

20:000$000 
50:000$000 
50:000$000 
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Porto do Cabodello ................ . 
Porto do Aracajú ................. . 
Pot·Lo do Santa Catharina o Canal do 

Laguna o Araranguá ........... . 
Baixada Fluminense ..............• 
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50:000$000 
75:000$000 

450:000$000 

Serviços do dragagem . . . . . . . . . . . . . . 300 :000$000 
Serviços de estudos . . . . . . . . . . . . . . . . 250:000$000 

Total ....................... W 1.M5 :000$000 

18. Verba 18' - Súb-consignação 22 - Pessoal - llosta!Je
le~a-se a proposta do Govoérno. 

19. Verba 18' - Sub-consig·nacão 23 - Pessoal - Restabe
leça-se a proposta do Governo. 

20. Verba 18' - Sub-consignacão 24 - Pessoal - Re:stabe
loça-so a proposta do Governo. 

21. Verba 18' - Sub-consignação 1 - Material - Diga-se 
na proposta 145:000$, ao onvés do 200:000$000. 

22. Ve·rba 18" - Sub-consignação 2 - Material - Redija
se asshn o litulo: " .. A ... cquisiçü.o c concertos de ma
chinas, apparelhos o ferramentas para officinas do 
fiscalizar,ões." . . 

23. Verba 18' - Sub-con'signaoão 4 - Material - Ondt1 se 
lê na proposta 252:000$, diga-se Hi4 :000$000. 

24. Verba 18' - Sub-consignaoão G - Material - Rodi,ia
se assim o titulo: "Ma terias primas c artigos diver
sos para o custeio de ofJicinas da~ fiscalizações." 

25. Verba 18' - Sub-consignação 9 - Material - Restabe
leça-se a proposta do Governo. 

2G. Accresceute-se onde convier: 
Art. O Governo rogulamonl.atrá· o ·serviço do aviaciio, 

seja para as linhas internacionaes, so.ia ·para as interiores, 
tendo em vista os ·principias gcraos estabelecidos na Consti
tuil'ão do 24 de fevereiro, COl!l ·respeito ú navegação do ca
bolag·em u :í 11ão CúJJlJdsãu de Jll'ivilegios. os J•cgnlamrJiltog 
adoptados ·em outros paizcs c as convenções intcrnacionaes 
existentes, acautelados os interesses da Dere·sa Nacional, po
dendo contractnr o transporte dn corrcspondencia poatal, me-

.. . diante o pagamento ·do produ c lo, ou do parte do pro dueto, 
que for apurado pela venda do scllos ospcciacs, cuja tabella 
poderá ot•ganizar. 
27. Substitua-se a verba 21' - llcpartição do Aguas c Obras 

Publica·s, pela seguinte anulladas, portanto, a3 emen
das ela Camara ·o do Senado cm segunda discussão. 

Vlwba 21" 

Inspaclrwia da Aattas a lEsa o tos 

llegu larncnl.o approvndo ]leio dccrol.o 
n. 15.711, elo 23-XII-2~ 

-

I ,, 
. ,, ,, ,, 



620 ANNAES DO SENADO 

PRIMEIHA l>AHTE 

SlmVlÇO Dll AIJAS'!'llCIMllN'l'O Dll AQUAS 
E Dll ESGO'l'OS 

Cunsiynação - Pcssortl 

NumcJ'O da consigna1;ão - Natureza da despesa: 

' " 

1 inspector ............. . 
3 engenheiros-chefes de di-· 

visão, a 1:000$ 00 00 00. 

12 engenheiros chefes de sec-
ção a 15:000$ ..... . 

1 chefe de secção do Expe-
diente .............. . 

1 cilcl'e de secção de Conta-
bilidade ........... . 

1 intendente. . . 00 00 oo oo 00 

ü ongenheii·os ajudantes a 
12:000$ o •• o o o 00 00 o 00 

1 cü11tadü1\ .............. . 
1 guarda-livros. . . . ...... . 
1 Lhesoureiro. . . . ....... . 
2 desenhistas de 1' classe a 

8:400$ ..... 00 ... 00 00 o 

4 conductores technicos a 
7:200$ .. o o 00 00.00 00 o 

8 primeiros officiae:S a 
7:200$ .. o • 00 00 00 o,OO. 

1 ajudante de intendente .. 
8 segundos ol'ficiaes a 6 :000$ 
4 clescnhistas de 2' classe a 

5:400$ .•..•.•...•... 
1 archivista .............. . 
1 ajudante de guarda-livros. 
1 porteiro. . . . ........... . 
!) administradores de flores

tas a fi :800$ ..•.....• 
10 armazenistas a 4 :200$ ..• 
40 terceiros officiaes a 4 :200$ 
4 fieis a 3 :000$ .......... . 
!) g·um·clas gcraes a 3:000$ .•. 
!) continuas a 2:400$ ..... . 

10 correios a 2:400$ ... . 

Pessoal jornaleiro: 

Papel 
Fixa Variavel 

27:000$000 

[jl,: 000$000 

180:000$000 

13:200$000 

13:200$000 
13:200$000 

72:000$000 
n:o'OO$Ooo 
!):600$000 
!);000$000 

10:800$000 

28:000$000 

57:000$000 
0:000$000 

48:000$000 

21:000$000 
4:000$000 
4:300$000 
4:800$000 

43:200$000 
42:000$000 

193:200$000 
14 :400',$000 
32:400$000 
21:600$000 
24:000$000 

965 :·W0$000 

2. Inclui dos domingos o fe
riados c o augmcnto de
!'initivo do § 1" do ar
tigo 150 da lei n. 4.55u, 
elo 10 de agosto de 1922. 
Diu r ia maxima 15$'. . 2. 052 :G7!l$000 
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Diversas despesas: 
• 3. Gral.ificação dos auxilia

res do gabinete do In
spector - Art. 4" do 
r·cgulamcnto ........ . 

4. Subsf.ituição de l'unccio
narios nos termos do 
decreto n. 14. Gü3, de 
1 de fevereiro de ·J 921 

5. Abono de despesas cm 
serviços externos ao 
thcsoureiro, ao fiel de 
lhcsourciro, aos guar
das gcrncs c aos cor-
reios . . . . .......... . 

G. Abono de diarias para 
despezas de viagens fó
ra do Districto Federal, 
sendo ao inspcctot' 20$, 
aos engenheiros chefes 
de divisão 15$, aos en
genheiros chefes de 
secçiio 10$ ·c aos demais 
funccionarios. . . . . ... 

7. Abono para uniformes a 
motoristas. . . . . ..... 

Con.çionação - Material 
I - Material permanente: 
:1. Canos acccssorios para ca-

nalização . . ........ . 
2. Acquisição de animacs .. 
3. Machinas, apparelhos, vc

hiculos c outros mate-
rial. . . . . .......... . 

II -. Material de consumo 

Papel 
Fixa Vari::tvel 

• o o ••••••••• 

•••• ·' ••• o ••• 

•••••• o o •••• 

3:Ci00$000 

15:000$000 

25:000$000 

18:000$000 

(1:000$000 

200:000$000 
2:000$000 

155:000$000 

4. Al'tigos de expediente c de 
cscrip1,orio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IJ5 :000~000 

5. Arl.ig·os ue cuuservação, 
il!uminação c hygicnc 
de edifícios. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 20:000$000 

ü. Combustível e lubri fican-
tcs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210:000$000 

Numero da consignação - Nn l.mcza r! a desposa: 
7. Acccssorios, soll!'esalcn

. l.cs c reparação de au
l.omoveis c auto-cami-

',nhlícs. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 100:000$000 
8. Acc'cssorios e sobrcsalen-

tes nar•a hydt•omel.ros. . ' ...... '... 80:000$000 
!l. Forragc·m c custeio ele 

animaes.·-. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1G :000$000 
10, Outros matcriacs ncccs-

. sarios a l.ocl'os os servi-
ços _c obJ•as de consor-
vncuo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150:000$000 
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III - Diversas despesas 
11. Consumo de energia clc

ctrica para luz c fot'(;a. 
12. Servir; lclephonico cm dc

pcndencias da Inspecto
tol'in c rcsiclcncias dos 
chefes de scrvi~o. que 
lccm trabalhos pcrmn
ncn los fóra elas horas 
de CX[JCdionlo ...... . 

13. Alugueis do prcdios para 
csc!'iplorios c depositas 

14. Jleconstt·ucção elo calça-
menlos ............ . 

15. Avarias cm linhas ele 
energia clectrica, bon
des, esgotos e outras 
despesas evcntuacs ... 

1G. 'l'ransporlcs cm cslrarlns 
ele ferro c companhias 
ele navegação parLicula-
lares ............... . 

17. Despesas rle pJ•omplo pa
gamento - Adianla
ment,o ·ao thesourciro 
inspectoria ......... . 

Papel 
Fixa Vuriavel 

••••••• o •••• 

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

o ••••••••••• 

38:000$000 

22:000$000 

64:000$000 

250:000$000 

50:000$000 

5:000$000 

10:000$000 

tatues da Jll'irncit·a parle flG5 :400$000 4.132:279$000 

SGUNDA PARTE 

1lS1'RADA Dll FERilO lllO D'OUilO 

CorM'i(lna.çílo - Pessoal 

1 Pessoal t.it.ularlo: 
1 engenhcit·o chefe do di-

visão .............. . 
2 engenheiros chefes de 
secção, a 15:000$ ... . 

1 contarlor. . . . ...... . 
1 almoxarifc .......... . 
2 scg'Lmrlos officiacs, a 

G:OOO$ .......... .. 
1 ajudnnt.c ria via pcr-

manr.ntc ......... . 
1 a.iurlantc rlo movimento 
1 ajudante rio Lrat'cgo ... 
1 a.iuclantc rla tt·acr,•ão .. 
1 chefe ele ot't'iicna ..... . 
2 m·mazenistas a 4:200$ 
7 tor·ccrios nfficiaos a 

4 :200$ ............ . 
1 ficJ .............. . 

18:000$000 

30:000$000 
9:600$000 
6:000$000 

12:000$000 

4:800$000 
4:800$000 
4:800$000 
lt :800$000 
4:800$000 
8:400$000 

20:1,00$000 
3:ü00$000 



Papel 
Fixa Variavol 

Numero rla consignação.- Natureza da despesa: 
1 agente especial . . . . . . 3 :G00$000 
4 agentes de 1 n classe a 

3:300$ ·········· 13:200$000 
4 agentes do 2' classe, a 

2:700.$ . . . .. .. .. .. 1 o :800$000 
1 ü agonLos de 2' classe, a 

2:400$ . . . . . . . . . .. 38:400$000 
4 chefes de trem de 1" 

classe, 3:300$ . . . .. 13:200$000 
2 chefes de Lrem de 2' 

classe, a 2:700$.... 5 :'t00$000 
2 chefes do trem de 3' 

classe, a 2:400$..... 4:800$000 
4 machinistas ele 1' classe 

3 :300$. . . . . . . . . . . 13 :200$000 
4 machinisLas de 2' clas-

se, a 2:7008 ....... 10:800$000 
G machinisl.as de 3' clas-

se, a 2:400$....... flt :400$000 
2 mostres do officina a 

:J: :JOO$ . . . . . ....•. 
1 mostre de lin l1a de 1' 

classe . . . . ....... . 
2 rne.,Lt·es do linl1a dr) .1' 

classe .......... . 
2 ·mestres do linha de 2' 

classe, a 2 :700$ ... . 
1 g'Llarda-J'io .......... . 
1 continuo ............ . 

2. Differonça do vencimen
tos elo um encarregado 
da Via Pormanonl.o, 
aprovéitado como a,iu-
dante da via perma-
nente .............. . 

3. Pessoal jornaleiro: 
Incluidos domingos o fo
. rinrlos e o augmenf.o dc

l'in i Li v o do § 1 • rlo ar
Ligo HiO da lei n. lt.555, 
de 1 O rlo agosto rlc 
1022- Diaria maxima 
de 15$ ............. . 

Divcrsns rlespcsns 
IJ. Subsl.il.u i~fio. rlc l'nnccio

riaJ•ios, nos tct·mos do 
cleà't•olo n. 11~, üü3, rlo 1 
1 do ':fevereiro do 1021 .... 

ú:tiüU$000 

3:300$000 

2:700$000 

. 5:400$000 
2:400$000 
2:400$000 

288:000$000 

G00$000 

• •• o o o ••••• o 

o o O O o O I O O I O O 

GH :G00$000 

10:000$000 

··,r, 

:.~~~ :.~ 
: .. ~ .~ :~' 



624 ANNAES DO SENADO 

5. AIJonos de dial'ias para 
despesas d(L viagens. 
fúJ•a do Districto Fc- 1· 
dct·nl, sendo no enge
nheiro chefe da divi
são, 15$, aos engenhei
ros chefes de secções, 
10$, c a outros funccio-
narios, 8$000 ....... . 

G. Abono rlc 20 % (zona in
salubre), diarias no 
pessoal dos trens cm 
serviço no interior e 
abonos para aluguel de 
casa ................ . 

Consianar;ão - lJ{ nl"erinl 

I - Material permanente 
1. Trilhos, dormentes c ac-

ccssorios. . ...... . 
2. Acccssorios e reparações 

de material rodante e 
de tracção ......... . 

3. 1\facilinas, apparclhos, vc
hiculos c outros muLc-
riucs. . .......... . 

II - Material de consumo 
o\. Combustivcl, lubrificantes 

c material para luhrifi
caoão de machinas c 

vchiculos ........... . 
5. Artigos de cxpcrlicnLc e 

de cscriptorio ....... . 
G. Artigos de conscrvaoão, 

illuminação c hygicnc 
rle cdificios ........ . 

7. Outros matcriaes ncccs
sarios a execução de 
Lodos os serviços c de 
quacsqucr obras de con-
servação ............ . 

IJI - Dicrsas. despesas 
8. Consumo ele energia clc

ctl'ica para luz e for~.a 
9. Serviço l.elcphonico nos 

cscripl.orios ela Estrada 
c rcsidencias dos che
fes elo serviço que I.Om 
Lmhalhos pcrmancnl.cs 
fóm das hot·ns do cxpc-
dienLo . ............• 

Papel 
Fixa Variavel 

12:000$000 

74:000$000 

180:000$000 

180:000$000 

• •• o ••• o o o o • 150: O.P0$0QO 

590:000$000 

28:000$000 

12:000$000 

80:000$000 

12:000$000 

• ••••••• o o •• 4 :800$000 
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10. Aluguciti de predio~ para 
·escriplorios, agencias c 
depositas ........... 

:11. Indcmnizacão por avarias 
e extravios ......•..• 

12. Despesas de promplo pa-
gamento-Adeanlamen-
lo ao thesourciro da 

Inspectoria ............ 

'l'olacs da 2• parte .. 

'l'ERCEIRA PARTE 

OBRAS NOVAS 

Pessoal e material 

1. Para as reparações ur-
gentes, provocadas pelo 
u!Limo temporal de de-
zembro de 1924, nas Ii-
nhas adductoras e nas 
barragens. • . • • •••.. 

2. Para dar cumprimento ao 
disposto no n. XXXVII 
do art. 201 da lei nu-
mero 4. 793, de 7 de ja-
neiro de 1924, na fór-
ma nelle estatbelecida, 
e para concluir as obras 
de emergencia já ini-
ciadas e terminar os es-
tudos definitivos de ca-
ptacão e adduccão de 
novos mananciaes •••• 

Total da a• parte ....... 

QUARTA PARTE 

Serviços contractados 
com a The Rio de Ja
neiro City Imvrove
ments c•. Limited. (De
cretos ns. 3. 540, de 29 
29 de dezembro de 1899, 
3. 603, de 20 de feverei- · 
ro de 1900, e 3. 724, de 
i de agosto de i900) ., 

i . Taxas do esgoto. do pro
di os, economias e cor
tiços, :C 373.487-15-0, 
convertidos em moeda 
nacional' a razão de 

••••• ' •••• o o 

• o •• o ••••••• 

O o O O O 0 I I I 0 O O 

289:500$000 

o O O o O o O O I I O I 

I I I I I I I I o I I I 

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

8$889, om·o, por libra · · - · 
torlirin .•••••• , , •••• 3.3:l0_!!132$6J,Q 

~. -Vol. XII 

12:000$000 

5:000$000 

10:000$000 

2.001:400$000 

241:000$000 

4.500:000$000 

4.500:000$000 

........ 

,. ' '~ 

, I 
~; •,.., I 

. 40 
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Papel 
· ~ · ~àr1av:el 

·Numero da consigD.acão- Natureza da despesa: 
2. Garantias de ·juros de 

9 % ao anno sobre o 
capital de 1 i b r a s 
289.617-4-5 314, em
pregado nos trabalhos 

. de esgoto de Copacaba
, na, ·Leme e Ipanema 

f 21.565-11-0 menos a 
taxa de f 4-15-0 sobre 
2. 585 predio'S libras 
12.278-15-0 ou seja 
f 9. 286-16-0, convertti
das em moeda nacional 
á razão de 8$889 ouro 
por libra esterlina .•.. 

3. Garantia de juros de 
9 % ao anno sobre o 
capital de f 64. 952-3-3 
114, empregado nos tra-

, balhos de . esgoto da 
ilha de P a q u e t á 
f 5.845-13-11 114 me
nos a taxa de f .4-15-0 
sobre 354 p r e d i o s 
f 1.681-10-0 ou seja 
f 4.184-3-11 114, con-
vertidtas em moeda na
cional á razão. de 8$889 
ouro por libra ester li-
na. . . . . ............ . 

4. Custeio e conservação de 
: galerias de .. as.~as .nlu.-. 

viaes ............... . 

82:550$365 

37:015$345 

o o o •' •• o •• o •• 

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

Totaes da 4• parte .. 3.439:468$520 

' . ' . ' " 
' I ~ o o o I > o ' • O O o o 

. 24 : 000$00!1 
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Ouro 
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Fixa 

Primeira parte (Aguas e Esgotos, Pessoal e Ma-
terlal) ...... , ..... _ .......................... -

Segunda parte (Estralla de Ferro Rio do Ouro, 
Pessoal e Material) •••...••..............•. -

Terceira parte (Obras novas) .•........•....... -
Quarta parte (Contracto da City Improvements) -

Totaes ........................ -
. 

Dotações da verba: 
Ouro .••..••••••••••••••••• ..•••• 
Papel ....•••••••.••............• 

Variavel 

-
-
-

3.439:498$520 

3.439:498$520 

3.439:498$520 
91.883:579$000 

Papel 

Fixa 

965:400$000 

289:500$000 

• -
-

1.254:900$000 

Variavel 

4:132: 

2.001: 

4.471: 

22: 

1$000 

000$000 

1$01)0 

10.628:679$000 
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28 - Supprima-se a verba 1G" relativa á Estrada de 
l<'crro Norte do Brasil. · . 

29 - Accrescentc-se onde convier: 
"ArL. Os creditas e os saldos dos creditos autorizados 

ou revigorados para este ministerio na lei n. ft. 793, de 7 de 
janeiro de 1924, destitnados á execução de obras ou· a forneci

. menta de material, em virtude de contractos .iá celebrado.s 
com o Poder Executivo,•vigorarão por todo o tempo do con-
tracto respectivo, c a sua escripturação se subordinará ao 
regímen estabelecido no :u·t. 41 do Regulamento Geral de 

· Contabilidade. 
· § 1". Consideram-se incursos neste artigo os credita·s c 
saldos de creditas autorizados por serviços e obras a executtar 
pelo Governo sob a i'órma administrativa, e · que, por isso, 
não tenha determinado o empenho de dcspesa:s a obrigações 
contractuae~. 

§ 2". Considcrab-se igualmente incursos nas disposições 
deste artigo, e como Laes em pleno vigor, os creditas abertos 
pelo decretto n. 16.228, de 28 de novembro de 1923, revigo
rado pelo artt. 13 da lei n. 4. 793, de 7 de janeiro de 1924;i 
o qual tatmbem continúa em vigor. 
. · § 3". Não se consideram comprehendidos neste artigo os 

saldos de creditas, ainda que autorizados em lei anterior, con
cedidos para execução de serviços e obras, contractados ou 
não, para os quaes tenha sido concedida dotação especial na 
pretiente lei." 

30 - Accresceute-se onde convier: 
Art. Para o effeito do § 1" do art. 148 do. Regul:.t-

mento do Codigo de Contabilidade, as administrações das estrta
das de ferro ficam autorizadas a adquirir mediante concur
rencia administrativa, por intermedio das respectitvas inttPn-' 
dencias ou repartições equivalentes, á margem da linha, os 
combustitveis e materiaes de que precisarem, assim como a 
.efectuar o. pagamento das contas d egaz, luz electrica, tele
phones, transportes, alugueis e· despesas de pessoal e mate
rial, utilizando-se, mediante autorização do Ministro da Via
ção e Obras Publicas, da propria renda e podendo realizar os 
pagamentos nas estatçõ8s onde tiverem sido feitos os forneci
mentos ou os serviços. " 

31 -' Accrescente-se onde convier: 
"Art. A execução de obras por ordem de serviço ou 

por ajuste a titulo precario nas estradas de ferro e outros ser
viços industritaes da União, inclue-se nas excepções estabe
lecidas no art. 246 ·do Regulamento Geral de Contabilidade, 
mas obedecer áa condicões geraes approvadas pelo Ministcrio 
da Viação e Obras Publicas, estabelecida sempre a faculdade 
da adminj:stracão suspender livremente e sem indemnização 
a obra e substituir. o encarregad odes ta." 

32 - Accrescente-s·e onde convier: 
"Art. Ficam descentralizados, na verba 2• "Correios", 

'do areamento da despesa do Ministerio da Viação e Obras Pu
blicas, os crceditos distribuidos ao Thesouro Nacional e á~ ro
ispoctitvas delegacias fiscaes nos Estados, para atLender ao pa
gamento das despesas da conisgncão "Pessoal" e ás das sub~ 
consignações de n~. G ti 17 da eons.ignacão "Material", c, na 
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verba a•, "Tclegraphos", para attender {ts despesas da consi
gnação. "Pessoal." e ás sub-consignaçõcs 10, 19, 21, 23, 27 c 
da consignação "Material" 

33 - Accrescente-se onde convier: 
"E' o Governo autorizado a abrir os creditas nccess:ll'ios 

para pagar ao Estado de Minas Geraes o preço das obras por 
este adquiridas da Companhia Estradas de Ferro Fcderaes 
Brasileiras-Rêde Sul-Mineira, no trecho de Carmo de Ca
choeira a Lavras, do ramal de Lavras, segundo escriptura 
de 31 de agosto de 1921 e do accllrdo com o despacho do Mi-. 
nisLerio da Viação e Obras Publicas de 28 de novembro de 
1923, c com a clausula XIII das anncxas ao. decreto n. 16.229, 
de 1 !l23, bom assim para pagar as obras de conolusiio do mes
mo ramal c do de Itujubá a So!odade de Itajubá, a que se 
roforero o cilatdo decreto e os paragt·aphos 3" e 4" da clasula II 
1Jo de n. i5.~0G, de 22 de março de 1922, podendo o Gcvrrno, 
para cumprimento do disposto nesta alinea, compensar de
bitas e creditas reciprocas c fazer as necessarias operações 
ele credito." 

34 - Accrescen Le-se onde convier: 
"O Governo fica autorizado a arrendar ao. Estatelo de São 

Pn.ulo o treeho de Baurú a !tupura ou ú bn.rrn.nca. do rio Pu'"' 
raná da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil." 

35 - Accrescente-se onde convier: 
Fica o Governo autorizadÓ a contractar mediante con

dições e onus já consignados em casos semlhantes, a exe
eu('ão das obras do porto e barra da Laguna, no Estado de 
Santa CaLhar i na. 

Accrescente-se onde convier: 
3G) - Art. Fica o Governo autorizado a contractar, po~ 

concurrencia publica, da Estrada de Ferro Oéste de Minas, 
mediante pagamentos annuaes, que serão fixados no conl.racto, 
no prazo maximo do dez annos, d emaneira que cada annui
dndc, consLituida do amortização o juros, a ttaxa maxima dCl 
7 %, não exceda, em caso a!gu!ll, á desposa de combustivel, no 
referido trecho, addicionada tí do passou! dispensavel em con
sequencia da electrificação, nas cifras calculnrlns on pl'evistas 
pela administração da Estrada, correndo sempre a despesa 
nnual pela sub-consignaoão "Combustível", da verba n. 7, ou 
pela que llJc fôr attribuida, declaradamente, no orçamento, e 
podendo o Governo offcctuar, rlentro de taLos limites, as opera
rõcs financeiras que considorãr neccssarias, inclusive pagar, 
ém Lodo ou om parte, por meio do lettras, uma vez que o res
t;ale das mesmas se faça uma por anno, no valor e juros acima. 
clel.erminarlos. 

Accrescente-·se onde convier: 
37 - Art. ü numero dos escreventes da 3' divisão da 

Esl.rurla ,rJo Ferro Crnl.rl.al elo Brasil será r! e 230, como em 1924 • 

.TusU{icaçlio 

A proposta do Governo reduziu o numero dos escreventes 
da 3' divisão (Contabilidade) n 200, na supposiciio de que 30 

I' 
' 
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.funccionarios dessa divisão passassem a constituir a sub
contadol'ia seccional, subordinada á Contadoria Central da Re
publica, de que se occupa o orçamento da Fazenda. 

Como o numero dos funccionrios dessa sub-contadoria 
seccional éinferior a · 30, pelo voto do Senado, alguns escre
ventes, ficando o seu numero ilimtado a 200, toriam que ficar 
· addidos, sem economia alguma para os cofres publicas. 

Par aevitar esta inconvenienoia é necessario restabelecer 
o numero dos escreventes em 230 e cumprir, para· não haveL' 

:aumento de despesa, a disposição do orçamento da Fazenda, 
· que veda o preenchimento das vagas deixadas pelos funccio
narios dos quadros de contabilidade, commissionados para ser
vir na referida sub-contadoria seccional. 

Accrescente-se onde çonYier: 
38 - Art. Fica prorogada por mais dous annos o 

prazo pura inicio das obras de construccão da barra e porto 
de S. Francisco a que se refere .a clausula 8• do contracto fil'
mado entre o Governo Federal e o do Estado de Santa Ca
tharina, em 27 de dezembro de 1922. 

Accrescente-se onde convier: 
39 - Art. O Governo fica autorizado. a rever os con-

f.rnr.f.nq de c.onc.essüo, con.strucr,:ã.o, ·exploraçã-o. ou ;trrenila
menl.o de estradas de ferro, postos e outros serviços com o 
intuito de reduzir os encargos do Thesouro, podendo modifi
car ou substituir as clausulas e as linhas e obras contractàclns, 
·prorognr; rescindir, ou encampar or, contractos que .iülg~r cnn
·venientes e fazer, para execução do disposto neste n~Ligo, as 
operações de credil.o e abrir os creditas necessnrios. 

Accrescente-se onde convier: 
40 - Art. Continúa em vigor o art. 222, da lei 

n. 4. 793, de 7 de ,inneiro de 1924. 

Snln elas Commissões, em 28 de deembro de 1924. 
Bueno de Paiva, P!'esidente. - Sampaio Cor(êa, Relator·. 
Pedro Lago. - Joün Lwa. - Eusebio de Andrade. - Bueno 
Brandão. - Lauro Muller. - A imprimir. 

N. 4 
Onde convier: 
Os actuaes praticantes ext,rnnnmernrios du condur..tnr de 

trem, dr) conferente e ele telegraphistn rta l~sf.rada dr. Frrr•n 
Central do Brasil admittirlos ao servico dest.a estrada, quQ ,ii't 
tenham l.res annns de cxercicio, ficam dispensados do cononl'SO 
para todos os cfrP.it,os. 

N. 7 

Verba 13' - Estrada de Ferro Central do Br·a~il: 
~Fica suppl'imida a classe de praticantes rto rnacllini,dn.s. 

passando estes a machinistas dr 4" classe, augmenlada n verba 
de 302:400$000,, , . . .. . 
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N. 10 

Destaque-se da verba i 7", do quadro do pessoal 
da Inspectoria Federal <las Estradas - para 
pagamento de cinco engenheiros destinados á 
fiscalização de installações hydro-elecLricas, 
a 12:000$000 ........................ !i0:000$000 

Resl~J;beleça-se a verba necessaria para o paga-
mento de cinco engenheiros destinados á fis-
calização de installações hydro-electricas, a 
12:000$000.. .. .. .. • .. • .. .. .... . . .. . 60:000$000 

Dê-se a seguinte redacção no arl. 1 •, lc'ltra c, do decreto 
n. 15.157, de 5 de dezembro de 1921: .:Fiscalizar as estradas 

·de fel'ro arrendadas ou concedidas pelo Governo Fe'der·al e as 
usinas hydro-e\ectricas qne tenham relações com as n:.esmas 
estradas.~. · 

Supprimam-se os arts. So - II - paragrapbo unico e o 
IIJ, do mesmo deereto. 

Rio, 26 de d·ezemtbro de 1924. - Paulo de Frontin . 

. N. i 

Addifivo, onde convier, ao orçamento do Ministerio d'a Via
: cão e Obras Publicas para o exercicio de 1925. 

Art. As vagas que se forem verificando no quadro dos 
quartos escripf.urarios da Repartição Geral dos Telegraphos 
serüo preenchidas pelos auxiliare~ das tres Sub-directorias 
da mesma repartição. na razão dr! dons terços por merecimen-
to e nn:. terço por antiguidade. · · 

N. 15 
Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a auxiliar a constru.ccüo das 

. li~P'lQÕeH das ·estrada., rle rodagem entre Sanl.a Cruz e Ponte 
Coberta, Ponte .Coberta e Pirahy, Arrozal e Barrà Mansa. 

, Barra Mansa e Bananal c Paracamby a MenrleR. ligando assim 
por essas estradas os Estados de S. Paulo e Rio de Janeiro á 
Capital Federal. 

Senado Federal, 26 de dezembro de 19·24. - Paulo. de 
Fron.tin. 

N. 20 'A 

Verba o•, sub-consignacão n. 9: 
Substituam-se: 

S encarregados de cabine a 3:ü00$0úO .....• 
21 cabinciros de 1' classe a 3:000$000 ....... . 
32 cabinciros de 2• classe a 2:700'$000 ....... . 

·, 

Por: 
8 en('arJ•cgnrlos de cabine a 7 :200$000 ..... . 

~i cabineiroA ri~ 1• r.ln~Re a 6:000$000 .......• 

28:800$000 
63: 0()0$000 . 
8~:400$000 

178:200$000 

57 :600$000· 
126 :{)00$.000 
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1P cahineiros ele 2• classe a 4:800$000 ....... , 
-\\1 cabi~eiros de 3' classe a 3 :ü00$000 ....... . 
G3 prnllcanles de cabinoiro a 2:520$0000., •... 

91 :200$00() 
17·6 : 400$000 
133:560$000 

584:760$000 

O angmento na dot.ação deve ser abatido na sub-consigna
cão n. 42, «Pessoal jornaleiro, etc.». 

N. 25 

Fica o Governo ant.orilr,ado a tornar offficial o Posto 
Medico das Officiuas 11a E. F. Central do Brasil, aprovei
tando o pessoal qne ,já fnncciona, com a seguinte tnbella de 
vencimentos: 
3 medicos a 800l!l . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 2:400$000 
i enfermeiro, a 500$ . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5.(}0$000 
1 servente, a 300•$ . . ............. , . . . . . . . . . 300~000 

Rio de J.aneiro, 26 de dezembro de 1924. - Pa1tto de 
Frontin. 

Onde convier: 
Os actuaes escri\'ães, a.iudantcs de escrivãcs c ar.chivistas 

da Estrada de Ferro Central do Brasil gosarão respectiva
mente das regalias conferidas pelo reg-ulamento em vigor aos 
chefes de secção, primeiro-s o terceiros cscriptumrios. 

§ 1.• A dii'ferença de vencime.ntos da importancia global 
de !l :600$ que resu!ta da pre;;cnte emenda será cstornada da 
sub-consignaçüo n, 34 que será realizada de 180:000$ para 
170:400$000. 

N. 54 

Accrescente-so onde convier: 
Art. O Pod·er Executivo abrirá, na vigencia da presente 

lei, o credito de 32 :636·$637, para completar o pagamento de 
gratifica~õcs locaes devidas a fnnccionarios da Administração 
õos Correios do ·~l'aranhão que deixaram de receber nos exer
cícios de 1914, i 915, 1917, 19118 c 1919, conforme os officios 
da Directoria Geral dos Correios ns. 3,2/d. c11•, de 17 de se
t.cmbro c 3. 987 c li•, de 13 de norcmbro de 1 !l23. - Costa 
Rodriaucs. 

N. 57 

Diga-se onde convier: 
"Fica substituido o § f• do art. 355, rio regulaniento pos

tal, que baixou com o decreto n. f!l. 722. de 16 de marco do 
1921, pelo seguinte dispositivo: 

1. • As succursaes serão dirigirias ptlr officiaes das re
partições principaes a que esl.c.ium suborrlinadus, os quaes se
rão de livre escolha do director geral e rios aclminislrndores, 
dentre os que cont.urcm mais de 10 annos de serviço postal o 
não tiverem soffrido n pena ele suspensão." 

O §· 1• do art. 355, do actual regulamento, estú assim rc-
iligido: · 
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"As succursacs serão dirigidas por segundos c terceiros 
officiaes elas repartições principaes, os quacs serão de livro 
escolha do directo geral e r!os administ1•adorr,;, dcntrn os que 
contarem mais de vinte :mnns de serviço posl ai c não tiverem 
sofi'rido a pena de suspcnsfl o." 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1024. Mendes, 
Tavares. 

N. 22 · ...... 

Onde convier: 
Fica aberto pelo 1\!inislcrio da Viar.fio c Obras Publicas o 

crcdil.o especial de 47 :4G1$G77, para Õccm•rrP- no pagamento 
do que cí rlcvido ao cngonheiro de 1' classe ela ncpat•Lição de 
Aguas e Obras Publicas, Joflo Francisco rle Lnccrcla Coutinho, 
provr.nic·nte das clil'fcrcncas sofl'rirlas crn seus vencimentos 
rlrsdr. 1· ele sct.cmlwo de 1916 al.i\ :H rlc rler.emhro de 1924, e 
crn conscqucncia elo rlccrelo legislativo n. 4. 0a2, rlc 16 de ,ja
neiro d c1920, que lhe deu direito á rcintcgraçflo com todas 
as vantagens na referida reparlição. -

O Sr. Paulo de Frontin -Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Paulo de Frontiii. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) - Sr. Presidente, 
pedi a palavra pal'a solicitar do illustrc Relator do orçamentQ 
da Viação que S. Ex. reconsiderasse algumas das conclu~ 
Rêícs a quo chegou no estudo das var-ias emendas que tive a 
-opportunidade de snbmetter á alta consideração do Senado., 

Entre estas emendas, acham-se as que passo a indicar., 
Emenda n. 14. · 

O SR. PHI~SIDT~l'l·rE - Permitta-me V. Ex. observar que 
essa emenda 14. está incluída no grupo das emendas com 
parecer contrario, quo não está ainda em votação. 

0 SR. PAULO DE FRON!TIN - Como não tinha feito a se
paração das emendas com parecer favoravel e contrario, nãd 
a~ esl udei neste senLido. 

O SH. PRESIDEN'rE - A Mesa dará o numero -das emendas 
com p'lrcccr favoravel á proporção que forem votadas. 

O .Sn. PAuLo UE FnoNI-riN - Perfeitamente, Sr. Presi
dente. A segunda cmenrla a 'que me refi.ro é a do n. 17. 

O Sn. PRESIDI,NTE- Ta.mbcm tem parecer contrario .. 
O SR. PAuLo DE J!'noNTIN - A terceira emenda, Sr. Pre

sidente, é a de n. 24. 
O Sn. PnESIDENTE - Tambem tem parecer contrario. 
0 Sn. PAULO DI' FRONTIN - A 4• e a. 5' são as de nu

meros 28 c 2'[}, cm uma só emenda com dupla numeração., 
O Sn. PntlSIDENTI~ - Tambem teem parecer contrario., 
O SR. PAULO DE FnoNrriN - A outra emenda quo tenho 

de anulyzar, é a emenda n. 39, qno, por se~ ela Commissão, 
deve estar incluída no grupo cuja votação V. Ex. annunciou., 
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De modo que, examinarei nesta momento a emenda n. 39. 
Creio quo deve t.cr havido da parLe do illusLre Relator, ante~ 
Ju:~ntem, na pnblicaç.ão ela emenda, qualquer enga.no .... 

O SR. SAMr>Mo Conni1:A - V. Ex. tem absoluta razão, ,iií 
·está feil.a a correcção no exemplar do Dim•io do Conttrcssv, 
que tenho á mão, para, opportunamente, submeLbel-a ao 
l:lcnado. 

O Srt. Jl,\ULO nll FnONTTN - A observação, em lodo caso, 
deve se.r J'eiLa para que o Senado possa v.erificar a razão pela 
qual chamo a aLLenção do illusLre Relator para a parte final, 
em que se diz: 

4:Fica o Governo autorizado a abrir os creclilos necessa
rios, a fazer as operações de creditas neccssmias ... ~ 

Ora, o objectivo da illustre Commissão de Finanças e do 
meu eminente amigo digno Relator. foi evitar o orçamento 
paraiielo. Si J'osscmos permiLI.ir a abertura do crcdil.os ou 
opm·açõcs de credil.os, pr•incipahnenLe sem limitação de quan~ 
tia, estariam os cnm esLc inconveniente. Como, porém, o ii- . 
lustre nelal.or, pela declaração que acaba de ser. feita, for
necerá ao Senado os devidos esclarecimentos e rectifica
çlíes que naturalmente proveem de enganos de publicações 

. tudo fiútt ~uuuUu . 
Neste grupo, é apenas csln emenda a que mo queria re

ferir. 

O Sr. Sampaio Corrlla - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Sampaio Corrên. 
. . 

O Sr. Sampaio Corrêa lpdn n1'dt~ml -- St•. Prc~>idenlt\ 
sabe V. Ex .. c Rabr. 1 'Hnhrm o ~mmrln. t.Jllll a Commissão de 
Finança~ foi obrig-ada. pela flJ'rrnrnr.in do t.~mpo, a uma 
reuniii.o, nnf.e .. hont"ern. afim rir P:mminnr as emendas apre~en
l.adas ao Senado, cm 1 rrcrirn rli•cu~•ão. ~Pndo cllas redigidas 
e em seguida rernnll idas :I Tmprensn Nnr.innal. para que pud<Js
~em ser publicnc!a;, r1o l)iarh• r/(1 f.'onrrrrRsn, rln hontcm. E' na
tural, portanto. que ao Helnl.or ''AcapnARfl. no redigir as emen
das, um ou outro ponf.~), alguns de someno~ imporl.ancia. ma~ 
outros de a!La relevanl'in. Além rli~Ro, rocrhnndo a Tmprema 
Nacional, á hora t.m·dia ria nnilt!. a materin para publicaciio a 
fa1.or no dia imrrwdialn. é nniJJral quo. nfio rli~ponrlo o Relator 
de um minuto de folA'a. ·~ lti10 tendo podido fazer elle proprio a 
revisão, como na sep;unda rliscus"iio, lr•nliam se dado engano~. 
que necessitam do ROl' OlH't·igidos. 

Eu havia annnlnrlo lorlos !'HS~s r·ngann• n entre ollns e~tr. 
a que all,lrlin o hnm·arlo Rmwrlnr· prlo DiRI.rict.o Federal. 

Não ha, nn nr('nrnrnto ria Vir.r;ão, Sr. Prr.sidente, nrnlmm 
dispositivo que nut.orizn n nbrir• crr.dil.o~ illirnitndos. Niio h:~ 
um só. Esta dispnsicão que aqui está, sobre a qtJal a C:omrni•· 
são deliberou anle-honlern, é a rcproducciio de disposil.ivo 

·annl<)l\'0 do orçamento nnfol'lor.· Mns a Commissão, acceil.nndo 
.a l'lilll'nchw,~fio rio toxlo do diRposil.iYo, AÓ o fez com a conrJiçã'l 
de r·r.lil'lll' tia par·lc final o que rli1.in reHi•Piln á aut.oriznr:ão 

· rnu•n nper•ar:õcH dn r.JwJiiM. pr·r.ci~nmcnle noH lermos ora for
mularlnn pelo Senador Pnrrlo dC' .l•'l'onl.in, e de impor que ns rP-
1'ot'I11Rij níio tl~Hs~m maloreR oncnrgos ao Thesoui'O, · 
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Já estava aqui annotarlo, para communiç_ar ao ~en.ado, 
que so torna necessaria uma emenda de redaccao suppr1mmdo 
a parto fina 1. 

Antes de responder aos outro~ pon:os a que alludiu o no
bre Senador pelo Districlo lTedcral, Lenho que dar ainda al
gumas ~xpl ica~õcs sobre ponl 03 que preciso ó que fiquem 
~JsclarcCJdos. 

Da mesma maneira, Sr. Presidente, sobre a emenda nu
mero 20, da Uommissito. c11 quet·o dar ao Senado uma explica
cão para que a Uomrn ~~;;fio de lledacr;fio fique desde já auto
rizada a fazer a all.eração imprcscindivcl. 

O art. 13, citado na emenda, não tem a menor relação com 
a materia. Ha, pois, um eng·nno do impressão. E' o art. 97 da 
lei n·. L ll32, de ü de,iuneiro de 1923 c não o art. 13 da lei de 
orçamento n. 1.024 o de devia Ler sido escripto ou impresso. 
Faço esta corrcJC()ão, dando, do caso, a necessnria communica
ção ao Senado. 

Na emenda n. 3.1 lambem escapou um erro de revisão. 
Está dito: "A barranca do rio Paraná", quando devia estar 
dito: "A barranca lés te do rio Paraná". Será outra emenda 
de redacção, de cort'llC~ão ncr.essarin. 

Depois ele pulllicado o p:ll'ecr.r, em segunda discussão. foi 
assignado piJlo Governo, ern virtude dn autorização vigente, 
u tlccrl:jtu refút'tuiuu.iu a Ht~put·Li~üo du Aguas o Obt·as Publitifl::l, 
Houve, portanto. necessidade de modificar, em terceira dis
cussão, todas as sub-consigna~'ões relal.ivas ao pagamento de 
pessoal, afim de que ficassem de accôrrlo com o dispositivo do 
decreto de refot·ma da Hepml.icão de Aguas e Obras Publicas, 
decrol.o assignnilo a 2:J do corrcnlo. · 

A Commi8sãu apt·nsenl.ou uma emenda neste sentido, ma~ 
manteve, na parte relativa :í despr.za do material, o voto an
terwrmenl.e dado pelo Senado, cm segunda discussão. 

Sr. Presidente. Ha uma outra explicação necessarin. A 
Companhia City lmPI'OI'ements, que faz n servi1;o de esgotos 
desta Capital, t•ece!Jia n pagam.~nto de suas subvenções pelo 
1\linisterio do Jnt eriot•. A r.sSI' minisl.erin foi concedida a do
tacão para pagam•'nlo a P~Ra cnmpanh in. Só depois de votado 
em õrgtlrH.Ia d:scus~iio o orçarrH'nlo ela Via1;i'w, quanrlo 11 do Jn .. 
lct•iot· ia t.nha Btdo approvadü pela ComrntRsfw, foi pelo Gll
vet•oo t·"t Mrnada a lt.,part.ici:o ti e Aguas o Obra~ Publicas, des
!Ot\llllt1tJ ns ~I'I'VI\.'"" tJ,J ti:if.\l.•lu:i pat•a essa rcparliçfw. Dahi, a 
rwcess:dadt• de 11wluir ua tnbeltu du Repartição de Aguas ~ 
OJJJ·a~ Publicas o pagnmeuto i.lo pessoa da fiscalizacüo, que 
passou o Ministerio do Int.m•ior para o da Viação. Mas, como na 
I abella foi t.ambem designada a verba relaf.iva no pagamento á 
I'Ompanhia, ronsl unia da emenda da Commlssão e publicada 
hontt~m. nccessnrio se torna uma emenda de redacoüo, porque 
o Senado .iá concedeu verba para pagar 1\ companhia, no Mi
nisterio do Interior. Conseguintemente, não podem · ficar 
constnndo da lei clous dispositivos mandando pagar duas ve
zes o mesmo servico. E' preciso, pois, supprimir da redacciio 
toda a 4• parle da emenda substituf.iva da verba 21, por isso 
que clla se refere a serviço já dotado no orçamento do In-
terior. · 

Ha ainda quatro outros eng·anos aos quacs preci~o alludir. 
Um dellcs é na· emenda n. 1 da Commissiio. Entre os serviços a 
executar. secnpou, ercio, talvez, mesmo na redacção do Relator•, 
a inclusão dos ~st udos do rnrnal dr. Guarnl inguetá n Cunha. 

, 
. j 

' 

·.·1 
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· Lembra-se ainda o Senado de que na emenda relativa ii 
verbas novas, approvuda por esta Casa, apresentada pela Com. 
missão, em segunda discussão dizia-se, entre parentheses: "a 
executar com os recursos es1\eciaes que forem creados para 
este fim no orçamento da lteceita". 

O Sr. Senador Paulo de FronLin sugggeriu da ~ribuna, na 
occasião. como. vantajoso, o retirar esta reslriccão. A Com. 
missão de Finanças não poudc atlender ú suggest ão de S. Ex. 
c manteve o dispositivo com uma pequena alteração. Tenho. 
disso a certeza, porque foi escripto por meu proprio punho., 
Mas da impressão, não revista, a parto collocada entro pa. 
renlhesis i' o is suppressa. E' necessario reslabelecel-a para 
manter a disposição votada cm segunda discussão, com a se
guinte redacção: "a executar por operações de credito, na 
fórma actualmente praticada ou especialmenlo baseadas em 
uma addicional de 10 o/o sobre os fretes, ou mediante recursos 
cspeciat)S, que forem creados para esse fim no orçamento da 
Receita", tal como eslava no dispositivo, em segunda dis
cussão, com referencia á primeira parte. 

Mais ainda Sr. Presidente. Na emenda n. 2G da Commis
são, que restabelece a proposta do Governo, ahi foi suppressa 
uma parte. Mandou-se restabelecer a proposta do Governo, 
mas, para l.ambem atlender aos serviços em andamento nos 
portos de Natal. e Fortaleza, elevou-se a dotação a quatro mil 
~nntna ~':tt" ,ulHm.., '"'"'"~" ns••po~, - ... :--............. ~- '----~- .... 'L" .......................... v.... .. ..... u. lJ""L "'"" ..... vu J "" .u.a. .uulJJ.t::~:,au uuu ,t::UJ J.eJ "" 
no Diario do Conarcsso. · 

Ainda um outro ponto. O art. 40 refere-se ao art. 222, da 
lei n. 4. 793, de 7 de janeiro de 1924, c quando se deve referir, 
como foi votado pela Commissão, aos arts. 222 e 211. 

Tambem foi approvada e não rejeitada, como consta da pu
blicação, a emenda n. 51, de plenitrio, que diz: "Accrescente-se 
in fine - e do encarregado do serviço postal, no Senado". 

Eram estas, Sr. Presidente. ás explicações que eu tinha' 
necessidade de dar ao Senado, afim de, na redaccão final, estar 
préviamente autorizado a essas eorrcccõos indispensaveis. · 

EMENDAS COM PARECER CONTRARIO 

N. f 
Onde convier: 
Os actuaes encarregados dos Centros Telophonieos da 

Central, largo do Machado, São Christovão, Silo Francisco Xa
vier, Nitheroy, Pelropolis e Therezopolies, da Repartição Ge
ral dos Telegraphos, que contarem mais de 20 atmos de cffe
ctivo serviço, sem licença, c no minimo 10 annos de r.ncarre
gado elo centro. ficam para todos os erreilos equiparados aos 
inspectores de 3" classe da mesma repartição, gosanclo do lodos 
os direitos c vanl.ngcns destes. · 

Sala das sessões, 26 ele dezembro de 1 !l24. - lii c neles Ta
vares. 

N. 5 

Na verba G' - Esl.racla de Ferro Central do Brasil: 
Sub-consignaçüo n. 9, "Pessoal"·: 
Onde diz: '"'1 chrfc de ol'ficina 

diga-se: 9 :600$", auguÍontadu a verba 
tclegraphiea, 7 :200$, 

qe 2:400$000. 
{ 

f 
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N. H 
Onde convier: 
Cont inúa cm vigor o art. :115 da lei n. 4. 7!!3, de 7 de 

~aneiro de 1924. 

Legislação ciLada: 
Ar L :115. Terão passagem com abatimento de 7·5 o/o, nos 

trens de suburbios c pequeno pcrcuJ:Iso, os porteirqs, ajudan
~es de porteiros, contmuos, servente~ e operarias d.a União. 

Senado !federal, 2ü de dezembro de i924. - Paulo de 
F.rontin. 

N. 13 

Picam os contínuos da Directoria Geral dos ·correios equi
parados, em "vencimentos fixados", para todos os effeitos, 
aos funccionarios de igual categoria da Repartição Geral dos 
Telegraphos, isto é, 3 : üOO$ annuaes, sem prejuizo das vanta
gens de que .iú gosam referentes ú "tabella Lyra ", augmentada 
a respectiva verba de 24:000$ annuaes, abrindo-se os cre
pitas necessarios. 
I. 
! 

N. iO 
Onde convier: 
Art. Ficam isentos dar, exigencias do arL. i09 e seus 

paragraphos, ·do regulamento approvado pelo decreto numero 
1.3.000, de .25 de clm~cmbrc d~ 1G19, qüe reforn1ou Os ser·vit;ü8 
da Estrada ele Ferro Central elo Brasil, todos os funccionarios 
quê, nomeados ou promovidos, estiverem exercendo, na data 
pa promoção, qualq.ucr comrniss::io do G~~erno Federal. 

Paragrapho un1co. A posse c exercJCIO será dada a con
tar da rlatn da publicação elo ::cl.o no Diario O(ficial. 

Sala das sessões, 20 d•1 dezembro do 1[124. -- Pa·ulo de 
Ji'1•onUn. 

N. 17 

Terão passagem gratuita JJOS carros de 2' classe ela Es
trada de !!'erro Central do Brasil, nos t.erns de suburbios e 
pequeno percurso os mensageiros e carteiros dos Cori·cios c 
[l'clegraphos, quando cm serviço-; 

..... N. 18 
Onde convier : 
Sejam titulados os mestres e ajudantes de moõtres e 

encarregados das officinas da Est mela de Ferro Central do 
;Brasil. 

N. 20 

Em cumprimento ao que dispõe o art. 60 da lei numero 
4.4~0, de 31 de dezembro de 1921, o Governo abrirá os ne
cessarios 'creditas para pagamento dos funccionarios attin
gidos pela a!ludida lei, dos vencimentos que deixaram de 
receber nos exercicios de i918 e 1!H9, relativos aos dias em 
,Q;ue foram escalados para o serviço de promptidão. 

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de Hl24. - Paulo de 
7J'rontin .. , . . . . . , ... , .. .. . · . 
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N. 21 

Correio: Ontl::! so lô "Gt·nlil'icacão pat• servico; •!xl.raor
dinarios o por suhsli: u ir;ão baseadas em I c i n11 rc:;nlamento, 
inclusive as de pernoite dos r.mt'r·ng·adn~ doH Corr·eu·~ Ambu
lantes e do Serviço Marítimo, de acellrdo com o at·t .. 48~. § 1•, 
do regulamcnl.o po~tal; a~ de pr.rnoilc anH auxilt:ll'c·~ d·• •Jle
ctl'icidado da dirccl.ori::l geral, de nllc<it·do r;otn u ~ !:!" t!o mm1mo 
artigo; e graf.il'icaçiro diar·ia uc t:$ noH rira;; <•rn q11e tt·alralha
rem aos empregado; do quudm l!:t dirr:ul o r' la ger·al ou da~1 ad
ministrações quo exnrcerem f11n"~ôrJs diJ (.·/r.o:u.J'/t!nr", lria-He: 
""Gratil'icuoão pm· Het·vi•;os extrai.Jt•dinar~t•s •J (JUl' ~uliHLtl url,.'iles 
baseadas em lei ou regulamonto, inclusive as de pemmto dos 
empregados dos correios ambulantes e do :;•.•nico marítimo, de 
accôrdo com o art. 483 § 1• do regulamento poHI.al; as de 
parnoito aos auxiliare~ de eloctricicladc da fiirr~r,loria geral, du 
accórdo com o § 2" do mesmo at·l ig-o; gr·aiJ t'iea.;fto diat•ta dtl 
6$ nos dias cm que trnhalhure111 uns c•rupr't!gado' do quatir·o 
da directoria geral ou das adminislrao;ões que cxct•our·tail l'un
cções do chauf'(eur !l gl'alificaciio diat·ia de 3$ aos !J•ipulunles 
das lanchas da directoria geral". 

Rio de .Janeiro, 26 de dczmnbro de 102L - l'aulo de 
Frontin,., 

N. 23 

Fica revigorado o dispositivo constante do art. 103 da 
lei n. 4.632, de 6 de ,janeiro de 1923, .iá reproduzido pelq 
art. 228 da lei n. 4. 793, de 6 de janeiro de 1924. 

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1924. -- PaulQ de. 
Frontin .. , 

N. 24 

Na sub-consignaçúo n. 5. do titulo II -· !I! ai mia! r! e 
consumo - da verba 2'. Cor·rt:"in, cleslinilrla á acquiRir,ão de 
saccos para conduccão de ccirrespondencia e material para 
seu fechamento - onde está - até tres annos - diga-se: -
até cinco annos - e em vez de 1.200:000$000, diga-se 
2.000:000$000. 

Rio de Janeiro, 26 do dezembro de 1924. -- Paulo de 
Fr~ntin .. , 

N.28-29 

(Estrada de Ferro Central do Brasil) 

Sub-consignacão pessoal, ao n. W, onde di;: diarias aos 
empregados dos trens, quando em serviço no interior, ~endo 
do 5$ a dos fieis de trens: . 

Diga-se sendo do 5$ aos fieis da trens e conductores. 

Rio, 26 de dezembro de 1924. - P:aulQ !le F~ontin., ... 
1........~·-·--·--··---· _,_.' .... - ' ' . 
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N. 32 

Directoria Geral dos Correios: 
Onde convier: 
Arl. As agencias urbana~ de 2• classe dr) Di:;Lricto 

l•'ederal que, excedendo á 1wevisão doH arsl.. 357 a 30G do re
~ula!llento postal em vigor, tiverem pruduzicll) renda 8uperiol' 
a 100 :OOú$ annuaes, poderão ter vencimentos de 1• classe, 
accumulundo a agente e ajudante, rcspeclivarnenle, as t'un
~cüos de thesoureiro c fiel, sem outra rcmuncl'aPüu além ctos 
\'encinwntos da respectiva tabella. " 

Paragrapho unico. As que, nas mesmas conrJicõcs, pro
.duzirom renda superior a 50 :000$, podel'i'io ler vencimentos 
de agencia especial do mtlsmo mudo determinado na. primeira 
parle deste artigo. · 

Sala das sessões, 26 de dezembro de 1924. - Mendes Ta
va1•ea. 

l'rejudicada, 
Ns. 35-36 

Da sub-consignacão n. II, da verba 25, do pr·ojecto, des
taque-se a importancia de 490:000$, para ex8cuçüu do dispos
to no n. XXVI!! do art. 20!, da lei n. 4.793, de 7 de .ianei.ro 
de 1024 •. -Pedro Lago . 

.[';. xxvrn do arL 201 cln. lei n' 4. 793, de 7 dtl janeiro de 
192.1.: - ~A praticar, por inlormedio da Inapectõria de Seccas 
l.oclos os actos que considerar ncccssarios á incorporação aos 
t~abalhos da mesma inspectoria, das obras de corL;;tr·uccão ela 
rglrada de rodagem enlre Alagoinhas c Inhnmbupc, uo Estado 
da Bahia, comtanl.o qu0 não dependa, inclusive com a termi
nação das referidas dbras, quantia superior a 490 :000$000,, . 

N •. 39 
Uude convier: 
Art. F'ir.am com;idcrnrlo~ eondu('[Orns de .'J" ela~se in-

terinos, c,s actuaes pmticanles de eondtu:l.ot·, at.lingidos pelos 
favores do art. 137, da lei n .. 3.454, de ü de janeiro de 1918, 
<lllfl ainda não lenham sido proritovirlos, sem augmcnlo de 
vencimentos, contando-se-lhes anl.iguidado de classe, da data 
tia citada lei, alé que sejam efl'eclivuclos nos alludidos cargos, 
por effeilo de vagas no respectivo quadro, cobrando-se o seno 
devido. 

Sala da~ sessões, 26 de dezembro de 1924. - Euripedes 
Aguiar. · 

N. 37 

Da verba destinada :\ con~lrucão do~ prolongamentos, li_, 
gncõcs o ramaes da Rildo de Viacão G•Jral da Bahia, clest.nqne
sc a imporlancia do GO :000$, para conslruccão de mna ponte 
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sollre o rio ll.apicurú-mirim c estrada dt) accesso, á ~stação 
1'rontcira á cidade de Jacobina. 

Sala das sessões, 25 de dezembro de 1U2~. - Padl'o Lago, 

N. 40 
Onde convier: 
Arf.. Os aelU:les pratkanlcs cxtranunwrat·ws íle con-

ductor de tt·cm, conl'ercnle c lulcgraph isl.a ela l~strada dtl Li'crro 
CenL!'al do Brasil, admil.liclos ao <CI'Vl~O dessa estrada ató 31 
de dczembl'o ac 19!!2, fi,:aw dispensad0s do concurso para 
todos os ci'feitos. 

Sola dns ,cssõcs, 26 de dezembro de 10!!-1. .,.... Euripede.~ 
A(Jttiar. 

N. 4i 
Onde .convier: 
Art. A exemplo das demais sociedades de classe, fica 

assegurado tt :1\ssociação Beneficente dos .Praticante~ da Es
trada de Ferro Central elo Brasil o desconto cm •:olha de pa
gamento, 2$ de mcnsalirlades e quotas averbadas de r.·ensõcs 
de seus associados. 

N. 42 
Onde convier: 
Art. 'l'erú validade de concurso para todos os cffcitos 

a prova de halliliLaçilo prestada pelos actuaes praticantes ele 
conduclor, conferente c telegraphista, da Estrada de Ferro 
.Central do Brasil. 

N. 43 

Fica elevada ele 3"' para 2• classe, a Administração dos 
(Jorrei os de Ribeirão ·PreLo, Estado de S. Paulo. 

Sala das sessões, dezembro de ·1,0·24 .-Adolpho Gordo. 

N. 44 
Onde convier: 
ArL. E' o Poder Executivo autorizado: . 
A reor.ganizar os serviços c repartições do MinisLerio ela 

,viaçã:o c Obras Publicas, podendo, para essa reorganização, 
VJbrir os creditas ncccssarios, c transferir de uma para outras, 
verbas do mesmo orçamento ou consignuçõ(ls da mesma verba, 
sem augmcnto da despeza total do orçamento do Miniterio 
da IV'iação. 

Sala das sessões, 24 de dc:~cmbro de 1924. - Mendes 
Tavares. 

N. 46 

Aceroscenf.e-sc onde convier: 
Artigo. •Continúa a l!)crmissiio elos descontos cm folhas dos 

:funccionaúos c cmpr~.gados publicas, do acc{)rdo ClOlll as clis
Qlo'siç('íes permanentes elas leis orcan1ontarias, rcstabelccondo-
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se os pagamentos susponSQti pela adminisl.mr;fto aos instiLuLos 
e interessados q uc dos isLirenr do JH'Occd i rncnlo ,i ud icial. 

(fl.i.a, dezembro do 102.\. - Jeronyrno il!ontciro. 

N. 48 
Onde convier: 
AccrescenLe-se na verba «Material» da E. iJI. X oroestr! 

do Brasil a seguinte su·b-consig·nar;ão, rcpJ'Oducr;ão de uma 
emenda subslituliva apresentada o anno ;passado pela Com
missão de Finanças, approvada em plenario e .que, devido a 
um equivoco, .não l.cv.e -o reg·ular andamento: 

Sub-consig•nação n. Pam a a·cquisicão de um vagão 
auto-ambulancia, cit·urgico .. llOspilalar, projecto do engenheiro 
Ayrcs Barroso Junior, ,iá approvado pelas repartições J'ederaes 
conwetentos c de accôrdo com as moclificacões suggeridas 
pela Directoria de Saudc da -Guerra, inclusive o ,apparelha
mento interna completo o clespezas de fiscalizacão pelo pro
prio au~or, 281:000$000. 

N. 1;9 

Verba 21' - Pessoal - 1' divisão: 
Eleve-se de 380:000$ para -í20: 000$000. (Proposta do 

Governo). 
Sala das sessões, 25 de dezembro de ·1924. - Mendes 

7'avarcs. 

N. 51 

Suh-consignação s•: 
Accrescentc-sc 'in-fine: ou de encarregado do serviço rP.OS

ial no Senado :Federal. 
Rio. de dezembro de 1934. - Jeronymo MontP.iro. 

N. :53 

A' verba 3' - 'rcleg:raphns: 
Rcstahelcr:a-se a seguinte dnl.ação constante da proposta: 

Pessoai: 
Sub-consignação n. 1: 

51; ·cruartos escdptururios a !t :000$. . . . . . . • . . 216 :000$000 

N. 5G 
O nele convi e r: 

Art. o úovcJ•no providenciar:\ no sentiria rle ser regula
mcnl.nrlo o srrvion sanilario rln EsiJ•arla rle J!'ert'o .Ccnt.rnl elo 
Bmsil, cnjaó rlrspor.as serão c11sloarlas pelos proprJOs cmr:~c
;:aclos. mediante rlescontos cm folha ele 'pagamento. - P'/1cs 
'Rebello. 

S. -Vol. XII 41 
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N. 58 
Ondo convir. r: 
,subvcncrw ao Aul.omovcl Clutl> elo Brasil, 'COm o cncal'Tgo 

<lo cs~abelecet· um dcpaL·tamenlo official de e&Lradas de ro
uagcm elo Brasil, pam estudo de uma r6de ger01l, orien~acão 
ilos govemos c municipios, coJ,Jocaçücs elo signacs nas es~ra
clas e execu~~ão das couc;l usües votai.! as pelo 'l'erceiro Con
gresso Nacional de Estradas de Hodagcm, realizado no Rio de 
Janeiro em outubro de HJ:!4, além ele franquia telcgr!llphica e 
iJOSLaJ, 30:000$000. 

1Sala das sc.ssões, 
bello. 

ele dezembro de 1024. - Pires Re-

N. 60 

AccresccnJ.c-sc onde convier: 
Ficam c;t•c'ados, na ag·encia do Corroi-o ele Nova Friburgo, 

um fiel de lihesourciro c;om 3 :200$, sendo 3 :CJIOIO$ do v-cnci
menJ.os e :!00$ para quebras; dons logu.res de carteiro e um 
uc pral.icanl.e, com os vcncimcnLos dos l'u.nccionarios de igual 
c;al.egoria da.~ agencias de 1• ch1sse, c nas 01gencias de PeLro
polis. um amanucnsc, um auxiliar de 1JarLoiro, igualmcnLo 
com os vencimenLos dos l'unccionarios das agencias de 1• 
categoria. 

N. 61 .. 
O quadro rlo pessoal elo escripJ.orio da 4" divisão (Loco

moção) da EsLrada de Ferro CenLral do Brasil passa a ser 
o seguinLo: 

i official .................. . 
2 chefes -de secção ...•....... 
!1. primeiros escripl.urarios ...• 
li segundoA c~cripl.urarios .... . 

1.2 Lerr.eiros escripl.urarios ..... . 
18 quartos oscripLurarios ..... . 
-lO auxiliares de escri.pLa ...... . 

21.1 escreventes (ató que se re
duzam a 200) ......... 

Vencimentos 

Annual Total 

9::0.00$000 
8:400$000 
7:200$000 
(): 0100$000 
lf:B00$000 
3:000$0001 
3 :000$000' 

2:160$0001 

9:000$0001 
16 :8•010$000 
28 :8001$000 
35 :000$00'0 
157 :~600$000 
64:800$000 

120:000$10100 

462 :240$000 

Sommn... . . .. . .. . . .. . . .. .. • . . . .. .. 705 :24íl$000 
Sala elas sessões, 15 elo dezembro de 1D-24. - lllendes Ta

vw·es. 

N. 62 
Onde convier: 
Ficam elevadas de 1\$ para ·6$ as diarias dos estafetas o 

portadores ele malas do Correio no inLerior. 
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El'<IBND,~S CO'NSIDEUADAS PREJUDICADAS 

N. 6 

Verba 18' - InspceLoria l"edcral de Portos, Rios o Ca-
naes: · 

Na cons ig·nação 
Govceno. 

"Pessoal", .rcsl.abelec:r-se a proposta do 

N. 27 

tEm. cumpl'inwnl.o ao que dispõe o ar L. 80 da lei numero 
4.,555, de 10 ele agosto de i!J2.2, rcHcraelo pelo arL. 232 do 
dccr·eLo n. .\. 7!J3, de 7 ele jancir·n de 1024, as fianças dos 
funceionarios ela Esl.r·D:rla ele Fcrm Cenl.ral do Brasil, presta
das •pelas associações ele classes, a.nl.os ele baixar o decreto 
n. i·::l. 940, de 25 de de~embro de HH O, não soffrerão altera
cõcs, emquanto exercerem as mesmas funcções. 

As associações de classes que já vinham prcsUr,ndo fian:
cas cm favor de seus associados, perante a Estrada de Ferro 
{Jcnlral elo Brasil, antes ria promulgaoão do art. 80 da lei 
n. 1L .@5, r! c '10 do agosto elo 1022, continuarão a fazer os 
dcHcon:Los J•clal.ivos :'ts obrigur;õcs conlrahida.;; por seus asso
ciados, cm fol!lras de pagamento . 

. nio, 20 de dezembro de 1924. -Paulo de Fronlin., 

N. :30 

Verba 19" - Inspectoria Federal de Navegação - Con
signacão "Pessoal" : 

Substituam-se as expressões constantes da proposição, 
sub-consignação n. :3, pela seguinte: 

"Fica o Governo autorizado. a reduzir os cargos mantidos 
na sub-consignação n. 3, "Pessoal da lancha", â medida em 
que vagarem, reduzindo correspondentemente a respectiva 
dotação." 

N. 31 · 
Onde convier: 
Fica aberto, pelo Ministerio da Viação o Obras Publicas, 

o credito especial de 47:461$677, para occorrcr ao pagamento 
do que é devido ao engenhc1ro do 1' classe da RoparUoão 
de Aguas e Obras Publicas, João Francisco de Lacerda Cou
tinho, proveniente das differcnoas soffridas em seus venci
mentos desde 1 do setembro ele 191G ató 31 do dezembro do 
1924, c cm consequencia do decreto legislativo n. 4. 062, do 
1ü de .ianciro de 1920, que lhe deu direito á reintegração 
com todas as vantagens na referida repartição. . 

N. 32 A 

Accrosccntc-sc qnde con:yier: 
"Continüa em cigor o art. 208 da lei n. 4. 703, de 7 de 

j ano iro do 1924. " 
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Ar L. 208 da lei da clespcza (ot·c:amcnLo ela Viac;ão), nu-
mero 4 . 703, ele 7 ele .i aneiro do 1024 : . 

"Para cumprimento elo ar Ligo unico elo decreto n. 13.170, 
ele G de sctcmbt•o ele 1018, fica n Govet·no autorizado a abrir 
o credito nccessarin para a construcuão elo prolongamento do 
ramal de Urussanga na extensão maxima de oito kilometros, 
partindo do pgnto ·co!lV~Jlient.c do vallc. elo rio Çaethó até ás 
minas de carvuo elo rw AmcrJCa, ca!JcccJras cln r1n Urussanga, 
e contractar a construcc;ão deste l.rccho com a Compa11hia 
Carbonifera de Urussanga, ,itt contractanl.o da construcção 
do ramal de Urussanga, cm virtude do decreto n. 13.627, de 
28 de maio de 1919." 

Sala das sc.ssões. 26 de dezembro de 1024. - Manoel 
MonjarcUm. 

N. 33 
Oulle convi e r : 
Estrada de Ferro Central de Alag·uas (Prolongamento de 

Victoria (Que!Jrangulo) a Palmeira dos Inclios), entre Que
brangulo c esta u!Lima cidade, 2. 000:000$000. 

Sala das sessões, 26 de dezembro de 1924. - Mendonça 
Martins. - Eusebin d.e And1·ade. 

N. 34 
Onde convier: 
"O porteiro, os seis continuas, os dez estafetas e os dez 

serventes da Reparticão de Aguas c Obras Publicas ficam em 
vencimentos equiparados aos funcciol\arios corresp·ondentes 
da Secretaria de Estado da Yiação c Obras Publicas. " 

N. 45 

Accrescente-se na verba "Obras novas, ramacs, prolonga
mentos nas esf.radas de ferro administradas pelo Governo": 

Estrada S. Luiz a Therezina, para a conf.inuacão da con
strucção do trecho Coroatá-Pedrciras, [lo ramal de· Coroa tá ao 
TocanUns. 1. 200:000$, red'uzindo-sc igual importancia na sub
consignaoão da mesma verba n. ~4. 

N. 50 

A' verba 18' - Inspectoria de Portos, Rios c Canaes -
Augmentada do 13 : 4/tO$, para o restabelecimento dos Jogare~ 
supprimidos pela Camara, de quatro serventes e dous esta
fetas. 

Sala das sessões,· 13 de dezembro de 1924. - Mendes Ta
vares. 

J.,. O.G 
Onde convier: 

ConUnúa em vigor o n. 113 do art. 228 da lei n. 4. 793, 
de 7 do janeiro de 1924. 

Sala das sessões, 25 de dezembro de 1924. - Hermene
oildo. de Moraes. 
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O Sr. Presidente - Devo advet•lir ao Senado qur. no grupo 
das emendas com parecer favoravel estão i ncluidas as ria Com
missão. 

O Sr. Barbosa Lima - Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem u palavra o Sr. Barbosa Lima. 

O Sr. Barbosa Lima (pela ordem) - Sr. Presidente, no 
Dia1·io do Cona1'esso, onde está publicado o parecer formulado 
pelo eminente Relator do orçamento da Vincão, não encontro 
classificadas, segundo os diversos grupos, as emendas que teem 
de soffrer uma votação global, conforme as que teem parecer 
favoravel, as que obtiveram parecer contrario ou as que de
vem ~er destacadas para consl.ituir pro,iecto em separado. De 
modo que, não podendo methodizar a minha intervenção nos 
curtos debabes permitUdos pelo Regimento a titulo de enca
minhamento de votação glDbal, concernente aos varias grupos 
de emendas, sou obrigado a pedir a V. Ex. que destaque, para 
votação especial, a emenda n. 44, com parecer contrario, e a 
de n. 15, que obteve parecer favoravel. 

O SR. PRESIDENTE - A emenda n. 15 foi mandada destacar 
para pro,iecto especial. 

O Sn.. DAREOSA LHviA - Tem parecer? 
O Sn. PRESIDENTE - Está considerada no grupo das emen

das com parecer ravornvr.l, em virLurlc ele disposição expressa 
do Regimento. 

O S11. BARBOSA Ln1rA - ]!] a de n. 40? 
O SR. PngsmENTll - A de n. 40 Leve parecer contrario. 
O SR. BARBOSA LIMA- A emenda n. 40 estabelece: "Conti

núa em vigor o art. · 222 da lei n. 4. 793, de 7 de janeiro de 
1924". . ' 

O SR. PR~1SlDENTE - Esta emenda 6 da Commissão, 
O SR. BARBOSA J.IMA - Eu pediria que fosse destacada 

para ter uma votação a part.c, bem como a emenda n. 39. 
O SR. PRESIDENTE ·- A cmoncla n; 39 é da Commissão 

tambem. 
O SR. BARBOSA LIMA - A emenda n. 44 tem parecer con-

trario. ·· 
Sou obrigado a fazer os meus requerimentos, envolvendo 

emendas com parecer contrario, emendas com parecer t'avora
vel o emendas destacadas, porque a methodizacão não poude 
ser feita. De modo que os meus requerimentos tem de ser 
feitos sem tal ou qual meriLo. 

V. Ex. terá a bondade de Lo mar noía das emendas a que 
me referi para, em occnsiüD OP!lOrl.una, chamar a minha at
tenção. , 

0 Sn. PRESIDENTE - V. Ex. serú satisfeito, 
O Sn. BARBOSA LJMA - Muito agradecido a V. Ex. 

O Sr. Moniz Sodré - Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra pela ordem o Sr. Monir. 
Sodré. 
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O Sr. Moniz Sodré (pela ordem) - Sr. Presidente, todos 
nós lemos com prazor os brilhantes trabalhos do 'eminenl.o 
Senador pelo Districto Fodoral, digno relator do orçamento 
da Viação. Como 'homonagem qu.o prestamos sempre aos 
grandes meriios de S. Ex. 

O SR. SAMPAio Connl1:A- Muito 'obrigado a V. Ex. Bon
dade de V. Ex. c bondade extrema. 

O SR. MoNrz 'Sonm~ - Plena Justiça. 

No hri!hante parecer elo .s. ~x. a resp~ito do pro,ieclo 
n:. 11 O, &-e encontram refcrcnCJas c analysc fCJta com a capa
cidade excepcional do honrado collega a r.rspcito de varias 
disposições ·do mesmo 'pro,jccLo, 'em . fJlle figura, creio en, 
uma disposioão que tambem se acha incluída no orçamento 
da Viação, sob n. 33, a 'respeito de uma autorizaç5.o clnch 
rr.nra abrir os creditas nccessarios para· pagar no Estado de 
Minas Gerac&- o' prer,o das obras por este adquiridas da Com
panhia Estradas de Fnrro Fcderacs, brasileiras - Rêde Sul 
Mineira. no trecho de Carmo de Cachoeira' a Lavras, no ramn I 
do Lavras, segundo escriptura de 31 de agosto de 1!l2i o 'do 
aceôrdo com os rlospachos do Ministerio da 'Via~ão c Ohras 
Publicas rio 28 elo novembro de 1923, e com a clausula •xrrr 
claoS" annexas ao decreto n. 15.229, de ''!923, bem assim p::.rrr 
pnJ<nr as obras de conclusão no. mesmo ramal e do de 'Ttajub:'t 
a Solerlnde de IHajuh:í. a que sn 'refere. o citaria d.rcret.o 'c os 
~~ a• e -i•, ela clausula JT, do rio n. 15.-iOG, de 22.dc março 
de 1922. podendo o Governo. para cumprimento 'do elisposl.n 
nesta alinea, compensar rlr.hit.os c creditas reciprocas c fazN 
as nclleSRarias operacõ.n.~ 'do credit.o~. 

E'. como se w1,' Sr. Presidente, a transposição de um 
precr~ito estabolecido no projecto n. 119 'para o orl)amento 
da Viação. 

Estou certo do que ha 'razões poderosas .que justifiquem 
a deliberação tomada pelo honrado relator, sobre esta ma
teria. Torlnvin, desejaria que S. '!Ex. nos désse, a mim e 
a alguns dos outros collegas que naturalmente· não estão ])em 
ao par desses motivos,' explicações que pudessem facilitar, ot1, 
pelo menos, collocar-nos bem, votando a favor dessa medida 
propo:;ta por S. Ex. . ~ 

O Sr. Sampaio Corrêa - Peço a palavra pela ordem. 
·' ,. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Sampaio Corrêa. 

O Sr. Sampaio Corrêa (pela ordem) - Sr. Presidente, 
disse ainda h a pouco que nos · oroamentos da despeza elabo
raclos pela Commissão do Finanças não ho. autorização para 
creditas iii imitados. ~ 

A' primeira vi&ta, quem lê a emenda n. 33, deslocada 
do projecto n. '11 9 para o orçamento da Viação, tom a im
pressão .que o nobre Senador teve. de rruc se trata de um:: 
aut.orizacão para aberturn. de 'cr~dito illimitado. 

En me felicito, Sr. Presidente, pelo pedido de cxplicn
(iÕCs. formnlado pelo cminent.n amigo, nobre 'represcntanifl 
dn Da h ia. ·SI'. Senador Moniz Sodró, porouo tenho opportuni
dnde de mostrar ao 'Senado quü so trata, realmente, dü uma 
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despeza do caracter. or•çamcntar·io, c, que, em conscquencin, 
não podia deixar do ser· incluída no ',or,,amento. 

Leiamo~ a emenda: 

«E' o Govürno autorizado 'a abrir os cr.cditos nc
ccssarios para pagar ao Estado de •Minas Geraes o 
pret\O das obr·as por este adqui!'idas 'da Companhia 
Estradas d() E'cno Fcrlcracs Brn-silciras, on das emprc
zas n ,seu cargo, seg11nclo 'cscriptura de 31 dt> agosto 
de 1!l21.~ 

A limil.açãn r.stá, portanto, j:í feita, de accôrclo com a 
escript.ura do 31 ele [l)gost.o 'de .t921, c de nccôrdo com o (ics
paclro do lVfinistm:io da Viw;ãu o Obra~ Pu·blicas, de 28 de 
novembro de 192!'!, 'c com a clausula 13 dos anncxos ao cle
cref.o n. 16.222, do 1923. E&sa clausulo. diz o seguinte: «Clau
sula 13. A riespcza clccorrentc' do eontr:wto quB for celebrado 
será custeada com os Mcnrsos que forem opportunamcntc 
concedidos pelo Congr.essl) Nacional.» ' 

Eis aqui a rar.ão pela qual, cm virtude di) contracto as
signado c registrado !)elo Tribunal de Contas, reconhecido 
como. devidamente autorizado cm lei, cu desloquei do pro
Jecto H!l para. o orçamento uma dcspcza forçada, 'que rl·cve 
ser lahellada como outra&, sem a limita(,lilO de crrKlit.os, por·
quo 'est.os .iá Bstiio limif.ndl)s pela escriptura citada na cmendu. 
Devo mais ponderar que no pmjcct.o 119 ho.vin. duns dispo
RÍr;i.ícs relativas (t lllldo Sul Mineira. Destas, eu 'a pena~ eles
loquei para a lei de oronmcnto a constanto da emenda 'n. 30. 
Q1wnto tí outra. nã,1 a desloquei, por entender' qno ella não 
p6dc caber dentro 'fio orcnmcnto, &em indagar do merito rl:t 
modlda. 'O Senado póde votar cm um f:ontido ou cm outro. 
Não é o momento opnort.uno de discutir o nssnmpto. Ern 
qualquer h~·pothese, não é uma despeza oroamentarin c, 'por 
cons.equoncla, n!ío a Inclui no orçarnentCt. 

O Sr. Paulo de Frontin - Peoo a palavra. 

O Sr. Presidente -Tem a palavra o~r. Paulo de Frontin. 

• O Sr. Paulo de Frontin - Sr. Presidente, a explicaQão 
dada pelo illustrc Relator incontestavelmente satisfaria por 
completo, si se tratasse do pro,iecto n. H 9.. Mas, tratando-sA 
do areamento. traz o mesmo inconveniente para o qual tive 
occasiüo de chamar a attencão de S. Ex., tratando-se, feliz
mente, àpenns de um erro de .publicação, de incluir a aber
tura de creditas no orcamento Atího que o proprio contracto 
diz que esses creditas deverão ser opportunamente votadoR. 
O Congresso. Nacional, em pro,iecto especial, como o proprio 
projecto n. 119, poderá votar o credito correspondentt>, mas, 
incluil-o no areamento, dentro da doutrina que foi susten
tada !nvnrinvelmente pela Commissão de Finanças; não mo 
pareéer covenlento. Nesse sentido rriando á Mesa um reque
ri monto. afim de ser destacada a emenda n. 33, da Commis-

/ sao de Finnncas. 

O sr. Presidente - O Sr. Senador Pnnlo de Frontin re
quer se.la destacada a emenda n. 33, da Commlssão de Fi
nnn.~as. 
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Os senhores que npprovam o requerimento de S. Ex., 
queiram levantar-se. (Pausa.) 

Foi approvado. 

O Sr. Barbosa Lima (pela ordem) -Requeiro a V. E."C. a 
verificação de votação. 

· O Sr. Presidente - Os senhores que approvam o requeri·· 
menta do Sr. Paulo de FronUn, queiram levantar-se . . (Pausa.) 

Votaram a favor da emenda, 32 Srs. Senadores. 
Queiram levantar-se os senhores que votaram contra. 
Nenhum Sr. Senador votou contra. O requerimento foi 

unanimemente approvado por 32 votos. 

O Sr. Moniz Sodré (pela ordem) - Sr. Presidente, as con
siderações que teria a fazer em resposta ;á,s explicações dadas 
pelo nosso eminente co!lega, illustre Relator do orçamento d.a 
Viação, seriam as mesmas, com menos brilho do que as addu
zidas pelo preclaro ·Senador pelo Districto Federal. 

0 .SR. PAULO DE FRONTIN - V. Ex. discutiu O assumpto 
com toda a efficiencia. 

O SR. M nNTz Soo!'.É - E' bondade de V. Ex. 
Sendo esta, Sr. Presidente, já uma questão vencida pelo 

voto do Senado, passarei a pedir ao honrado Relator Lambem 
algumas explicações a respeito das emendas ns. 30, 31 e 32, 
que tambem figuravam no tal projecto n. 119 e foram trans
portadas para o orçamento da Viação. 

Insisto em dizer que estou certo que razões de maior va
lor justificam a altitude de S. Ex.; apenas pe\:'o explicações 
para melhor orientar o meu voto. 

O Sr. Sampaio Corrêa - Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Sampaio Corrêa. 

O Sr. Sampaio Corrêa (pela ordem) - O ·nobre Senador 
pela Bahia solicita esclarecimentos sobre os motivos que con
duziram a Commissão a destacar o projecto n. 119, para .in
cluir no orçamento os dispositivos que fazem parte das emen
das ns. 30, 31 e 32, da Commissão. 

Realmente, devo declarar a S. Ex. e ao Senado que esses 
tres dispositivos foram deslocados para. o areamento, porque 
se referem a disposições geraes sobre mataria propriamente 
orçamentaria, respeito ao modo de applioaoão do orçamento 
durante a vigencia desta lei, conforme passo a demonstrar, 
tratando em separado de cada um dos casos. Diz a emenda 30: 

«Para o effeito do § i" do art. 148 do Regulamento 
de Contabilidade, · as administrações das Estradas de 
Ferro ficam autoriz,adas a adquirir, medi&nte ooncur
roncia administraLiva, si convcnien/.e, 'ti. margem de suas 
linhas, os combustíveis e os materia.es de que precisam, 
.e bem assim effectuar o pagamento das contas de gaz. 
luz electrica, telephone, .transportes, reclamações por 
excesso de frete, alugueis e despezas urgentes de pes-
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soai c mal.erial, u l.ilizando-sc ele sna propria renda, até 
1 o o/o da receita do anno anterior, podendo I' cal izar os 
pag'amentos nas proprias estações onde se tiver reali
zado o fornecimento ou os serviços~. 

VeJamos agora o que dispõe o § 1• do art. '11!8 do Codigo 
de Contabilidade, 

O artigo 148 do Codigo diz o seguinte: 

«Não sená admittida a compensa~ão da obrigação 
de pagar ou recolher rendas do Estado com direito cre
ditaria contra o Thesouro Nacional, salvo disposição 
expressa de I e i em contrario.» 

O § 1• diz•: 
«Na disposi~ão deste artigo não se compreliendem 

os exactores federaes, pelas suas commissões e as em
prezas industriaes do Estado pelas despezas urgentes 
de pessoal e matm·ial que, em vi1·lude de leis especiaes 
ou orçamentar·ias, forem autorizadas a faz'er com o nu
meraria proveniente das rendas pelas mesmas arreca
dadas ... l> 

A hypothese, portanto, está prevista pelo Codigo de Con
tabilidade. Cl'ia-sn um caso denl.ro .do dispositivo do codigo, 
attondendo principalmente ti necessidade de pagamento de com
bustível, de lenha, no interior, comprada por differentes es
tradas da União. 

Isto, quanto á emenda 30. 
Quanto á emenda 3'1, esta, reza o seguinte: 

«Art. A execução de obras por ordem de serviço 
ou por ajuste a titulo precario nas estradas de ferro e 
outros serviços industriaes da União !Uclue-se nas ex
cepções estabelecidas no art. 246 do Regulamento Geral 
de Contabilidade, mas obedeceri'áJ a condições geraes não 
approvadas pelo Ministerio da Viação e Obras ·Publicas, 
estabelecida sempre a faculdade da administração sus
pender livremente e sem indemnização a obra e substi-
tuir o encarregado desta.» . 

Vou ler 0 dispositivo do al't .. 246 elo Codigo de Contabili-
dade. · 

Art. 246. Será dispensavel a concurrencia: 
a) rp•ara os fornecimentos, transportes e trabalhos pu

blicas que, por circumstancias imprevistas ou do interesse 
nacional, a juizo do Presidente da Republica, não permittirem 
a publicidade ou as demoras exigidas. pelos prazos de con
currencias;' .. 

b) para '0 fornecimento de material ou de generos, ou 
realizaoão de trtihalllos que só puderem ser effectuados pelo 
producl.or ou profissionaes. especialistas, ou adquiridos no Jo-
gar de producção; · 

c) para a acquisiçíio de animaes para os serviços mi
litares; 
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d) '[l'nra arrendamento ou compr•a rio prcdios ou 'LCJ:ronos 
destinados nos serviços publicas; 

e) quando não Ui)tHHrem proponentes :'t pr·imeim con
curroncia. 

Neste caso, si houverem sido esf.ipnlarios prcr;os maximos 
ou oul.ms razões do prcl'erencin, niio podcr·rí ser no contracto 
aquelle excerliclo ou cslns modifir.adm, salvo nova con
currencia. » 

Trata-se apenas de nu torizar a execução dos serviços 
consf,anLes de um regu lnmon Lo r.m vigor· na Central do Brnsil 
e em outr'US csl.r·adas, rcgulamenLo que f.em sido applicado de 
longa daf.a, para confllrucções de sm·vir;os, para tarefas, me
dianie insLrucr:fícs especiaes o f.abellns de prer;os rnaximo~. 
fixados por aviso ministerial. 

Quanto {t emenda n. 32, ella se rcrcre :í. rlcsccntrulização 
de verhas, como se faz de l1n muito, para faciliLar· o pagamen
to do pessoal dos Correios o Telogra:l"lhos que trabalha fóra 
do nio. 

O Sr. Presidente - Os senhores que approvam o primeiro 
grupo rle emcnrlns, com parecrT' fnvor:wel, queiram lc
vanlar-1le. 

Foi á!)t)rüvatlu. 
O segundo gr•upo com parecer contrario. 

O Sr. Sampaio Corrêa - Peoo a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Senarlor Sampaio 
Corrl\a. 

O Sr. Sampaio Corrêa - Sr. Presidente, eu desejava saber 
si as emendas que toem parecer coHtr•nr!o, e sobre as quacs 
se manifest.on ainda h a pouco ·o Sr. Scnnrlor Frontln e a cujo 
respeito ainda não err.itt.iu opinião o Rolat.or, estilo destaca
das para serem votadas ·Cm separado. Silo as omcnclns, si não 
me falha a memoria, U. . . · 

O Sn. PAULO DE FnoNTIN- E 1'7. V. Ex. não requereu 
destaque; por isso ·estou chamando a atten()ilo, · 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Senador Paulo 
de Fronlin. 

O Sr. Paulo de Frontin - Sr. Presidente, as emendas quo 
cu peço sejam dostncadns para vof,nçüo especial, são ns tio nu
meros H, 17 e 2,i, e as que t.eom o numero duplo 28-2!1. 

A emenda n. fi, é do t.oda n ,jusf.iça. O chef.o dn o:fficina 
telegraphica da Estrada de Ferro Central ·do Brasil, tem, re
almculC' nm vencimento muito diminuto c inferior no cor
rospondent.e dn Repartição Geral dos Telegraphos. Esse funcoio
nario é da rr..ais alt.a corrlpetencia, e tom sido elogiado por 
l.odos os dil_'n~f.?rc~ de~a rrparliçüo, como o foi :oor mim, 
quando a dmg1. Infel!zment.e-, algumas ci,rcumstancias tcem 
impedido a mGdificação das suas condioõcs. 

A Commissão deu pareCflr contrario l.t omertdtt; o illus
lro Relator, que conhece esse funccionario e que sabe o· Sllu 
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valor, l.amberri foi obrigado a assim proceder pela doutrina 
geral. Não insisto. portanto, na questüo. 

Quanlp ás oulms emendas, porém, sou obrigado a solici
tar t.lc S. Ex. a modificação do seu parecer, assim como da 
honrada Commissão de Finanças. 

A' emenda H não foi dado parecer contrario, mas man
dou-se que fosse apresentada ao orçamento da receita. A 
disposição contida nessa emenda sempre apresentada ao or
çamnto da Viru;ão diz que ter~o passagem com o abaf.imento 
de 75 % 110s f.rens de snhliT'biO e p-equeno percurso, os por
teiros, ajudantes de porteiros. conl,inuos, serventes o opera
rios da União. Si essa medida não for incluida, todos esse~ 
pequenos funcninnru·ios e operarias serão prejudicados sen~ 
sive·Imentc. 
· A 011tra disposição é a seguinte: emenda n. 17: «Terão 

passagem gr•atnita nos car.ros de 2" classe da Estrada elo Ferro 
Ccmtral do Brasil, nos trens de ~ubnrbios ·C pequeno pm•cm•so, 
o:1 mcMa~:oiros c carteiros dns Correios c Tclegrnphns, ·quan
ifJn cm serviço.» E' tambCim uma medida. de toda ,instiçn que 
tem sido repeLiria segnirlnmentc em . varias orr,ament.os. 

R.csl.a considerar as emendas ns. 24 c 28-29. A emenda 
n. 24, diz o scguinl.e: «Na snb-consignação n. 5 do t.il:nlo II 
- ma!.erirtl do consumo - da ,·erba 2't, c.Corteio», üeMUnaüa 
:í. ncqnisicão de suecos para conducção de correspondcncia e 
m:ll.e·!'inl pam seu fechamento - onde está - até 3 annos -
diga-se: atlí cinco annos - c em vez de 1.200:000$000 diga-
se 2. 000 : 000$000·. · · 

!Em outras palavras: a. questão de tres ou cinco annos 
é um tanto secundaria. 

Pa:ec!a conven hmte a prorogação. Mas, a pari. C' que con
S!.:ICII'o md!Spcnsavcl é elevar a verba de SOO :000$ para o Cor
r~ i o, afim de que possa adquirir o sacco indispensnvel ao scr
VJQO. 

Est.on devidamente informado que ,in hn reclamações das 
bmbaixa<las americana e italiana contra a demora dos saccos 
pertencentes aos correios daquelles pa.izes, pela insufficiencia 
dos snccos pertencentes á nossa repartido. 

Nestas condições, mesmo qu-e a ComrrJissão não pudesse 
ser favoravel ri prorogação. do contracto, fosse pelo menos a 
verba que se torna indispensavel para a normalidade do ser
vir-o. 

A' emenda n. 28-29. E' r~lativa tambem n. um serviço da 
Estrada de Ferro Centra 1 do Brasil. A os empregado·s encar
regados desse serviço cbãrún-seo actualmente fieis de trens, 
designação que correspondia !antigamente aos ibagageir:Os. 
Quer aos bagag-eiros quer aos conduct.ores de trens estando 
em serviço no interior é de toda justiça que se conceda uma 
diaria. O C:ongrcsso a concedeu aos fieis de trem negando-a 
nos conrluctores. A em'enda que eu proponho é no sentido da 
concessão de umn. diaria aos empregado·S dos trens, quando 
om sqrviço 11'0 interior, c diz o seguinte: «Diga-se 1wndo de 
5$ nos fieis de trens e conductores.:o De modo que os condn 
c tores de. trem .ficarão nas mesmas condições que a dos ba
g-ageiros, porque não ha razão p1ma conceder a uns e negar 
aos outros. 

São estas as crmsidornções que submct.to á apreciação· do 
illustrc Relator c da honrada Commissão. 
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O Sr. Presidente- 'rem a palavra o Sr. Senador. Sampaio 
.Corrêa. 

O Sr. Sampaio Corrêa - Sr. Presiden'Le' com relacão ás 
emendas ns. i!L e l'7, a primeira, que concede com abatimento 
de 75 o/o nos Lrens de suburbios e J)equeno :percurso aos por
'teiros, ajudantes de porteiros, conLinuos e operarias da União; 
a segunda, dando passagem gratuita nos carr.os de 2" classe da 
Estrada de Ferro Central .üo Bras i I, nos trens de suburbios e 

:pequeno perourso aos mensageiros e carteiros dos Correios e 
•relegraphos, quando em servico, a ·Commissão res,olveu ac
ceital-a ·para incluil-a no orçamento da Receita. 

Não ha, j){lrtanlo - note-se que· até agora figuravam no 
orçamento da Viação - nãu •lm, ·poHanto, nenhum inconve
niente em acceitar a reclamação do nobre Senador Paulo de 
FronUn, e, neste particular, a Commissão modifica o seu !Pa
recer. 

0 SR. PAULO DE FRONT!N -. Agrade({O a V. Ex. e á illus
trada Commissão. 

0 SR. SAMPAIO CORRi!:A - Quanto á emenda n. 28 e 29, 
f,ambem do plenario, lêem um duplo numero, a ·Commissão 
t.am!bem acceita a ponderação feita pelo nobre Senador pelo 
Dis.t.rict:o Federai, pelo seguinte motivo: Em tratanto do caso 
dos !Correios, c ·procurando fazer just.ica, a Commissão pro
paz medida analog-a, ,que foi approvarla pelo Senado, em 2" dis
cussão, nãn considerando esse caso devido a uma verdadeira 
d'isLraC(iãO, não ela Commissi'í.o, mas elo relator, do que elle 
pede ao Senado qne lhe perdoe o erro causado pela absoluta 
premencia do l.empo. 

0 SR. PAULO DE •FRON'PIN.- V. Ex. teve um trabalho 
cxhaustiv·o e brilhante. 

O SR. SAMPAIO ~Coimi!:A - Muito agradecido a V. Ex. 
Quanto á emenda n. 2.\, Sr. Presidente, o relator está 

um pouco consl.rangido •para· se ma,nifesf.ar a respeito. E em 
relação a esl.a .emenda 24. eu direi que o relator foi um voto 
vencido nu Commissão, na 2" cliscus~ão em que propoz a ele
vação da dotação. 

O Sr. Mendes Tavares - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente- Tr.m a palavra o Sr: Mendes Tavares. 

O Sr. Mendes Tavares (pela ordem) -Sr. Presidente, de
se.io a'!)enas obter uma informação da illustracla Commissão a 
respeito da emenda n . . 21;. A:n tes, porém, não posso deixar de 
manifesl.ar a minha não extranheza, mas em todo <>. ,caso a 
minha curiosidade pela maneira original por que está lavra
do o parecer da illustracla Com missão. 

Diz o •parecer: «A maioria da Com missão não p6de ac
ceítar a emenda,. 

Observo a V. iJ!lx., Sr. Presidente, que até agora não se 
desceu a essa minuciosicladr.. 'lOs pareceres dizem que a Com
missão acceitou ou não acceitou. 
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O SH. ::!AJIJP.IJO 1C'01ULJiA- V. Bx. JIIC put'JTiiiJ.o u1n apa1tc~ 
,o rolalot· decl:.trou agora JJJüSIIJU que l'oi u vencido na Com
misoão. 

O SR. Mt>NDEI:l 'l'Av,uu;s- Mas li urna pal'Licularidade que 
a •Commissão não oosLuma adoptar. 

O .SR. Lwno MüLLJm - Ao contl'ario; 1! da nossa elhica 
declarar sempre isso. 

O .SR. BuENo BnAND.:to - Toda a vez que lla dtvergencia 
na Commissão, se clcclam si a maioria acceilou ou não acceitou. 

0 SR. MENDES TAVARES - Sr. Pl'Csidentc, confesso que 
ainda não verifiquei. 

•O SR. SAMPAIO CORJU~A- Mas cu posso asseverar a V. Ex. 
que sempre se fer. isso . 

. o SR. MENDES 'l'AVAI~Jl:; - Pilde ser qu.o assim se,ia. Mas 
não deixa de causar !lXLranheza e pot• isso é que pedi r.ssa in
formação. 

Ainda um ouLt·o ponto que mo Lt•ouxr. a Ll'ibuna· l'oi para 
indagar da illustrada Commissão, por inlermedio do relator, 
si esse prazo de f.res annos a •que se refere a emenda, é prazo 
de contracto. Si é prazo ele cont.racto o se si trata de forne
cimentos feitos no contracto ... 

4Na sub-r.onsi-~·nação n. 5 do Uf.ulo II 4Material dr. r.on~u
mo~ da verba 2", CutTeio, àestinfrdrt á acquisição de saccos para 
conducção de• corr8spondencia e material para seu f.echamento, 
- onde esta - alé 3 nnnos. dig-a-se: até 5 annos e em vez de 
1. 200 :.OOO~i, diga-se 3. 000 : 000$000». 

Desejava que a illustre Commissão me esclarecesse a res
peito dc~sa moclificac.ão que ella proplõ,e .. Si se trata de ser
ViÇO feil.o por conlraclo e qual a vantajem em se modificar 
esse prazo, que parece ainda não estar terminado, para um· 
prazo mais long•o, dispensando-se. a exigencia da concurrencia 
publicu que poderia trazer maiores vantagens ao interesse 
publico. 

0 SR. PAULO ·JJ•E FRON'f!N - Trata-se de um privilegio, 
caso em que a concurrcncia publica não se a,pplica. · 

O Sn/MENDES TAVARES·- Tratando--se de nm privilegio. 
romo informa o meu iminente collega de bancada, devo ainda 
ponderar ql!c nessas condições, c n~o pod~ndo haver concur
rencia pnbltca .com outra quaJ.qncr mvencao ... 

o Sn. PAULO DE FnON'l'IN - A administracilo poderá en
conlr~Xr cousa melhor. 

O Sn. MENDJ~s TAv,~nJgs ::-.... não se justifica essa provi
rlcncia da proJ'ogação do. prazo. Si se tral.a de a~sumpto que 
possa sofi'I·cr concurt·encw, por apparelhos ou obJectos talvez 
mais aperfeicoados, ainda que o actual, parece que ha conve
niencia em se esperar a berminacão do prazo, pa·ra que então 
ont.rcm cm concurrcncia os diversos interessad~s e assim sejam 
obtidas maiores vantajens para o servi~o pub!Lco. 

o Sn . .P.'\ur.o DI~ FnoN~'JN - AI.Lenden.do a essas circums
lancias: .exactamente já havia pedido a retirada desta parte da . 
prorogação. do prazo. 

o Sn. ~tENDES 'r . .wAnEs - Nestas condições estou de ao
corda com o honrado Senador .. 
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O SR. SAMPAIO Conm~A -J~nl.ão V. Ex. podo a retirada da 
2• parle ria emenda; quanto ú primeira parLe, o relator fôra 
vencido cm 2" discussão. Nisi10, csLá de ar,cordo a Commissão, 
creio cm .que o Senado volr. corno melhor lho pare!ler. 

Sr . .Prcsidont~o, o Sr·. Senador Paulo de l!'ronLin, já deu 
explicações completas sobro a emenda que é de sua autoria. 

O Sn. Mrmnr>s 'l'AvAmls - .N'cslc caso, fica ma·ntido o pa
recer ela Commissão, no sentido do ser rejeitada a emenda. 

0 SR. SAMPAIO Corn~A- Não; só quanto ú 2' parLe. 

O Sr. Presidente - Os senhores quo approvam a emenda 
n. 2.1 com parceor contnuio, queiram levantar-se. (Pausa.) 

Foi rejeitada. 
. O i:ir. Senador BaJ•bosa Lima reqLJcrcu votaçlio sCiparada 

para as urneno:lU<; us. 15. 3!} u H. 
Os 8enhorcs que appr·o·vam a emenda n. Hí, destacada para 

tons"lit.uír JWOjccl.o especial, queiram lova·ntar-se. 

O Sr. Sampaio Comia - Peco a palavra pela ordem. 

O .Sr. Presidente - Tem a palavra, pelá ordem, o Sr. Se~ 
nado r Sampaio. Corrêa. 

O Sr. Sampaio Corrêa (pela ordem) - Sr. Presidente, pedi 
a palav1'i1 i1i!l:na~ pa1·a cuHrmuJücar ao Sonado que a emendil 
n. 15 autoriza o Governo a auxiliar. a construcção das ligacõle~ 
do estradas de rodagem no Di-sLricto l<cdcral. · 

· Ningucm podo Ler mais, do que os represonlantes do Dis~ 
tricLo Federal, inLeresse pela approvacião desta emonda. Mas, 
a Commissão rcsol•veu que clla fosse destacada ,para constituir 
pt•ojcct.o especial, aJ'im de que possa ouvir a üommissão 'l'c-
chnica respectiva, a de Obras Publi.cas c Viacão. · 

O Sr. Presidente - Os senhores que appro~am a emenda 
n. 15 para constituir projecto especial queiram levantar-se. 
(Pausa.) 

Approvada. 
!Emenda n. 44 com parecer contrario da Commissão. 

O Sr. Sampaio Corr.!a - Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Se
nado!' Sampaio Corrê a. 

O Sr. Sampaio Corrêa (pela ordem) - A esta emenda a 
Commissüo de J!'in:mças dou parecer conLrario. Elia autoriza o 
Governo a reorganizar os serviços c repartições do Ministcrio 
da Viação o Obras Publicas, podendo para essa reorganização 
abl'it· os crorlitos nccessarios, o •transferir do uma para outras, 
verbas elo mr.smo orçamento ou consignações da mesma verba, 
sem augmenl.o da despeza total elo orçamento do Ministorio ela 
Viação. 

A Commissão mantem o seu voto. 

O . Sr. Presidente - Os senhores que approvam a emenda 
n. 44 queiram levanlnr-se. (Pausa.) 
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Rejeitada. 
Emenda n. 30, da Commissão. 
Approvada. 
Emenda n. ·.W, úa Com missão; 
Approvada. 
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O Sr. Senador FronLin requereu votação especial para a 
emenda n. 33 da Commissão. 

o Sr. Samp~io Corrêa - Peco a palavra .pela ordem. 

O Sr.Presidente - Tem a palavra o Sr. Sampaio Corrêa. 

. O Sr. Sampaio Corrêa (pela or:dem) - Sr. Presidente, 
acerca do requerimento formulado pelo Senador Fronti.n, ha 
a ponderar apenas o seguinte: o pagamento deverá set· !'cito 
porque decorre de disposioão contractual. Consequentemente, 
nenhum mal haverá em deslocar a emenda para constituir 
projecto especial. Portanto, a Commissão concorda que seja 
destacada a emenda para constituir projecto especial. 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador Sampaio Corrôa, cm 
nome da Commissão de Pfnanoas, concorda .com o requeri
monto do Sr. Senador Paulo do Frontin para que consLiLua 
proj octo especial. 

Approvado. 
S. Ex. tambem requer sejam destacadas para a votação 

as emendas ns. 14, 17, 24 o 28-29. 
São approvadas, em virtude da Commissão ter modifi

cado o seu parecer, as emendas ns. 14, :17, 24 e 28-29. 
lia sobt·c a mesa um requerimento do Sr. Senador An

tonino Freire, pedindo urgencia, sem prejuízo da votacão do 
areamento, para a discussão e votação da proposição da Ga
mara dos Deputados, relativa á concessão aos Estados do 
Piauhy o Pará, dos portos de Amarração e Santarém. 

Approvado. 

O Sr. Presidente - Devendo reunir-se ás i3 horas o 30 mi
nutos em sessão ordinaria o Senado e não havendo numero 
para se votar o orçamento da Agricultura, resolvo dar por 
terminada a sessão extraordinaria, adiando a discussão e vo
tação das maLerias constantes da ordem do dia para a sessão 
ordinaria, para cuja ordem do dia designo: 

Votação, cm .2• discussfio, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 117, de 1924, orçando a Receita Geral da Repu
blica para o exercicio de 1925 (com parecer da Commissão de 
Finanças, sobre as emendas ap1•escntadas, n. 407, de 192.-t); 

Votacão, em a• discussão, do projecto do Senado n. 59, 
do 1924, concedendo {t Sociedade Propagadora das Bellas Artes 
o direito de emittir dcbcntures para resgato do um empresLimo 
(emenda destacada do orçamento da Receita e incluida cm 
v·irtudc d'e. uruencia); · 
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Votaf'.iio, r}m 3" discussão, da proposição ela Camara dos 
Deputados n. -113, dll 1924, que manda ~mHLü·, pela Casa: da 
Moeda scllos posLaes cm homenag·cm a Santos Dumont (com 
2Jarecc'r J'avoravel da Comm·issão de F'inanças, n. 395, de -1924); 

Votar;ão, em discussão unica, do parecer da C~mmissão de 
Policia n. 399, de '192ft, concedendo um anno de hcenca, a co
meçar de maio vindouro, ao Sr. Senador Lopes Gonçalves, 
para tratamento de saude, na Europa; 

Votar-ão, em 2" discussão, da proposiçfto da Camara dos 
Deputados n. 115, de 1924, autorizando a abrir, pelo Minis
terio da Viação, o credito especial de 2. 671:130$276, para 
attender á liquidação de compromissos assumidos com os ta
refeiros da construcção da Estrada de Ferro de Petrolina a 
Therezina (coin pm·ecc1· (avoravel da Commissão de Finanças, 
n. 405, de 1924); 

Votação, cm 2• discussão da proposição da Camara do~ 
Deputados n. 116, de 1924, que abre, pelo Ministerio da Viação, 
um credito especial de 118 :609$850, pn:ra pagamento á Com
panhia Carbonifera de Araranguá (çom pm•ecer favoravel da 
Com·rnissão de Finanças, n .. J03, de 1924); 

Votação, em 2" discussão, do projecto do Senado n. 6, 
de 1924, autorizando o Presidente da Republica a abrir, pelo 
Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, o credito que for 
necessario para occorrer ao pagamento aos hArr:leiros do dou .. 
tur· 'Erico CoelhO dos vencimentos que o mesmo, na qualidade 
de lente cathedratico ,da Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro, deixou de receber (da Commissão de Justiça e Le
gislação e parecer favoravel da de Finanças, n. 408, de 1924); 

Votação, em 3" discussão da proposioão da Camara dos 
Deputados, n. 100, ele 1924, que fixa a despeza do Ministerio 
da Agricultura, Industria e Commercio, para o exercício de 
:1925 (com pa1't:cer {avoravel da Commissão de Finanças, nu-
mero 340, de 1924): . 

Votação, cm 3" discussão da proposicão da Camura r.los 
Deputados n. 105, de ·J 92-í, que fixa a dcspeza do MinisLerio 
da Viacilo e Obras .Publicas, para o exercício de 1025 (com pa
recer (avo1·avel da Cornmissão de Finanças, n. 3:14, de ·1924); 

VoLação, em 2" discussão, da proposição da Camam dos 
IJepul.ad~s n. 90, de ~924, que autoriza a abrir, pelo Minisl:crio 
do Intcrwr, um crorl!Lo supplementar até :10:000$, para aJuda 
de custo aos congressistas (com 'parecer (avoravel da Commis
são da F'irwnças) ; 

Votnoão, em 2" discussão do projecto n. 62, de 1924, ccm
c:cdendo a D. Paulina Coutinho e outra reversão das pensões 
de meio soldo c montBpio que percebia D. Amelia Coutinho, 
cleixaclos pelo l'U.!lil.ão do corveta José Antonio Coutinho (da 
Commissão de Finanças, parecm• n. U1, de J9U); 

Votn,;fio, cm 2" discussão do proJecto do Senado, n. ·oo, 
do :1024, cDnceden:lo isenção de direitos para o mal,erial, mo
!iiliai·io c clecomção destinados tí consl.rucção do Theatro da 
(]nmcrlia .Brasileira (cuwndu destacada da p1•oposição numero 
JOJ, de 1924); 
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Coni inuar1ão da 2' discussão, da proposição 1da Camar.a dos 
Deputados, n. 110, de 102<1, determinando que as verbas e 
cre!.lil.os valados para material de reparW;ões industriaes do 
Estado que lenham thesouraria e contabilidade, uma y.ez re· 
gistrado pelo '!'ribunal de Contas, sejam distribuídas ás r~s. 
[Joctivas ll!esou(arias c suppridos pelo Thcsouro cm prestações 
para se applicurem aos fins a que se 'destinam (com parecer. 
da Comm'issão de Finanças, sobre as emendas apresentadas, 
n. 4-16, de -192.i); 

Discussão unica do v6to elo Prefeito do Districto Fede
ral; n. 46, de 19M, á resolução do Conselho Municipal, que 
dispensa do pagamento da taxa de calcamento as instituioões 
pias que menciona (com pm•ecer contrario da Commis,çiio de 
Constituição) ; 

2' discussão da proposição da Gamara dos Deputados, 
n. 120, de 1924, que autoriza o Poder Executivo a dar ao 
Estado do Piauhy concessão para constituir e explorar o porto 
de Amarração c ao do Pará, o porto de Santarém (incluido 
.em virtude, de uraencia) ; . . 

2' discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 1-21, de 1024, autorizando o Governo a abrir creditas para 
construir uma estrada de rodagem que, contorne as catarat.ng 
do Carácaráby e vá terminar na villa da Bôa Vista, no Rio 
Branco (incluida e.m virtude de, uruencia.) 

Levanta-se a sessão ás 12 horas c 10 minutos • 

. ~· ::' 
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PRESIDENCIA DOS SRS. ESTACIO CuiMDRA, PRESIDENTE; A. AZE• 
RED0

1 
\'ICE-PRESIDEN'TE, E MENDONÇA MARTINS, 1• SECRE

TARIO 
' .. 

A's 13 e 1/2 horas ac!JUm-sc presentes os Srs. A. Azc
redo, Mendonça Martins, Pires Rebello, Pereira Lobo, Bar
bosa Lima, Dionísio Bcntcs, Lauro Sodré, Justo Chermont., 
Costa Rodrigues, Cunha. Machado, Euripcdcs de Aguiar, An
tonino Freire, João Thom<Í, Bcn.inmin Barroso, Ferreira Cha
ves, João Lyra, Antonio Ma~sa, Venancio Neiva, Rosa e Silva, 
Eusobio de Andrade, 'Pedro· Lago, Manool Mon.iardim, Ber-. 
nardino Monl.oiro, Miguel de Carvalho, Joaquim Moreira, Mo
desto Leal, Mendes Tavures, llaulo de Frontin, Sampaio Cor
l'~a. Bucno Brandão, Bucno de Paiva. Adolpho Gordo, Joscí 
1\Iurtinho, H1.1rmen·Jgildo de Moraes, Affonso de Camargo, 
Carlos Cavalcant.i, Laura Müller, Vida! Ramos c Soares dos 
Santos (30) • 

O' Sr. Presidente - PI'escnLcs 39 Srs. Scn~dores, está 
aberta a·, sessão. 

'· 
• ,, Vae ser lida a acta da scssüo anterior, 

l:iit, .$ •. -Yol. XII ... , 42 
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O Sr. 4' Secretario (servindo de 2"). pro c~ de á leitura da 
acta da sessão anterior, que, posta em d1scussuo, é app1·ovada, 
sem rcclamacão. 

O Sr. :1.' Secretario declara que não lia expediente. 

O Sr. 3' Secretario (servindo de 2') declara que não ha 
pareceres. 

· Comparecem mais .os Srs.. ·r~omaz ,Rodrigues, Lo{!es 
Gonçalves, Antonio Mon1z, Momz :::;odré, Jeronymo Monteiro 
e Luiz Actolpho (ü) • . . . . 

Deixam de comparecer, com causa JUStifiCada os Srs. S!l
verio Nery, Aristides Rocha, José Euzebio, Benjamin Barroso, 
E!oy do Souza, Epitacio PessCI!l, Carneiro da Cunha, Manoel 
Borba, Gonçalo Rollemberg, Lacerda Franco, Alfredo Ellis, 
]~uge:c.ic Jardim, Ramos Caiado,~, Generoso Marques, Folippe 
Scllmidt, Vespucio de Abreu e uarlos Barbosa (16). 

O Sr. Antonio Moniz- Peco a palavra. 

O Sr. Presidenta -Tem a palavra o Sr. Senador Antonio 
Moniz. . · 

O Sr. Antonio Moniz - Sr. Presidente, h a dias dis
cutindo, si não me engano, o projecto que reformava o nosso 
direitü criminal, 11a sua parte processual e pveceitual, Live 
ensejo de assignalar que, ultimamente, vinha-se dando entre 
nós, um. phenomeno de retrogr.adação, relativamente á elabo
ração de nosso direito. positivo. Os que conhecem a historia 
de nosso paiz não ignoram que houve semrre, da parle do 
nosso Parlamento, maximo cuidado na feitura de nosiSas leis. 

Esse facto vem se • observando , desde o inicio da nossa 
nacionalidade. 

A Assembléa ConsULuinle do Imperio, não obstante não te11 
preenchido o seu fim, po.r isso que, como todos s Srs. Sena
·dores sabem, :foi ella violentamente dissolvida pelo nosso. Pri
meiro Imperador, durante os mezes que funccionou, reV'elou 
sempre maximo cuidado na elabOração das leis que voto.u. 

Sabem os Srs. Senadores que aquella Assembléa não sé 
julgou com o podar estricto de cogitar unicamente da elabo.
raoão do nosso Codigo Politico. Elia alliou ás funcções con
stituintes, funccões legislativas. De fórma que, ao. mesmo tem
po em que ia tratando da, elaboração de nossa lei fundamental, 
cogitava de dotar o paiz de leis que facilitassem a normali
dade da sua. vida politica e administartiva. 

Todas •essas leis foram elaboradas com o maio.r zelo, in
clusivo o projecto de Constituição que, si não logrou ser con
vertido em lei serviu, entretanto, do base paro. a carta que nos 
outorgou Pedro I. Esta carta, que todos conhecemos, pllima 
não sómente pela correcção da linguagem, como tambem pela 
applicacão que no momento deu aos princi:rios democrati
cos. Uma das criticas feitas á Qonstituicão imperial foi exa
ctamente r.le se encontrar em situação mais adeantada do que 
a do povo brasileiro no momento. · 

O · Codigo C.r,iminal de 1830 é veputado um monumento. 
legislativo e a sua elaboração constitue um dos florões de glo
.tja 4~ ;rp_~~ Clemente Pe~eir.a, OQ~d~adQ comQ :u.m d,M. iP.~ 

• 
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triarchas da nossa Independencia. Foi ena que se incumbiu 
prineipalmcnlc, do projecto mais tarde conv.ortido em lei e 
os estudiosos do direito penal sabem que o codigo criminal 
do Imrerio •cs·~ava de pleno accGit·do no momento, com os prin
cipioô victol'iosos na criminologia. Não sómente escriptoros 
na~onu.e&, · com:o icrimina.listas ~m\e1·icanosi, P!l.lincipalm,ontõ 
;JrgenLinos, fazem os maiores elogios :í. lei penal qae domi
nou du-rante toda a mona~:chia, soffrendo, ó verdade, algumas 
n! to rações que, entretanlo, não o modificam substancialmente: 

O mesmo se pó de dizer elo rcgulamc;nto 737, de 1850, .em 
cu,ia elaboração exerceu no lave! influcneia o grande ,iuriseon-. 
:mlto brasileiro Nabuco do Araujo, emulo de 'J.'.oixeir·a do !i'J•ei
Las. l!:stg r.cgu!amento foi elaborado com tanto euidado, ron
dcrac1ío o respeito aos principias dominantes >dtt sciencia do 
düoito, que .ainda hoje satisfaz as (llocessida;c.Jcs do nosso 
povo. 

Sabem os Srs. Sanadores que, si pela Oonsti LLiícão :me
dera! a elaboração do direito processual perti:mcc aos Es
tados, muitos delles não possuem Codigos do Processo, , con
tinuando esta importanl'e materia a ser regida pelo regula
mento 737 c com real proveito para ·causa publica. 

Mas não foi sómente no Imperío que se observou o cui
dado a qae acabo de alludir na elaboração do n<lsso direito 
positivq. Na RepuiJiim.1, nos seus primeiros tempos principal
mente, ·o nosso legislador .procurou sempre cumpriJ• o seu de
ver, de modo a merecer elogios dos seus commif,!,enLcs, ela
borando leis apropriadas ao momento, o em cuja feitura se 
preoccupavam com a sua fórma, não desprezando as regras 
eslll·eticas legislativas. 

A Constituição Federal de 24 de fevereiro, que, no mo
mento, satisfez ás aspirações nacionaes, de que se reclama 
revisão, , esta a meu vêr, não se refere aos seus pontos fun
damentues. A Constituição de 24 de fevereiro, não é sómente 
no Lavei por esse fac lo, mas tambem pela sua .redacção. Basta 
dizer, Sr. Presidente, que quem se incumbiu desta parto da 
nossa lei J'unclamcntal, foi o Sr. R.uy Barbosa que, á sua alta 
competoncia jurídica, ao seu profundo conhecimento de di
reito constitucional, reunia a qualidade do philologo. 

Os , brasilei~:os, quando est.udam a individualidade su
perior~cs do illustrc bahiano, não deixam úe salientar o cari
nho c-om que S. Ex. cultivou a nossa liJlS'lla. Ha até, Sr. Pre
sidenLe, quem diga que a característica dominante daquello 
grande espirita foi, exactamente, a de exímio conhecedor da 
língua porLugueza. 

As lois elaboradas pelo Governo Provisorio. que se viu 
r.a necessidade, para corrcsp,ondor aos intuitos da ro·volucão, a 
omprehcndor notaveis modificações do no~so Direito Publi.~o 
e Privado, são todas reveladoras do grande cuir!~do dospondi
clo pelos seus autores, na sua collaboracão. 

A lei do casamento civil, •a ela socularizaç.io dos cemite
rios, -a._ rJ.a elasticidade do ensino, a judiciada, trabalhos, em: 
q1.1o 1 a }.arte mais importante coubo ao Sr. Lampos Salle~, 
cnriquoccn1, a nossa 1 ogi.slaçúo, o tanto assim r• c tem se~
vido de base,paru. a eJ.aboracíio do leis conger.ert·~, em varias 
Qt.!t;:as republicas americ.anas •. : , . .. . 
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Por muito tempo, Sr. Presidcnl;c, quasi que se pódd 
dizer al.é o inicio do a<el•u1al período governamcnl:nl, o lcgiS·· 
!~dor não abriu mão .fles5r; cuidado, a que, por mais de urna 
vez, me tenho ref·erido, no desempenho da .sua imp-orlanl.~ 
missão. 

E' bem verdade, Sr. Presider.le, que .• antes dr. se·rem vo
tndaR leis infring·entcR cJos principias philosophicos, vence
dores na esphera do di·rcito, {ie qne Lemos inmtmeros exem
plos, nestes dous ultimas annos de Governo, hoLtve tlma 
tenlaLiYa no período anterior. Refiro-me á chmr:ada lei de 
imprensa. . . . 

: V. Ex. sabe que desde os primeiros fr)!npos da nossa m
dcpendcncia, cessem. a censur·a legal a que o,t.ava SLI,jeita a 
livne rll'nnifcstaçiio do pensamento. Dom inundo enl:L•e nós a 
legislaciio portugueza, nenhuma publicação, quer na imprc':l
·sa pcriodica, quer em livros, podia ser feita sem qne 1,ivc;;;;e 
a chancella dos chamados censores. Mas, 1l\\l iL:J onle~ elo Co
digo Criminal de 1830, .iá a censura tinha dcsappareciclo da 
nossa legislação. 

Esse codigo garantia perl'cit.amenf.c a livr,~ manifestação 
do pensamento, principalmente si tivermos cm vista a épo.:a 
cm que o mesmo foi pubJi.cado. E' ver da(! e ql.lt' sofl'reu ai
gumas alte.rac.õcs, mas essas altcra.r;õcs nunca fo,·am no sen
{.ido cJ.o sofrear a libercla·de de imprensa. Not.e-sc até que o 
Cocli~o Penal. que o s•ubslHuiu, promul:;arlo no inicio ã:• 
Repubiic•a, não ap;grava as penas impostas árrLl•cl!es que co
mettom dclictos de imprensa. J~ntret.anto, pr!nciplmcnte o'; 
project~s que surgiram no nosso. Purlamen!.o no ~1ltimo anno 
do per10d-o govcrnament.al antcrwr ao actual, Jmp,ort.av:J.m 
na mais fel'l!'cnha coacção á moanifestação do pcr.samento. 

Este projecto produziu tamanho alarido. tamanho alar
me no espirita nacional que o seu proprio autor S•cntiu-<>~ 
na mecessidade de apwescntar-lhe varias subtsLiLutivos, me
lhorando~o nas suas asperezas, al.é qu:e, afinal, votamos um 
projecto que, si bem que infractor dos princi]lios do direiL:> 
modCII'no sobre o assumpto, todavia p melhorou em pont'Js 
capitaes. . 

E' bem verdade que este projecto~. chcg!U·,do á Camara 
dos Deputados, sofl'reu alteraçõ·es que, a meu vêl', não fo
ram felizes. 

Si bem que estas alterações tenham sido pr.oposLns por 
um illustre cultor do direito, ·como incontestu.YelmenLe o é, 
o Sr. Deputado Solidonio Leite, tochvia alias introduzem n~, 
nossa legislaoão innovações que,. de fórma alg-u.ma, servir!io 
de motivo de gloria pa:ra os elaboradores do nosso direito 
r.ositivo. 

Mas, Sr. Presidente, como vinha dizendo, essas impr.J
<!cntes transf,ormações do nosso direito eonsLi~"•C:ional, só ti
veram de facto inicio na vigencia elo ncl.tfal Goyerno, por
quanto a chamada lei ele imprensa só foi yot:adn depois de 
empossado no Governo da Hepublica, ,o ill•.1strc Sr. Dr. Ar
thur Bel'!lardes. 

Tão g1•anclo foi a opposição contJ•a a mc~mD. leva,ntarla 
no S~nado,. qn·anrlo o pr,oojccl.o lho foi rlevolvi-do, com as al
toraooes feit,as pela Camara dos Deputados; que M seus pro
prios adeptos, que emm os directores. clo5 tr:lhalhos parla
.mont'ares nesa casa do C,ongresso, se viram na contingoncla 
do .rctiral-9 da orclcm dp dia.· Por conscguinle, .vcrcladci~a 

• .. • 
• 
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. e n proposiciio por mim aventada de que ·~óm~.nte no iniciâ 
do actual Governo foi que se começou a unarchizar a nossa 
legislação. A lei da imprensa, Sr. Presidente, constitue 
uma elas provas inconcusas da at'firmativa que acabo de fa
zer. Basta dizer que ella foi considerada comn um succe- . 
cltmeo do esúndo de sitio. 
. A lei de imprens'U não foi f-eita para coagir a livre ma

mf·cstacão do pensamento; surgiu para rog-ular a il'espon:sa
bilidrudo claquelles que abusam dessa I iberda'Clc a que me ve
nho rofe·rindo. A lei ele imprensa não :'oi votada ·cm parte 
alguma .eLo mundo para o fim de cerce:lr que cada um de 
nós externo a sua maneira de pensar sobre e~.tc ou aquel!c 
f8cto, de a.ccôrdo com os dictames da sua consaliencia. 

Em todo,s os paizes ·existem dispositivos reguladores da 
manifestação do pens·amcnLo. Em alguns, cssea dispositivos 
fazem pa.rte do Codigo Penal. Delictos :la p:!lavra oscripta 
ou oral constituem uma modalidade do cr:mc nos •codig.)s 
crimina•cs. Assim como •existem. capit~1los c artigos espe

ciacs sobre o crime de morte, de furto, de ro:1bo, de cstel
lionato, etc., tambem existe um capitulo r, artip-os sobre o~ 
cielicto~ da palavra. Em alguns ouLr.os paizcs j:Jlg-ou-s.e mais 
acertado fazer uma lei espc·cial sobre a imprensa, nunca 
obedecendo, porém, ao pensamento ele attenl:ar con!Jra hs 
m-ais sagrados dos direitos d-o hO'mcn1, q!lc é u m3nifcsta.t;!io 
<la sua maneira de pensar sobre este ou aqucl'Jc caso. . 

Entre nós, porém.J a lei da imprensa ·as;umiu umi ca
racter de lei de cxtcirsao. com o objecto primordial de impe
dir que os brasileiros, c aquelles que vivem no nosso paiz, 
exlernassem ·a sua manei.ra .cle pensar, principa,mente sobre 
a acção ;;-overnamcnLal. E tanto foi as3im, S:·, PrcsidcntP., 
qu.o não ha quem não saiba que entre oa inwu:gnadores d:t 
lci du imprensa e os amigos do Governo du Hepublica cho
g·ou a haver um enlendimontD no sentido de qur, a opposic;1ío 
parlamentar cessari-a si, rporvcnt.ura, o Governo se compro
promeU.osse 11 levantar o estado de sitio que vinha opprimi!l
clo a consciencia nacional. 

Basta este facto, ·Sr. Presidente,. outro não precisaria 
para a comprovação da affirmativa po1· mim feita de quD, 
desgraça.damenlo para o nosso paiz, se 'vr.m operando na ela
boração do seu direito positivo um phenomcno de retrogra
çi'lo que nos 6 'allamentc prejudicial, sob o ponto de visto. 
·politico o social. 

A' lei de imprensa seguiram-se outras não menos 'mcre
cr.rloras do ,justa condemnacão. Como a pratica demonstrou 
que a lei processual do direito penal militar não satisfazia 
ás condições elo momento, procrasl.inanclo por t.cmpo indefini
do o proces;;o daqu:c·llcs que fomm uccusaclo~ de· haver peg•aclo 
cm armas contra as auloriclarlcs constit.uiclas, os lc.g·isl-nclorcs 
do Senado, o,'cln. Camara dos Deputados r.ntcnclcram qne <lo
viam clirigJr .as suas vistas para essa lei ma~. :cm vez elo 
procurar corrigil.-a. no ponto 'falho, qnc a observação havia 
clemon~trurJn cn.rcccr ele modificação, dit•igiu - como ia di
Z(•ndo - a~ suas vistas para 'pontos inLoiramcntc differcntcs .. 
Isso c, a l'Cforma. cmprc.hendida foi no srnlido de tornar 
aincln mais afustnda. dos ·princípios gcrae~ do direi lo ncrnclla 
1 egislação condcmnada. , 
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Assim é que, não obstante o protesto de alguns, 'o Con
gresso Nacional votou sobre o assumpl.o uma lei manifesta

.mcntr inconstitucional c abcrraLiva de Lodos os principias 
,.do D; !'eil.o Constitucional c do Dil'ei to Penal, estabelecendo, 
:como estabeleceu, a ·J·etroacLividadc em mal.eria de Direito 
lPonal. para agg·ravar a. situação dos indigitados como autores 
do crime. · 
· Aquelle~ que dão grande amplitude ao· principio da nfío 
rcfroacl.iviclade das li;i~, .são tmanimes cm . reconhecei-a ~"l 
si Lrata elo Direito Pena.!, onde Pilas roctroagem sempre, desdo 

. que favoreça o réu. En/.11ctanto, a 'lei votaria ultimamente pelo 
Congresso, contra preceitos fundamontaes de nos·sa Consti
·tuiçúo, contra principias basico~ do Direito 'Penal e, inrrin
ginâo os fundamentos da sociedade actual, estabelece dispo-

. ~:il.ivos de caracter retroactivo, com o intuito do aggravar a 
situação. daquoUes sohre os quaes pesava a accusação de 

.. lJUver.em infringirlo o Codigo Penal. · 
Mas ainda, Sr. Presidente, estabeleceu-se uma doutrina 

:nt.eiramonl.e nova, uma doutrina original, ·doutrina, que ·nii.n 
se enconLra nu legislação de nenhum povo culto, extinguindo 
a proscripçüo pura os crimes politicas. 

Não ha, como disse, um só escriptor de Dircilo Pub!ic0, 
constitucional ou penal, que arlmittu a extincção da prescri

. :;lção~ para os chnn1n.rJn.~ dr.linf'.os políticos. M·esmo uqucllc:1 
criminaliõtas filiados tí escola positiva, ·que, em principio. 

· cundemnam a prcscrip(\ÚO por isso que a sua preoccupação 
sobro o assurnpto é maiR 'com o criminoso de que com o 
crime, mesmo a autoridade destes não pó de ser invocada, rc
lntivamentc á prescripçüo, cm· se tratando ele crimes politicas, 
porque, para .alies, o crime politico tem uma natureza muito 
diffcrcnte da elo crime commum. ' 

. Sabe o Senado que os criminalisf,as modernos, filiados :i 
escola positiva, não consideram, nem · parlem considerar. 
como crimes, os actos praticados· contra Q.~ autoridades consti
!~.uidas, desde que obedeçam ao 'pensamento elevado ou de mo
dificar as in.~lituições vigentes, on ele pugnar pela sua restau
ração, quando infringidas n 'abandonada~ pelos que se acham 

· á fronte da direcção dos ncg·ocios publicas. 
üs tres g·ranclcs autores ela ·escola positiva, em Dircitn 

Penal, Vcrr~·. Garofulo c. Lombroso, não dilo ao crime poJit,ico 
··o .conceiLo identico que 'lho davam os nriminulist.as perten
centes ú.s escolas s~1periores. 

Garofalo, :firmando o conceito' social do crime, disse ql"~ 
criminosos são aqnellcs QUI' offondcm a mérliu dos sentimen
tos de piorlaclr c de probicfhrlc, 'i~lo 1l. consideram erimino;ms 
aquollcs qu •. 1 al!.e11l.am ou cnnt.ra n. viela ou conLra o cliroiln 
de proprieilaclr. E então · affirma que OA autores ele crime? 
politicas niio uffcc!.rtm nenhum desses sentimentos. · 

E basr.n, Sr. Proslclento, Iançarmüs a~ vistas para a !listo
ria da' humnniclarlo, -c se quizormos ainda ser mrtis rosll'ictos. 
pura o recinto elo Senado, para vermos '•que aqui exiRtcm 
varias elos chamnrlns criminosos polit.ioos, todos :clles lnca
pnzcs elo infringir a' média elos sentimentos de pioria de c clr. 
prohidaclc. · 

Criminosos pnlil.icns, Sr. Presic!enLe, temos, no 1'ocinl.o 
do Senado, o cmincnle brasileiro S1•. Lnnro Borll'IÍ. o rn,;u 
prcznrln a~igo Sr. Lauro Müllm', o gi'nnclc parlnmentai' llrn-
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.:ileiro, Sr. Banbosa Lima, e o meu especial' amigo, Sr. Carlos 
Cavalcanti. · 

O Sn. BARBOSA LIMA - E o saudosissimo General Gly-
cerio, a quem se rcf:criu ainda hontcm, em termos de louvo
res, o Sr. Senador 'pelo Estado do Rio ele Janeiro. 

O Sn. ANTONIO MoNiz - Todos estes illustres brasileivos, 
que tanto honram o Senado, já 'foram accusados, :c com ,justo~ 
fundamentos, de haverem commettido crimes polil.icos. 

V. Ex. (d'iri(lindo-sc ao Sanador Lav.1·o 1 Mülle1') foi um 
dos faclores da Republica c pegon cm armas para estabele
cer este regímen. ' 

O Sn. J"Auno ~M~tJu,En - A monarohia não teve tempo 
de classificai-o. como crime politico. ~ .· 

O Sn. A:>:ToNro MoNiz - Exactaníentê por isto: porque 
V. Ex. foi vjctorioso. ' 

O Sn. DioNYsro BENTES - E 'porque era uma revolução 
e, não, uma revolta.. E' 'preciso disti!llguir. 

O Sn. ANTo'Nio MoNiz ·- Era ióto o que eu ia perguntar 
no illustre Senador. Si a monarchia tivesse tido tempo de 
julgar os actos que naquclle momento ... 

O Sn. L.A .. uno ~.1üLr..En - r,ras faltüü-Ilit~ a corn~gerri. 
O Sn. ANTONIO Mm<rz - · ... todos flll es teriam sido con

·sideraclos criminosos 'pnlit.icos :e teriam sido punidos, talver., 
com a pena maxima. Mas. como a monarchia não teve co
ragem para reagir, SS. EEx. tornaram-;·e '- e com muitn 
razão c just.ica - benemeritos da ·Patria! 

O Sn. LAuno MüLLER - Aliás, nos seguimos a evolução 
politica do pai r.. Nós não fizemos a Republica: assistimos v. 
passagem dr um regímen para outro: 1 

O Sn .. :\NTo'NJO MONiz - Tamhem estou de pleno aceôrrlo 
com V. 'Ex.; e isto que se deu cnm a Republica tev.e Jogar. 
(Jo mesmo modo. com relação á Indcpcndencia, e com todas as 
modificaçõe:-l por que f.cm passado n 'nosso ~rr,imen consti
tucional. 

Mas o nu e VV. FJEx. · n1í.o pndem contestar é que o facto 
dos militarrs intimarem . o Governo constituirlo a deixar o 
;poder não r um proresso 'meram11ntr evolutivo, isto é, a evo
lução a que VV. EEx. sr T'eferem é am::iliada pelo empregn 
da força. De' mo elo qnc o Exercito não foi nm simples espe
(lf.a:dor, mas. um co!labnrador cfficaz para a implantação do 
regímen, a que a nação assistiu. ' 

O SR. DroNYSTD BllNTES - Não npoin.do: era o desejo 
de toda ·a nação. 

O SR. MoNiz Snon!l - :\~sistiu rom estupefaccíio a um 
movimel)to 1 íio grandioso. ~' 

O Sn.· .ANToNro ·M·oNrr. - Ncst.n part,icnlar, cu rlivirjo rln 
opinião do 'mcn illnsfrr cnmnanheiro rlc hancncln. Eu' nchn 
que a nnciill recebeu com sntisfnciin n. noticia ela qnéc!n. dn 
TTionarchia. . · ! 

O Sn. Mn'.-.rrz Sonm~ - Aqnrllrs. como Ru:v Bnrhosn, qn~ 
n~sisl.irn.m n movimento. 'nffirmnm que n nnçüo assist.iu cs
tnpc.fnct.a. 
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O Sn. .ANToNro MoNiz - ·Mas cu não quero por mais 
tempo roubar a preciosa attcnoão do Senado. O meu fim, 
occupando neste momento a tribuna, foi lav.rar mais um pro
t.cslo contra alLcntados que voem sendo diariamente pratica
dos, exactamente por aqucllcs que deviam zelar mais pelo 
respeito e acatamento ás nossas leis. 

'São estas .pruticas, é o desrespeito aos principias gcraes 
do direito expresso na nossa legislação e cm actos do Gover
no quo tem contribuído para a situação anormal cm que 
actualmente se encontra o paiz. São estes actos, o desres
peito ú nossa lei fundamental, o desrespeito constante aos 
princi.pioa gcracs do direito, reflectindo sobre a liberdade in
dividual, que tão longe levam as e:\1plosõos ;populares. 

No seu manifest,o, dirigido ao paiz no dia 1•5 de novem
bro, o Sr. Presidente da Republica disse: 

"As paixões mal extinclas da campanha prcsid.~n
ciul, cujos indignos processos não podiam deixar de 
gerar fructos indignos, foram o fermrmto cultivado 
pela desvairada ambição, no mOJl1cnto em que, eleito 
pela· vontade elo povo, me dedicava, com serenidade de 
animo, ao desempenho das funcções ele Presidente da 
llcpublica." 

Não foi i"so o que produziu essas e:x;plüsões. O que pro
duziu o convulsio.namento que se observa ern todo o paiz, 
obrigando o Governo a manter em pé de guerra todo o Exer
cito, ou, pelo menos, a parte do F.xercíl.o se~brc a qual ainda 
tem acção, auxiliado pelas policias dos Estados, foi a sua 
attHudo eminentemente conrlemnavcl, pois, c·hegando ao Go
verno, ao cnvcz ele querer governar o paiz, como S. Ex. se 
suppunha o escolhido pelo povo para occupar a alta posioão 
elo primeiro· magistrado da Nação, entregou-se a uma politica 
de odios e de vingancas contra aquclles que commetteram o 
crime do não concordar com a sua candidatura, contr~ 
aqucll~s que, no m~ment~, .inlgaram que outro_ cidadão e~a. 
pre.fenvel para ser mvcsbclo das elevadas funcçoes de Pres1~ 
dente da Republica. 

Era o que cu tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.)' ' 

O Sr. Sampaio Corrêa - Peco a palavra. :1 

O Sr. Presidente- Tem a palavra 6 Sr. Sampaio Corrt~a., 

O Sr. Sampaio Corrêa - :;;r. Presidente, pedi a palavrà 
simplesmente para requerer ao Sc.naclo, por intcrmodio do 
V. Ex. que, esl.ando sobre a mesa a redacção final elo Orça
mento do l\1'inisterio da Yinçilo, consinta em que seja imme
dintnmentc submeWda á cliscussüo c votação. 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador Sampaio Corrêa requer: 
urgencia para que seja immcdiatnmentc discutida e votada a 
redacção final cio Orcamcnto do Ministcrio ela Viação. 

Os scnhoJ•ns que n.pprovnm esse requerimento, queiram 
levantar-se. (Pausa.) 

''11 

.Foi a.pprovado. · ·~ 
O Sr. 3' Secretario (servido do 1') procede á leitura dei 

seguinte ... .,, 
• 

I. 
• .. 
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I. ' \ PARECER 

, : '., N. 422 - 1924 

Redacçlio final das emendas do Senado á proposição da Cama!•ti 
dos Deputados n. 105, de 1924, fixando a despeza do Jlli
nisterio da Viaçllo e Obras Publicas, para o exercício ele 
1925 
N. 1 - Verba 1• - Sub-consignacão n. 5, "Pessoal" -

Onde se diz, na proposta, 125 :000$, diga-se 100:000$000. 
N. 2 - Verba 1• - Sub-consignacão n. 6, "Pessoal" -; 

Onde se diz, na proposta, 20:000$, diga-se i O :000$000. 
N. 3 - Verba 1• - Sub-corisignação n. 8, "Pessoal" -; 

Onde se diz, na proposta, 16 :000$, diga-se 12 :000$000. 
N. 4 - Verba 1• - Sub-consignacão n. 1, "Material" ...... 

Restabel~a-se o titulo, como na proposta. 
N. 5 - Verba 1• - Sub-consignação n. 6, "Material" -

Onde se diz, na proposta, 48 :000$, diga-se 20 :000$000. 
N. 6 - Verba 2• - Sub-consignação n. 6, "Pessoal" -

Onde se diz, na proposta, 5.000:000$, diga-se 5.300:000$000., 
N. 7 - Verba 2• - Sub-consignação n. 9, "Pessoal" ....., 

Mantenha-se a dotação de 200:000$, como na proposta. 
N. 8 - Verba 2' - Sub-consignação n. 10, "Pessoal" -

Onde se diz, na proposta, 550 :000$, diga-se 700 :000$000. 
· N. 9 - Verba 2• - Sub-consignação n. 24, "Pessoal" -
Restabeleca-se a proposta do Governo. 

N. 10 -Verba 2•- Sub-consignacão n. 31, "Pessoal" ...... 
Restabeleça-se a proposta do Governo. . 

N. 11 - Verba 2• - Sub-consignacão n. i, "Material" ...... 
Onde se diz, na proposta, 330 :000$, diga-se 250:000$000. 

N. 12 - Verba 2• - Sub-consignação n. 3, "Material" -
Onde se diz, na proposta, 15 :000$, diga-se 10:000$000. 

N. 13 -Verba 2•- Sub-consignação n. 16, "·Material" -
Onde se diz, na proposta, 200 :000$, diga-se i 00:000$000. 

N. 14 - Verba 2• - Sub-consignacão n. 1, "Material" ....... 
No titulo dá proposta, intercalar entre as palvras "machinas 
de escrever" e "caixas e bolsas", as palavras: "machinas de 
calcular, machinas de franquear correspondAncia". 

N. 15 - Verba 2• - Sub-consignação n. 16, "Material" -
Accrescentar ao titulo da proposta o seguinte: "inclusive Q 
necessario para asseio e limpeza". 

N. 16 - Verba 3• - Sub •. consignacão n. 1, "Pes!llal" ...... 
Onde se diz, na proposta, 837:400$, diga-se 805:400$, redu .. 
zindo-se de oito o numero de quartos escripturarios. 

N. 17 - Verba 3• - Sub-consignação n. 9, "Pessoal" ...... 
Restabeleça-se a proposta do Governo. 

N. 18 - Verba 3• - Sub-consignação n. 11, "Pessool" ...... 
Restabeleça-se a proposta do Governo. 

N~,19 - Verba 3• - Sub-consignação n. 12, "Pessoal" -1 
Restabeleça-se a proposta do Governo. 

N. 20 -. Verba 3•- Sub-consignação n. 20, "Pessoal" ...... 
Restabeleça-se a proposta do Governo. 

N. 21 - Verba 3• - Sub-consignacão n. 21, "Pessoal" ...... 
Restabeleça-se. a proposta do Governo. 

N. 22 - Verba 3•- Sub-consignacão n. 25, "Pessoal" ..... 
Rastaboleca-se a proposta do Governo. · 

N. 23 - Verba 3• -.. Sub-consignacão n. 1. "Material" ~ 
Onde se diz, na proposta, 18 :800$, ~iga-so 25 :000$000. . •. 
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N. 24 - Verba a• - Sub-consignação n. 6, "Material" -
Onde se diz, na proposta, 660:000$, diga-se 450:000$000. 

N. 25 - Verba 3" - Sub-consignação n. 7, "Material" -
Onde ':c diz, na proposta, 480:000$, diga-se 40 :000$000. 

N. 26 - Verba a• - Sub-consignação n. 8, "Material" -
Restabeleca-se a proposta do Governo. 

N. 27 -Verba 3" - Sub-consignação n. 19, "Material" -
Rcstabelsoa-se a proposta do Governo. 

N. 28 - Verba 3• - Sub-consignacão n. 26, "Material" -
Onde se diz, na proposta, 280:000$1 diga-se 200:000$000. 

N. 29 -Verba 3• - Accresceme-se nova sub-consignacão 
com a dotação de GO :000$ e com o titulo "Material de consumo 
- Energia e o nccessario á conservação de apparelhos das 
estacõos radiotelephonicas". 

N. ao- Verba a•- Accrescente-se nova sub-consignação, 
com a dotacão de 75 :000$, sob o título "Material permãnentc 
- Acquisicão e montagem de duas estações de escuta em Rio 
e Recife, dotadas de radiogoniometros". 

N. a1 - Verba 4• - Sub-consignacão n. H - Restabe
leça-se a proposta do Governo. 

N. a2 - Verba s• - Sub-consignacão n. 1, "Pessoal" ...:_ 
Diga-se: 

a escrivães, a 7 :800$000 ................... . 
7 iieis de ihesouraria, a 6:000$000 ..•...... 
5 fieis de pagadoria, a 6:000$000 .. , ....... . 

23:400$000 
42:000$000 
ao:000$000 

ficando o total da sub-consignação em 740:800$000. 

N. a3 - Verba a• - Sub-consignação n. 9, "Pessoal" -
Onde se diz "nove segundos escripturarios a 6:000$, 54 :000$", 
diga-se: ":LO segundos escrlpturarios a 6 :000$, 60 :000$", ele
.vando-se o total da dotação a :LO. :1.44 :380$000. 

N. 34 - Verba 6• - Sub-consignacão n. :1.4, "Pessoal" -
Restabeleça-se a proposta do Governo. 

N. a5 - Verba a• - Sub-consignação n. 15, ·"Pessoal" -
Onde se diz, na proposta, 130:000$, diga-se 262 :000$000. 

N. 36 - Verba 6• - Sub-consignação n. 24, "Pessoal" -
Restabeleça-se a proposta do Governo. · 

N. 37 - Verba 6• - Sub-consignação n. 27, "Pessoal" -
:Accrescent.e-se, na proposição: "um guarda-livros, 12 :000$", 
elevando-se a dotacão total a 3.666:000$000. 

N. 38 - Verba 6' - Sub-consignação n. 31, "Pessoal" -
Onde se diz, na proposta, 50:000$, diga-se 70:000$000. 

N. ag - Verba 6" - Sub-consignação n. 32, "Pessoal" -
Restabeleça-se a proposta do Governo. 

N. 40 - Verba 6' - Sub-consignação n. 34, "Pessoal" -
Onde se diz, na proposta, 200:000$, diga-se 220:000$, retiran
do-se do titulo as palavras: "diarias sem o limite de 120 dia~ 
annuaes". 

· N. 4:1. - Verba 6' - Sub-consignnção n. 37, "Pessoal" -
Restabeleca-se a vroposta do Governo. 

N. 42 - Verba o• - Sub-consignação n. 38, "Pessoal" -
Restabeleça-se a proposta do Governo. 

N. 43 - Verba 6• ·- Sub-consignacão n, 40, "Pess01d" -
Restabeleça-se a proposta do Governo. 

N. 44 - Verba 6" - Sub-consignacão n. 41 - Onde se 
diz, na proposta, 15 :000$, diga-se ao :000$000 . 
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.. : N. 45- Verba 6•- Sub-consignaçüo n. 44, "Pessoal"-
:Accroscentc-sc o seguinte ao titulo constante da proposta: "in

. clusivc as que decorrerem da observancia dos arts. 161 a 163 
do regulamento da estrada, combinados com os de ns. 399 e 
400 do Hegulamento Geral de Contabilidade Publica". 

N. 46 - Verba B' - Sub-consignação n. 3, "Material" -
Onde se diz, na proposta, 7.000:000$, diga-se 2.000:000$000. 

N. 47 - Verba 6' - Sub-consignação n. 4, "Material" -
Divida-se a sub-consignaçüo da proposta· cm dua.a: 

Machinas, ferramentas (operatrizes), ap
parelhos e instrumentos de engenharia 
para todas as divisões .............. . 

Mobiliario, livros, r~vistas e outros ma-
teriaes para todas as divisões ....... . 

800:000$000 

200:000$000 

N. 48 - Verba 6" - Sub-coilsignação n. 5, "Material" -
. Onde se diz, na proposta, 26.100 :000$, diga-se 34.000:000$000. 
· N. 49 - Verba a• - Sub-consignação n. 8, "Material" -
Restabeleça-se a proposta do Governo. 

· N. 50 - Verba 6" -- Sub-consignação n. 13, "Pessoal" -
·Reduza-se a do tacão da proposta a 540 :000$000. 
. N. 51 - Verba 6" - Sub-consignação n. 23, "Pessoal" -
R~c!uzn.-aa a dota.oãü du I)L·upusLa a 52 :üüü$üõü. . 

N. 52 - Verba 6• - Sub-consignacão n. 30, "Pessoal" -
,Reduza-se a dotaçfLO da proposta a 360:000$000. 

N. 53 - Verba 6" - Sub-consignação n. 39, "Pessoal" -
· Reduzll-se a do tacão da proposta a 200 :000$000. 

N. 54 -Verba I)•- Sub-consignação n. 1,'"Material" -
Onde se diz, na proposta, 3.500:000$, diga-se 4.500:000$000. 

N. 54 A - Accrescente-se a nova sub-consignação: "Di
versas dcspezas - Material - Quota de cont.ribuicão para a 
.Contadoria Central Ferro-Viaria, 212 :000$000". 

N. 55 - Verba 7' - -Sub-consignação 8 'Pessoal" - Ao 
· envoz de G7 conferentes de s• classe a 1:500$, 100:500$, como 
na proposta, diga-se "40 conferentes de 3' classe a i :500$, 

· 6-0:000$, reduzindo-se a do tacão total a 447:696$000. 
Ns. 56-57 - Vel'b'a 7• - Sub-consignação n. 20, "Pes

. soa!" - lleslabelcca-se a proposta do Governo. 
N. 58 - Verba 7' - Sub-consignação n. 4, "Material" -

Resf.nheleca-se a proposta do Governo. 
N. 59 -Verba. 7" - Slili-consignação n. 5, "Material" -

Onde se diz, na proposta, 3.150 :000$, diga-se 3. 500:000$000. 
N. 60 - Verba 7' - Accrescente-sc nova sub-consigna-

. oão om "Diversas despezns" de "Material": "Quota de contri
huicfio para a Contadoria Central Ferro-Viaria, 95 :000$000". 
. N. 61 - Verba 8" - Sub-consignação n. 19, "Pessoal" -

· Onde sa diz, na pJ•oposta. 133:200$, diga-se 90:000$, mo
.. illl!iaodo o titulo como na proposição. 

N~ 62 - Verba 8' - Sub-consignação n. 18, "Pessoal" -
Reslnbelcon-so a proposta do Governo. 

N. 03 ·- Verba 8" - Sub-consignaçüo n. 5 "Material" -
Onda se diz, na proposta, 400:000$, diga-se SOO :000$000. 

N. 64 -Verba 8' - Sub-consignacão n. 6, "Material" -
(()nrJe se diz, na proposta, 300:000$, diga-se 150:000$000. 

N. ü3 - Verba 8'- Sub-consignação n. 5, "Material" -
Eleve-se o vonoimonto do nlmoxnrife de 8:400$ pnra réis 
12:000$ c SUJlprima-sc o cargo do agente comprador com 
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G :000$, reduzindo-se a dotação da proposta de 57:360$ "" 
54 :960$000. 

N. 66 - Verba 8' - Sub-consignacão n. 13, "Pessoal" .
Diga-se, na proposta: 

"12 machinistas de i' classe, a 4:200$ .••.••.• 
15 machinistas de 2' classe, a 3 :GOO$ •••••••• 
20 machinistas de 3' classe, a 3 :000$ .••••••• 
34 machinistas de .4' classe, a 2:400$ ...••••• 

; ,. , .• I • ;~(· ~· 1• ' 

·ao envez de 193 :200$ consignados na proposta. 

50:400$000 
54:000$000 
60:000$000 
81 :600$000, 

246:000$00Q 

N. 67 -. Verba 9' - Sub-consignaoão n. 12 (Pessoal jor~ 
naleiro para a 5' divisão "Pessoal", 2' parte "Estrada de Ferro 
de Sobral). Onde se diz, na proposta, 427:516$, diga-se réi~ 
500:181$145 .. 

N. 68 - Verba 9• - Restabeleça-se 11 terceira parte 
"Sexta Divisão Provisoria ", como na proposta, com as seguin ... 
tos alterações : 

Sub-consignacão n. 3 "Secção technica" : 1 engenheiro en~ 
earrcgado da secção, 14:400$, supprimir; em vez de 2 dese~ 
nhistas de 1• classe, 8:400$, diga-se 1 desenhista de 1• classe, 
4 :200$; 2 auxiliares de desenhista, 4 :800$, supprimir. 

Sub-consignação n. ·1, "ConLabilid!llàe": i primeiro escri
pturario, 3 :600$, supprimir; 1 segundo escripturario, 3 :000$1 
supprimir; 2 quartos secripturarios, 4:320$, supprimir. 

Sub-consignaçiio n. 6, "Almoxarifado": 2 fieis, 6:000$, 
cupprimir; 2 quarlos escripturarios, 4:320, supprimir. 
gunda secção (Prolonsamento) da Estrada de Fer·ro e Sobral 
e linha de ligação - trecho de Sobral a Hapipoca: sub-consi
gnacão n. 12, "Direcção", 36:000$, supprimir; sub-consigna
cão n. 13, "Secção Technica", 11 :400$, supprimir; sub-consi
gnação n. f.i "Escriptorio", 21:120$, supprimir; sub-consigna-

. cão n. 15, "Pagadoria", 6:600$, supprimir; sub-consisnação 
n. 17, "Residencias", 43:200$, supprimir; "Pessoal jornaleiro 
c material", reduzida a dotação da proposta de 3.000:000$ 
para 1.500 :000$, ausmentando-se, em consequencia, no total 
da verba 9' da proposição. pelo restabelecimento desta terceira 
parte, com as modificações apontadas: 216:720$, na parte 
fixa; e 1.500:000$, na variavel. 

N. 69 - Verba 10' __, Sub-consignaçiio n. 1, "Pessoal" ...... 
Onde se diz, na proposição, 1 director, iS :000$, disa-se 1 dire
ctor, 24 : 000$000. 

N. 70 - Verba 10' - Accrescente-se a seguin~e sub-con
slsnacão "Construcçüo de 1 armazem de mercadorias em Co
rontá e de uma parada coberta no losar Sant'Anna (km. 258), 
70:000$000". . 

N. 71 - Verba 10• - Sub-consignacão n. 9, "Pessoal11 

(Pessoal jornaleiro, etc.) - Onde se diz, na proposta,réi!! 
1.136 :000$, disa-se 1.286:000$000. · 

N. 72- Verba 10'- Sub-consignacão n. 5 "Material" ~ 
Onde se diz, na proposta, 160:000$, disa-se 230:000$000. 

N. 73 - Verba 11' - Sub-consignacão n. i, "Pessoal" -
Restabeleça-se a proposta do Governo; 

N. 74 - Verba 11" - Sub-consignacão n. 4, "Pessoal" .
Restabeleca-se a proposta do Governo. 

N. 75 - Verba 11• - Sub.consignacão n. 5, "Pessoal" ,..-,~ 
Restabeleça-se a proposta do Governo. . .. : • 

L 
m 

• 
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N. 76 -· Verba 11• - Sub-consignaoão n. 7, "Pessoal",_ 
Restabeleça-se a proposta do Governo. 
· N. 77 - Verba 11' - Sub-consignação n. 8, "Pessoal" -
Restabeleça-se a proposta do Governo. 

N. 78- Verba 11' - Sub-consignação n. 1, "Material"
Onde se diz, na proposta, 110:000$, diga-se 80:000$000. 

N. 79 -Verba fi• - Sub-wnsignação n. 3, "Material"-
Reslabeler;a-se a proposta do Governo. 

N. 80 -Verba 11• - Sub-consignaçiW n. 7, "Material" -
Pnde se diz, na proposta, 25 :700$, diga-se 20:000$000. 

N. 81 -Verba fi•- Sub-consignacão n. 8, "Material" ,.._ 
Onde se diz, na proposta, 15 :000$; diga-se 10:000$000. 

N. 82- Verba fi'- Sub-consignacão n. 9, "Material"
Restabeleça-se a proposta do Governo. 

N. 83 - Verba 12' - Restabeleça-se a proposta do Go
~erno, com excepção: 

a) da sub-consignnr.ão n. 13 "Pessoal", a supprimir; 
b) na sub-consignacüo n. 2, "Pessoal"- i terceiro escri

pturario, 2:400$, a supprimlr; . 
c) na sub-consignacão n. 4, "Pessoal" - i escrivão da 

~besouraria, 3 :600$, e supprimlr. 
N. 84 - Verba 13' - Restabeleça-se a proposta com as 

seguintes alterações: Sub-wnsignacão u. 7, ''l'essnal" - Onde 
se úi:.~, ua proposta, 1 agente especial, 3 :250$, supprima-se; em 
lagar de 3 agentes de 4' classe a 2:400$, como na proposta, 
diga-se, 4 agentes de 4' classe a 2 : t,OO$; gratificação ao agen
te que servir na estação Central, em Petrolina, 84.0$000. 

Sub-consignacão n. 11, "Pessoal" - Onde se diz, na pro
posta, 2 mestres de linha a 3 :250$, diga"se 2 mestres de linha 
a 3 :240$000. 

Sub-wnsignacão n. 13, "Pessoal" - Onde se diz, na pro
posta, 38:.360$, diga-se 25 :.000$; sub-consignação n. 1, "Ma
terial" - Onde se diz, na proposta, 72:000$, diga-se réis 
50:000$000. 

N. 85 - Verba 14, - Substituam-se as sub-consignações 
::1, 2, 3, 4, 5 e 6, "Pessoal", da proposta, pelo seguinte: 

·"f director .................................. . 
1 engenheiro-ajudante . . .. , ............... .. 
:1 secretario ............... :- . . · .............. . 

.:1 official . . .............................. . 
:1 contador . . .............................. , 
1 ajudante do contador ..................... .. 
:1 guarda-livros . . ......................... . 
3 primeiros escripturarios, a 4:000$ ....... . 
6 segundos escripturarios, a 3:300$ .......... . 

1 thes?q~ee~~~;fa~~d·o·r·. ~~~~l~~i~~ .. ~~~~-. -~~:~ 
1 escrivão da pagadoria .................. .. 
1 almoxarffe ........ · ....................... . 
1 auxiliar de almoxarifo ................... .. 
2 continuas, a 2:160$ .......•........•.•.••• , 
1 servente . . ......... , .................... . 
i e~c!lrregado do deposito ................. .. 
~. :vzgza .. ...............................•... _ .• ; 

24:000$000 
:12:600$000 
12:000$000 

6:000$000 
9:000$000 
5:400$000 
5:040$000 

12:000$000 
19:800$000 

6:600$000 
4:320$000 
5:400$000 
2:520$000 
4:320$000 
2:160$000 
2:520$000 
2 :J!!.0$0.09. 
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N. 86 - Verba 14" - SubsLiLuam-se as sub-consignacões 
'I, 8, !l, 10 e 11, "Pessoal", da proposta, pelo· seguinte: 

1 engunhciro chefe do trafego e locomooão ... . 
1 inspector du trafego ..................... .. 
1 encarregado da linha telegraphica ........ . 
1 segundo ()S,:ripturario ................... .. 
1 continuo ............................ · .. . 
3 agentes de 1" classe, a 4:680$ .............. . 
4 ag·entcs de 2" classe, a 2 :sso.s ............. . 
1 encnrrcrrado de parada ................... .. 
7 conferentes, a 2:500$ ..................... . 
7 :{uarda-chaves, a 2:160$000 ............... . 
•í vigias, a 2:100$000 ........................ . 
1 guarda de armazem ...................... .. 
4 chefes de trem, a 3:240$000 ............... . 
~ guarda-freios de 1• classe, a 2:880$000 .. .. 
8 guarda-freios rle 2• classe, a 2:160$000 ... . 
7 machinistas ele 1" classe, a 3 :240$000 .... .. 
8 macl}inistas de 2" classe, a 2:880$000 .... .. 
7 fogwstas de 1• classe, a 2:520$000 ...... .. 
8 foguistas de 2" classe, a 2:160$000 .•....•. 
3 zeladGres-coneertadores, a 2:520$000 ..... .. 
1 mestre de officina ........................ . 
1 contra-mestre ........................... . 
1 ferrei r o ................................. .. 
1 mnlhnrln,-, 

3 ã]ü'siãCiü~es, · ·:i· ·s· :'24ó5óóo·. ·. ·.: :::.:: ::::. ·.::: 
1 caldeireiro ............................... . 
3 carpinteiros a 3 :2,10$000 .................. .. 
1 torn~iro ................................. . 
1 ft,mdidor .......................•......... 
1 pmtor .................................... . 
1 aJu!Jante do piJ:,tor .....................•. 
1 v1g1a ...................................... , 
6 operarioe, a 2:Hi0$000 .................. .. 

7:200$000 
4:680$000 
3:280$000 
3 :300.~000 
2:160$000 

14 :0-í0$000 
1i :520$000 
2:520$000 

17:500.$000 
15:120.$000 
8:640$000 
2:160$000 

12:960$000 
11 :520$000 
17:280$000 
22:680$000 
23:040$000 
17:640$000 
17:280$000 
7:560.$000 
5:400$000 
3:240$000 
3:600$000 
2:160$000 
9:720$000 
3:240$000 
9:720$000 
l :240$000 
3:240$000 
2:520$000 
2:160$000 
2:160$000 

12 :960.$000 

285:440$000 

N. 137 - Verba 14' - Subst.ituam-se a11 sub-.consígnacões· 
n$. 12. 13 o H, "Pessoal"- pela seguinte: 

" 1 engenheiro residente .................... .. 
1 ajudr.nte ........................ , ........ . 
1 2' escripturario .......................... . 
1 continuo .. : ............................ . 
1 mestre de lmha ......................... . 
6 feitores, a 2:520$000 .................... : 

34 optJrarios, a 2:160$000 ...............•.•.. 
1 mcsll'!l pedreiro ...................... ; .. . 
4 pcdrmros, a 2:880$000 ................... . 
4 serventes de pedreiro, a 2:160$000 ....... . 

7:200$000 
6:000$000 
3:300$000 
2:160$000 
2:880$000 

i5 :120$000 
73:440$000 

3:240$000 
1:l : 520$000 
8:6/i0$000 

133:500$000" 

N. 88.- Verba 14•- Sub-consignacão n. 15, "Pessoal"
Onde se d1z, na proposta, 100:000$, diga-se 70:000$000. 

N. 80 -· Verba 14• - Sub-consignao!ío n. 16, "Pess()al" ,....., 
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Diga-se no titulo da proposta: "Substituições regulamen
tares." 

N. 90- Verba 14'- Sub-consignacão n. 17, "Pessoal''
Onde se diz, na proposta, i6 :200$, diga-se: i5 :000$000. 

N. 9i- Verba 14"- Sub-consignacão n. 18, "Pessoal"
Hcslabeleca-se a proposta do Governo. 

N. 92 - V erva 14" - Sub-consignacão n. 4, "Material" 
-Onde se diz, na proposta, 20:000$, diga-se: 3:000$000. 

N. 93 -Verba 14" -· Sub-eonsignacão n. 5, "Material" -
Onde se diz, na proposta, 7iO:OOO$i diga-se: 600:000$000. 

N. 91; - Verba i5' - Reslabe eca-se a proposta do Go
verno com as seguintes a!Leraçiies: 

"Reduzida do 32:400$, feitas nas labellas as seguintes al
terações: "Pessoal" - Sub-consignação n. 7: i chefe de di
visão, i6 :800$, supprimir; sub-consignacão n. 10, onde se diz 
''i chefe de divisão, i6 :800$", diga-se: "i engenheiro ajudante, 
i4 :400$"; sub-consignacão n. 13, onde se diz: "1 cllefe de 
divisão, 1ô :800$", dig:-.-se: "1 engenheiro ajudante, 14 :400$; 
1 engenheiro residente, 10 :SOO$", supprimir; alterando-se o 
total da verba para: papel, fixo, 52 i :400$; papel, variavel, ré is, 
2.009:678$000." 

N. 95- Verba 17•- Sub-consignacão n. 8, "Pessoal"
Onde se diz, na proposta, 47:000$, diga-se 43 :000$000. 

N. 90 -Verba 17• - Sub-consignacão n. 9, "Pessoal"
Onde se diz, na proposta, 20:000$, diga-se, 15 :OOO~Ooo. 

Jll. !J7- Verba 17"- Sub-consignacão n. 11, "Pessoal"
Onde se diz, na proposta, i2: 000$, diga-se, 2:000$000. 

N. 98- Verba 17"- Sub-consignacão n. 3, "Material"....., 
Itestabeleça-se a proposta do Governo. 

N. 99- Verba 17"- Sub-consignação n. 4, "Material"
H estabeleça-se a proposta do Governo. 

N. 100- Verba 17'- Sub-consignacão n. 7, "Material" 
- Restabeleça-se a proposta do Governo. 

N. 101- Verba i7"- Sub-consignacão n. 10, "Material" 
-- Restabelec;a-se a propo!la do Governo. 

N. 102 '- Verba 19" - ·ünde se diz, na proposição: Re
duzida de 200:302$500, Jeitas na tabella as seguintes altera
~ões, etc.", diga-se: Reduzida de 1 i3 :200$. feitas na tabella as 
seguintes alterações: · · 

Pessoal 

a) sub-consignacão n. 1 - 10 fiscae~ regionaes de 2• 
r lasse, GO :000$, diga-se: G fisca,cs regionaes de 2• classe, réis 
:Hl :000$1; 10 í'iscaes reg-ionaes de 3" classe, 42:000$, diga-se: 
3 fiscaes regionaes dr. 3" clnsse, 12 :G00$000; 

b) sub-consignação n. 4 - Ajudas de custo, etc., em vez 
de iO:OOO$, diga-se: 5:000$000; 

c) sub-c.onsignacão n. 5 - Differenças de vencimentos, 
r:Lc., .em vez ele 12:000$, diga-se: 6 :000$000. 

Material 

d) sub-consignacão n. 1 -Em vez de 40:000$, diga-se: 
3:000$000; 

e) sub-consignação n. 2- Em vez de 30:000$, diga-se:: 
20:000$000; 

f) sub-consignação n . 3 - Em vez de 12:000$, diga-se:: 
AD_:009$0oo; 
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· al sub-consignacão n. 1 - Em vez do 1:200$, diga-se: 
'1 :000$000; 
' h) sub-consignacão n. ti - Em vez de 2:200$, diga-se: 
;1 :200$000; 

i) sub-consignacão n. 8 - Em vez de 1 :200$, diga-se: 
,600$000; . 

j) sub-consignacão n. D - Supprima-sc. 
O total da verba fica alterado para: 

Papel, fixo . . . . . . . . . . . . . . . . . 213:960$000 
Papel, :variavel.............. 8!) :102.$500 

N. 103 - Verba 20' - Façam-se as seguintes alterações 
na proposioão, na parte relativa á verba· 20', da proposta do 
~ovcrno: 

Pessoal 

a) sub-consig·nacão n. i - ncstabclcca-se o cargo de se
crotario a 11:100$, como na proposta; 

b) sub-consignaclio n. ::1 - nestabeleca-se a do tacão da 
proposta (10:000$000). 

Material 

c) sub-consignacão n. 2 - Onde se diz, na proposição, 
8:000$, - supprima-se, - diga-se 5 :000$000: 

fl) sub-consignação n. 5 - Onde se diz, na proposição, 
~20:000$, - diga-se: 60:000$000. 

alterando-se o total desta parte para: 

Papel, fixo . ................ . 
Papel, variavel. .•.......•.• 

6:!2:000$000 
321:736$000 

N. :!04 - Verba 20' - Na parte relativa á verba 25", que 
li proposição manda incorpora:: á verba 20', substitua-se a 
proposição, pelo seguinte: 

"Obras contra as Seccas, reduzida de :! .258:800$, papel, 
e de ·1. 791 :320$, ouro, descriminada a tabella da seguinte 
fórma, sob o titulo "Obras Contra as Seccas", ficando incor
porada á verba 20', depois da sub-consignação I da consigna-
ção "Material": _ .. 

I. Séde - Administração 
Central: 

Pessoal em commissão do qua
dro permanente (decretos 
ns. 11.102, de 17 de mar
co de 1920 e :!6. 403, de :!2 
de marco de 1921) •••••.• 225:600$000 

.Serviços pluviometricos e flu-
viomctricos (pessoal).... :104:400$000 

.Serviços topographicos (pes-
soal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300:000$000 

Material o evontuaes para 
· todos os servicos ... , . . . . 350:000$000 980:000$000 
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II. Grandes barragens: 
Orós e Pilões, inclusive conser-

vação, obras suspensas.... • • . . • . • • • . . :1. O. 000:000$000 
III. Primeiro Districto : 

Administração e serviço de 
campo, fiscalização, con
servação c exploração de 
açudes já concluídos e a 
concluir .. .. .. .. .. • .. .. .. 200:0001000 

Construcção de açudes de terra 200:000$000 
Desapropriações .. • .. . .. . .. .. . :1.00:000$000 
Obras d1versas e reparos de 
· açudes damnificados..... :1.50:000$000 

IV. Segundo Districto : 
Administração (pessoal e ma-

terial) .................. . 
AQude Cruzeta .•.......•....• 
Obras diversas e reparos de 

obras damnificadas •••••• , 

V. Terceiro districto : 

•. 
60:000$000 

.200:000$000 

140:000$000 

Administração (pessoal e ma-
terial) • • . • .. .. • .. . • .. 60:000$000 

Obras diversas • . • .... .. .. .. 120:000$000 
:VI. Premias a açudes particulares em todos 

os Estados . . . . . ................... . 

650:000$008 

~00:000$000 

·:f.S0:000$000 

200:000$000 

Dotação total da verba............ :1.2.4:1.0:000$000 

Ns. 105-123 - Verba. 20• - Accrescente-se, onde con
viei': 

"Art. Fica o Governo autorizado: 
a) a vender á vista, no paiz ou no estrangeiro, as installa

cões e equipamentos mecanicos, bem como qualquer outro ma
terial, adquiridos para as grandes barra•gens do nordeste para 
cuja construcção não foi concedido credito neste orçamento. 
- a cargo das firmas Dwight JWbinson, Norton Griffiths e 
C. H. Walker & Comp. -tendo em vista o preço da acqui
sição, a valorização eventual verificada e o estado . em que 
se encontrarem ditos materiaes, installacões e equipamento~, 
e podendo quando fôr caso para isso, acceitar a reducção 
maxima de 20 o/o (vinte por cento) sobre o preço de acqui
sicão; podendo mais reservar, como sobres alentes das bar
ragens de "Orós" e de "Pilões", a construir, apenas o ma
terial que, fôr julgado estrictamen te necessario; 

b) a vender, ás repartições ou aos serviços industriaes do 
Estado a cargo do Ministerio da Viação, com o mesmo aba~ 
timento maximo permittido no caso anterior, ·todo e qual
quer outro material, não preciso á construccão das duas bar• 
ragens mencionadas ''Oros" e "Pilões". 

Paragrapho unico. O producto das vendas que vierem r• 
ser .feitas nos termos deste artigo será recolhido.ao'Thr.sntlro 
NaciOnal, como receita geral da União". 

S.- Vol. XII 43 
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N. 124 - Verba 22• - Sub-oonsignação n. 2, "Mate
rial" - .Thestabeleca-se a proposta do Governo. 

N. 125 - Verba 22• - Sub-oonsignaollo n. 4, ~Mateo. 
rial" -·Restabeleça-se o título, como na ·proposta. 

N. 126 - Accrescente-se a seguinte verba nova: 

VERBA 

OBRAS NOVAS, RAMAES, PIIOLONGAMEm'OB E MELHORAMENTOS 
NAS ESTRADAS DE FERilO ADMII'IhB'rRADAS PELO GOVERNO 

(A executar com as rendas especiaes destinadas a eate fim 
, no orçamento da Rec11ita) · 

!Pessoal e Material: 
:1.. ConstrucQão de prolonga

mentos e ramaes e con
clusão de obras em an
damento nas estradas de 
ferro: 

•. 

:1.. Estrada de Ferro Cen
tral do Brasil -
/T-...-1: ... -~:::::- ..t- "!"t .. --1 
\UU.,tJU.\ID\iGU UU .1. dWdl 

de S. P&ulo, entre 
Mogy das Cruzes e 

"'· ... 
t' Norte; duplloaolo da 

Linha Auxiliar, entre 
Alfredo Maia e SAo 
Matheus; ramal de 
Montes Claros; ramal 
de Marianna a Ponte 
Nova· ramal de Lima 
Duarte (assentamento 
da via permanente até 
Lima Duarte); pro
longamento de Plra
pora a Belém; fecha-;. 
mento da linha de 
suburbios na bitola 
larga, no Rio) • • • 

2, Estrada de Ferro Oeste 
de Minas - (Ramaes 
de Uberaba1 de Patos, 
de Angra aos Reis e 
linha de Patrocinio) • 

3. Estrada de Ferro Cea
rã-Parahyba . . • . 

4. Estradas de Ferro no 
Estado do Plauhy -
(Estrada de Ferro 
Central do Piauhy e 
Estrada de Ferro Pe
trollna a Therezlna) . 

5. Estradas de Ferro no 
Rio Grande do Norte 
- (Estrada de Ferro 
.Central do Rio Grande 

t7.000:000f 

5.000:000f 

t.OOO:OOOf 

2.000:000f 

I' ! 

·r 

' 
I 
• 

•·. 

r 

., 
l I • 

' 
" 
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do Norte e Estrada de 
Ferro Mossoró). • • 2. 500:000$ 

6. Rêde de Viação Cea~ 
rense . . . . . . 3. 500:0005 

7. Estrada de Ferro de 
Goyaz ....... 

8. Rêde Bahiana . . • • 
9. Linhas estrategioas . . 

iO. Linhas de Itajahy a 
Blumenau e de Blu
menau a Trombuda 
(decreto n. 15.152, de 
2 de dezembro de 
192i) . • • • • • • • • 

H . Linhas de carvão . • • 
12. Conclusão da ponte so~ 

bre o rio Paraná (Es-
trada de Ferro No
roeste do Brasil) 

13. Linha de Victoria a 

2.000:000, 
4.000:000$ 

800:000$ 

4.000:000$ 
5.000:000$ 

1.000:000$ 

Palmeira dos Indios, 
em AlagOas •...• 1.000:000$ í8.800:000$000 

2. Officinas e depositos de 
locomooão1 material ro
dante e ae tracção, in
clusive tra.nsformscão de 
locomotivas para quei
ma de carvão nacional, 
e installacão de "trem 
dispatching", este ultimo 
116 na Central do Brasil. ........... 

N. 127 

31.200 :000$000 

80.000:000$000 

Inclua-se na tabella (Verba 21'- Repartição de Aguas e 
Obras Publicas) - uma nova sub-consignação com o seguinte 
titulo: ' 

Para dar cumprimento ao disposto no nu
mero XXXVII do art 201 da lei n. 4. 793, 
de 7 de janeiro de 1924, na forma nelle 
estabelecida, e para concluir as obras de 
emergencia já iniciadas e terminar os 
estudos defmitivos de captação e ad-
duocão de novos mananciaes.. .. .. .. .. 4. 500 :000$000 

N. 127 A 

A' sub-con~ig-nnçiío 27 - Verba Esl.t'arln rlo Frrro Genl.rul 
do Brasil - flcslnbolccn-so a proposta do Governo. 
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N. 128 

Accrescente-se á verba nova - Melhoramentos das Es~ 
Lradas da União, a seguinte: 

Da sub~consignacão n. 2, poderá o Governo destacar a 
importancia necessaria para realizar as cxperiencias da tur~ 
bina a vapor reversível, de invento do Sr. Fausto Pedrc1ra 
Machado, desde que, feitos os exames c estudos imprescindi~ 
veis, reconheva vantagem naquellas cxpericncias. 

N. 129 

A' verba 2' - Correios: 
Sob-consignação n. i - Onde se diz "130 continuo;; a 

2:800$000", diga-se: "30 contínuos a 2:800$, 84:()00$0001". 

N. 130 

.Verba 6• -·Estrada de Ferro Central do Brasil. 
Secretaria. 
Onde se lê: um official, diga-se: um sub-secretario. 

N. :i Si 

Verba 14• - Est.rada de :Ferro TherezOJlO!is: 
Art. Fica restabelecido o cargo de archivista, com os 

;vencimentos da tabella respectiva. 

N. 132 
Onde convier: 
Art. Continú·a em vi.gor o art. U5 da lei n. 4.793, de 

.7 de janeiro de 1924. . 
N. 133 

Onde convier : 
Art. Terão passagem gratuita nos carros de 2" classe 

da Estrada de Ferro Central do Brasil, nos trens de suburbios 
e de pequeno . percurso, os mensageiros e carteiros dos Cor
reios e ·Telegraphos, quando em serviço •. 

N. 134 

Art. Fica revigorado o art. 232 da lei n. 4. 793, de 7 
janeiro de 1924. · . 

N .135 

Na sub-con:signação n. 54, . do titulo . II - . Material de 
cons:umo - da verba 2• - Correios - destinada á acquisicão 
de saccQs !Para conducção de correspondencia e maLerial para 

·seu i'echamenLo - eleve~se a doLação a 2.000:000$000. 

N. 136 

EsLrad'a de Ferro Central do Brasil - Suib-consignação 
"Pessoal", n., .f6, Qnd~ ~e diz diar.ia~ aos .enip;r:egado~ ~os :trens, 
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quando em serviço no interior, sendo de 5$ a doa fieis 'd,a 
tre111:1, diga-se, sendo de 5$ a dos fieis de trens e conductores. 

N ., 137 

Accrescente-se á nova verba: "Para construccão da ponte 
sobre o rio Parnahyba e obras complementares com a Com
panhia Geral de Melhoramentos no Maranhão, para ligação 
da:s Estradas de Ferro S. Luiz a Therezina, Petrolina •a The
rezina e Cratheus a Therezina - 3. 000 :000$000". 

N. 138 

Accrescente-se onde convier: 
O Governo poderá destacar, da sub-con,signação 2•, da 

verba destinada a melhoramentos de estradas, a importancia 
precisa á acquisição de vagão-ambu,lancia, cil'urgico hospi~a
lar, projectado pelo engenheiro Ayres Barroso Junior, desde 
que, feitos os exames e estudos mdispen,saveis, julgue van-
tajosa a acquisição do dito vagão. . 

_, N 139 

Sub-consignação n. 8: 
Accrescente-se, in fine - ou de encarregado do s_ervico 

postal no Senado Federal. 
N. 140 

Accrescente-.se, onde convier, á verba -:nova, destinada a 
melhoramentos de estradas da União: O Governo poderá des
tacar a importancia .precisa á construcção do carro modelo, 
do Sr. Alfena .Branco, desde que, feitos os exames e estudos 
imprescindíveis, julgue vantajosa a realizaÇão das experi
encias. 

N. 141 

1) - Seja assim redigida a nova verba, colliStant.e da 
emenda n. 126, da Commissão, approvada em plenario, em 
segunda discu.ssão (a executar por operações de credito, na 
fórma oof.ualmento praticada, ou especialmente baseada em 
um addicional de 10 •J• (d-Gz po.r cento) sobre os fretes, ou 
mediante recursos espccines que forem ereados par::: esse 
fim no orç•amento da receita) : 

Verba "Obras novas, ramaes, prolm1g-amentos e melho
ramentos nas estradas de ferro da União": 

Pessoal c material 

"{:l:lnsf.ruccão de prolongamentos e ra
rrmes c conclusão de obras sem nn
dnmcnl o nas esf.rad•as de ferro: 

1. Estrada de Ferro Central do Brasil 
(Duplicação do ramal de São 
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Paulo, entre Mogy das Cruzes e 
Norte o variante do S. José 
dos Campos; linha de Piquete 
e Itajubá; duplicação da linha· 
auxiliar, entre Alfredo M'aia e 
São Matheus; ramal de Mon
tes Claros; estudos do ramal 
de Guaratinguetá a Curnha; ra-

mal para Santa Cruz; ramal 
de Marianna e Ponte Nova; 
ramal de I.ima Duarte (as
sentamento da via permanente 

até Lima Duarte); prolonga
mento de Pirapora a Belém; 
fecbament.o da linha de subur-
bios na bitola do Rio) ..... . 

2. Estrada de Ferro Oeste de Mina~ 
(ramaes de Uberaba, de Patos,. 
de Entre-Rios, de Angra dos 
.tteis e lfnha do Patrocinio) .. 

3. Estrada de FerTo Ceará-Parabyba .. 
4. Estradas de Ferro no Piauhy (Es

trada de FerTo ·Central do 
Pi•auhy e Estrada de Ferro de 
Petrolinn a Therezin:l.) ..... 

5. Estradas de Ferro no Rio Grande do 
Norte (Central do Rio Grande do 
Norte e Mossoró) ............• , .. 

6. Rêde de Viação Cearense, inclusive a li
nha de Crateús e Therezina · •..... 

7. Estrada de Ferro de Goyaz ..••.•..... 
8. Estrada de Ferro S. T"uiz a There~ina 

(trecho de Coroatá a Pedreiras) . • 
9. Estradas de Ferro de Itajahy a Blume-

nau . . . . .............. , ..... . 
10. Prolongamento da Estrada de Ferro de 

Santa O!lthnrlna á barra do rio 
Trombudo (contracto da União com 
o governo de Santa Catharina) ..• 

H . Linhas de carvão . . ................ . 
12. No Estado do Rio de Janeiro. linha de 

Iguaba Grande a Cabo-Frio, já au~ 
torizada na I e! n. 4. 793, de 7 de ja
neiro de :1924 . • • . •...••••..•. · 

13. Em Alagoas. linhas de Victoria a Pai~ 
meira dos Indios e de Cajueiro a 

14. No Jj~o&~~nrie Cio' sü( 'Iióilã.' · cte · ·Porto 
Alegre a Viamão . • •.••.••••.... 

15. Rêde Bahiana (inclusive ramaes Jaot\ 
Inará, Annapolis e Salgado a Estan
cia e Capella a Lavras, pagamentos 
ou serviços outros autorizados pelo 
Governo, a fazer nos termos do de~ 
creto n. 14.0158, de :19 de fevereiro . 
de :1920, concedidas ao Governo as 
autorizações necessarias para sal
dar os compromissos apurados na 
data desta lel ou que se verltloa-

17 . ()001: 000$000 

5.800:000$00() 
1. 000:000$000 

2. GOO : rtOfJ$000 

s.ooo:ooo$ooo 
3.500:000l\\QOO 
2.000:000$000 

2.000:000$001\ 

3.000:000$000 

3.000:000$000 
4 • 50Q; Q.00$000 

2.300:000$000 

2.000:000$000 

300:000$000 
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rem na '-llxecução do contracto, pela 
forma adoptada no decreto n. 16.238, 
de 26 de dezembro de 1923 ••••••• 52.000:000$000 

2. Officinas. e deposl tos de locomoçlio, 
material rodante e de tracção, in
clusiVe transformaoão de locomoti
vas para queima de cornbustivel na
cional, e IDstallação de trem dispa
tchin{J, este ultimo só na Estrada de 
Ferro Central do Brasil . . . . . . . . . 28.100:000$000 

Total da verba · . . .................. 8o.ooo:oooeooo 

N. 142 

Verba 18• - Sub-consignação 2 - "Pessoal" - Resta-· 
bel eça-se a proposta do Governo. 

N. 143 

Verba 18• - Sub-consignação 3 - "Pessoal" - Onde se 
diz, na proposição, 10:000$, diga-se 37 :280eooo. 

Verba iS• - Sub-consignação « - "Pessoal" - Restabe-
leça-se a proposta do Governo. . . 

N. 145 

Verba 18• - Sub-consignação G -- "Pessoal" - Restabe-
leça-se a propost.~ l!o Governo. . 

N. 146 

Vecba 18• - Sub-consignação 8 - "Pessoal" - Restabe
leça-se a proposta do Governo. 

N. 147 

Verba 18•- Sub-consigna~ão 10- "Pessoal"- Restabe
leça-se a proposta do Governo. · 

N. 1.48 

Verba 18' - Sub-consignação 11• - "Pessoal" -Resta
lieleça.,se aproposta do Governo, augmentada de 541:000$000. 

'-

N. 149 

Verba 11:1' - Sub.,.consignaçfio 12 - "Pessoal" - Onde se 
rliz, na proposta do Governo, 711:120$, diga-se 60:000$000. 
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N. 150 

Verba 18'- Sub-consignac!lo 13- "Pessoal" - Restabe., 
leça-se a proposta do Governo. 

N. 15f 

Verba 18' - Sub-conJigação f4 - "Pessoal" - Onde se 
diz, na proposta, 20:000$, diga-se 35:000$000, 

N. 152 

Verba 18'- Sub-consignacão 15 - "Pessoal" - Redija
se assim: "Sub-consignacão 15 - Pessoal - Pessoal do qua• 
dro geral da Inspectoria, 92:400$000." 

N. 153 

Verba 18' - Sub-consignacão i7 - Pessoal - Supprl
ma-se. 

N. 154 

Verba 18' - Sub-consignação 18 - Pessoal - Suppri
ma-se, 

N. 155 

Verba 18' - Sub-consigÍlacão .20 - Pessoal - Suppri
ma-se. 

N. 156 

Verba 18' - Sub-consfgnação 21 - Pessoal - RediJa
se assim: 

Porto de Amarração . . ................. . 
Porto do Ceará . . . , , ......... , ........ , 
Porto de Natal· . . . , ....... , ... , · .. , ... , .. 
Porto de Cabedello • , ••••.•••••••.•.••• 
Porto de Aracajú . . .... , .............. , 
Porto de Santa Catharina e Canal de L• 

guna e Araranguá • • • • •..•.•..•..• 
Baixada Fluminense . . ............... . 
Serviços de dragagem • . .....••........ 
Serviços de estudos . • ........ , ........ . 

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

N. 157 

20:000$000 
50:000$000 
50:000$000 
50:000$000 
75:006$000 

450:000$000 

300:000$000 
250:000$000 

1.245:000$000 

Verba 18' - Sub-consignaci'io 22 - Pessoal - Restabe-
1 eça-se a proposta do Governo. 

N .158 

Verba 18' - Sub-consignacão 23 - Pessoal - Restabe
leça-se a proposta do Governo. 
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N. 159 

Verba 18• - Sub-consignaçiio 24 - Pessoal - Resf.abe-
leça:.se a proposta do Governo. · 

N. 160 

Verba 18• - Sub-consignaçiio 1 - Material - Diga-se · 
na proposta 145 :000$, ao invés de 200 :000$000. 

N. 161 

· Verba 18• - Sub-eonsignação 2 - Material - Redija~ 
se assim o titulo: "Acquisição e concertos de machinae, appa
relhos e ferramentas para officinas de fiscalizações". 

N. 162 

eVrba 18• - Sub-consignaoão 4 - Material - Onde se 
lê na proposta 252:000$, diga-se 154:000$000 • 

. N. 163 

Yerba :iS• - Sob-consignação 6 - Material - Redija
se assim o titulo: "Matarias primas e artigos diversos para 
o custeio de officinas das fiscalizações". 

N., i6i 

Verba 18" - Sob-consignação 9 - Material - Restabe
leça-se a proposta do Governo, elevando-se a dotação a 
4. 000 :00(}$, para attender aos serviços em andamento nos 
portos deNatal e de Fortaleza. 

N. 165 

Accrescente-se onde convier : 
Art. O Governo regulamentará o serviço de aviaç11o, 

seja para as linhas internacionaes, seja para as interiores, 
tendo em vista os princípios geraes estabelecidos na Consti
tuição de 24 de fevereiro,· com respeito á navegação de ca
botagem e á não concessão de privilegias, os regulamentos 
adoptados em outros paizes e as convenções internacionaes 
existentes, acautelados os · interesses da Defesa Nacional, po
dendo contractat• o transporte da correspondencia postal, 
merliante o pagamento do producto, ou de parte do produ- · 
cto, que for apurado pela venda de sellos especiaos, cuja ta
)lella poderá organizar .. 

' 
N. 166 

Substitua-se a verba 21" - Repartição de Aguas e Obras 
.Publicas, pela seguinte, annulladas, portanto, as· emendas da 
Camara e do Senado. em. segunda discussão. 
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Verba 21• 

J'TI/Jpectoria de Aouas e Esgoto 

Regulamento approvado pelo decreto n. 16.71:1. de 23-XII-24 

PRIMEIRA PARTE 

SERVIÇOS DE ABA~~ECIMENTO {)E AGUAS E DE ESGOTOS 

I -~· 
Consignação - Pes$oal 

N. da sub-conslgnação -
Natureza da despeza 

1 . Pessoal titulado : 
i inspector . . ...... 
:l engenheiros chefes 

de dlvislio a réis 
18 :000$000 • . .. 

i2 engenheiros chefes 
de secção a réis 
15:000$000 ..... ; 

i chefe de secr.ãn rln 
ExPediente; ...... 

i chefe de secção de 
Contabilidade .••.. 

i intendente ....... . 
6 engenheiros ajudan- · 

tes a i2 : 000$000 
i contador •.•••...•. 
:1. guarda-livros ••••.. 
i thesoureiro ........ 
2 desenhistas de i • 

classe a 8:400$000 
4 conductores techni

cos a 7 :200$000 .. 
8 primeiros officiaes 

a 7:200$000 •.••• 
i ajudante de inten-

dente .......... . 
8 segundos offioiacs 

a 6:000$000 ••••• 
4 desenhistas de 2• 

classe a 5 :400$000 
1 archi'Vista ........ .. 
1 ajudante de guarda-

livros ....... ~ .. . 
1 porteiro •.•..••••.. 
9 administradores de 

florestas a 4 :800$ 
iO armnzenistas a réis 

4:200$000 ...... 
46 terceiros officiaes a 

4:200$000 ...... 
4 fieis a . 3:6001000 .. 

Papel 
Fixa Variavel 

27:000$006 

54:000$000 

180:000$000 

13:200$000 

i3:200$000 
13:200$000 

72:000$000 
9:600$000 
9:600$000 
9:600$000 

16:800$000 

28:800$000 

57:600$000 

6:000$000 

48:000$000 

21:600$000 
4:800$000 

4:300$000 
4:800$00C 

43:200$000 

42:00Q$000 

193:2001000 
:t4:4ooeooo 
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N. da sub-conslgnação -
Natureza da despeza. · 

9 guardas geraes a 
3:600$000 ...... 

9 continuas a 2:400$. 
i O correios a 2:400$000 

Pessoal jornaleiro: 
2. Incluldos domingos e 

feriados e o au
gmento definitivo 
do § i" do artigo 
150 da lei n. 4.555, 
de 10 de·agosto de 
de 1922 - Diaria. 
maxima i5$000 .. 
.Diversas despezas : 

3. Gratificação dos auxi
liares do gabinete 
do inspector-Ar
tigo 4 • do regula-

4. s\Jbstu~~tio "<iã'"r'üüc~ 
cionarios nos ter
mos do decreto 
n. i4.663, de i de 
fevereiro de 1921 

5. Abono de despczas em 
serviços externos 
ao thesoureiro, ao 
fiel de thesourei
ro, aos guardas 
geraes e aos cor-
reios .......... .. 

6. Abono de diarias para 
despezas de via
gens fóra do Dis
t r i c t o Federal. 
sendo ao inspector 
20$, aos engenhei
ros chefes de di
visão i5$, aos en
genheiros chefe~ 
de secção 10$ e 
aos demais i'unc
cionarios ........ 

7. Abono para uniformes a 
motoristas ..... . 

Consianaçiio "Material" 

I - MàteL·ial perma
nente: 

1 . Canos c· nccessorios 
onra canalização .. 

Papel 
:D'ixa Varlo.vel 

32:400$000 
21:600$000 
24:000$000 

965:400$000 

2.052:679$000 

••••••••• o •• o 

••••••• o ••••• 

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

•••••••••• o •• 

•••• o •••••••• 

•• o •••••• ~ •• ' 

n.nn"'~"'"" "'UVUtpUUU 

!5:000$000 

25:000$000 

iS:000$000 

6:000$000 

200:000$000 
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N. da sub-consignação -
Natureza da despeza 

2. Acquisicão de ani.maes. 
3. Machinas, apparelhos, 

vehiculos e outros 
materiaes ........ 

II - Material de con
sumo: 

4. Artigos de expediente 
e de escriptorio .• 

5. Artigos de conservação, 
illuminacão e hy-
giene de edifícios 

G. Combustível e lubrifi.! 

Papel 
~ixa :Variavel 

O O O I 0 I I O I O o O I 155:000$00~ 

o I I o I I I I I O I O I 45:000$000 

cantes , . . . . . . . . . ............. . 

20:000$000 

210 :000$000 
7. Accessorio, sobr.e

salentes e repara
ção de automoveis 
e auto:..caminhões. 

8. Accessorios e sobre
sal entes para hy
drometros ••••. 

9. Forragem e custeio 
de animaes . . • , 

10. Outros materiaes 
necesasrios a to-
dos os serviços e 
obras de conser-
vação . . ...... .. 

III - Diversas des
pesas: 

1 L Consumo de ener
gia electrica para 
luz e força ...... 

12. Serviço telephonico 
em dependencias 
da Inspectoria e 
residencias d o s 
chefes de serviço 
que teem traba
lhos permanentes 
fóra das horas de 
expediente , , .. 

13. Alugueis de predios 
para escriptorios 

· e depositas . . ... 
14 . Reconstruccüo de 

calçamentos . . , . 
15. Avarias em linhas 

de energia electri
ca, bondes, esgo
tos e outras des
pezas eventuaes .• 

1 G. Transportes em es
tradas de ferro e 
companhias de na-

i • o o ••••••••• 

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

O O O O O O o O I o I I o 

o o o o I o o o o o o o o 

••• o o ••••••• " 

100:000$000 

80:000$000 

15:000$000 

150:0,00$000 

38:000$000 

22:000$000 

64:000$000 

250:000$000 

50:000$000 
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N. da sub-consignacão -
NaLureza da despeza 

vegação particula-
res . . ....... . 

17. Despezas de prom
pto pagamento -
Adeantamento ao 

. U:iesour.eiro da in
spectoria . • ••. 

•rot.aes da primeira 
pa~te . . ..... . 

SEGUNDA· PARTE 

ESTRADA DE.FERRO 
RIO D'OURO 

Consignação Pessoal 

~ . Jlessoal titulado: 
1 engenheiro chefe de 

divisão . . ..... . 
2 engenheiros chefes 

de secção, a réis 
15:000$ • • .. .. 

1 contador ....... . 
1 almoxarife . • •••• 
2 segundos officiaes a 

6:000$ . . ..... . 
1 ajudante da via per

manente ...... 
1 ajudante do movi-

mento . . ..... . 
1 ajudante do trafego 
1 a.iudante da tracção 
1 chefe de officina .• 
2 armazenistas a réis 

4:200$ ....... 
7 terceiros officiaes a 

4 :200$ . . .....• 
1 fiel . . .......... . 
1 agente especial ..•.• 
~ agentes de 1" classe 

a 3:300$ ...... 
4 agentes de 2" classe 

a 2:700$ ...... · 
16' agentes de a· classe 

a 2:400$ • . .... 
4 chefes de trem de 1" 

classe , a 3 :300$. 
2 chefes de trem de 2" 

classe a 2 :700$. 
2 chefes de trem de a• 

classe a 2 : 400$ .. 

Papel 
Fixa Variavel 

. ........... . 5:000$000 

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

965:400$000 4.132:279$000 

18:00()f000 

30:000$000 
9:600$000 
6:000$000 

12:000$000 

4:800$000 

4:800$000 
4:800$000 
4:800$000 
4:800$000 

8:400$000 

29:400$000 
3:600$000 
3:600$000 

13:200$000 

f0:800$000 

38:400$000 

13:200$000 

5:400$000 

4:800$000 
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N. da sUÍJ-oonsignacão -
Natureza da despeza 

4 machlnistae de i • 
classe a 3 :300$ .. 

4 machinistas de 2• 
classe a 2:700$ .. 

6 machinistas de a• 
. classe a 2:400$ .. 
2 mestres de of!icina 

a 3 :300$ . .. ... 
1 mestre de linha de 

1• classe • • ••..• 
.2 mestres de linha de 

z• classe a 2:700$ 
1 guarda-fio . . .. . 
i continuo ...... .. 

2. Differenca de van
Permanente, apre
cimentos de um 
encarregado da Via 
veitado como aju
dinte da. via per-
manente ......... . 

3. Pessoal jornaleiro : 
Incluídos domingos 
e feriados e o au
gmento definitivo 
do § i" do art. 150. 
da lei n. 4.555, de 
i o de agosto de 
1922. Diaria ma
tima de 15$000 •. 
Diversas despezas 

4. Substituição de fun
ccionarios nos ter
mos do decreto nu
mero :1.4. 663, de i 
de f e v e r e i r o de 
:1921 •••••••••••••• 

5. Abonos de diarias 
para despezas de 
viagens f 6 r a do 
Districto Federal, 
sando ao engenhei
ro chefe da divi
são 15$. aos enge
ros chefes de se
cõee 10$ e a outros 
funccionarios 8$ .. 

6. Abono de 20% (zona 
insalubre), diarias 
pessoal dos trens 
em serviço no inte
rior e abonos para 
~luguel de casa •••• 

Papel 
Fixa Variavel 

i3:200$000 

i0:800$000 

14 :4001000 . 

6:600$000 

3:300$000 

5:-i00$000 
2:400$000 
2:400$000 

288:000$000 

600$000 

0 I 0 I I 0 I I I I I I I, 

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

• o ••••• o ••••• 

0

1 I, I I "t t. 1,.1',1. I I I I, 

64.1, :,§00$000 

10:000$000 

t2:000$000 

74:000$000 

" 
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N . da sub-consignaçli.c 
Natureza da despezá 

Consignação -Ma
terial 

- Material per
manente: 

:I • Trilhos. dormentes e 
accessorios ..... . 

2. Accessorios e repa
rações de material 
ro~ante e de tra-
coao ............. . 

S. Machinas, appare
lhos, vehiculos e 
outros materiaes .. 

ll ·-· Material de 
consumo: 

4. Combustível, lubri
ficantes e material 
para iubriiicacão 
de machinas e ve-
hiculos .......... . 

5; Artigos de ex p e
diente e de escri-
ptorio ........... . 

6. Artigos de conser
vação, illuminacão 
e hygienc de edifí-
cios .............. . 

7. O u t r os materiaes 
necessarios a exe
cução de todos os 
s e r v i c o s e de 
quaesquer obras de 
conservacà~ .....• 

Ili - Diversas des· 
pezas 

8. Consumo de energia 
1o. elcctrica para luz e 

forca ............. . 
9. Servico telephonico 

-, nos escripf.orios da 
' Estrada e resi

dencias dos chefes 
de·scrvico que teem 
trabalhos perma
nentes fóra das 
horas do expe-
diente . ~ ......... . 

:lO. Alugueis de predios 
para escriptorios, 

Papel 
Fixa Variavel 

. ........... . :1.80:000$000 

. ............ . 
o o o O O o O • o O I o o 150:000$000 

O o I O O O O O I O O O I 590:000$000 

• ••••• o o ••••• 28:000$000 

o • • o O O o o o o t I O 12:000$000 

I O O O 0 O O t O I O O O 80:000$000 

o •••• o • • • ••• t2:000$000 

I I I " t I O O O t I O I, 4:800$000 
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N. da sub-consignaoão -
Natureza da despeza 

Papel 
. Fixa Variavel 

1• agencias e deposi-
tas ............... . 

li . Indemnização Il o r 
avarias e extra vi os 

12. Despezas de prom
pto pagamento -
Adeantamento a o 
thesoureiro da Ins-
pectoria ......... . 

Totaes da 2• parte 

TERCEIRA PARTE 

OBRAS NOVAS 

Pessoal e material 
1 .. Para as reparacões 

,urgentes, provoca- · 
das pelo ultimo 
temporal de de
zembro de 192ti, 

. nas linhas addu
ctoras e nas bar-
ragens ........... . 

. 2. Para dar cumpri-
mento ao disposto 
no n. XXXVII, do 
art. 4 • 793, de 7 de 
janeiro de 1924, na 
fórma nelle esta
belecida, e para 
concluir as obras 
de cmergencia já 
iniciadas e termi
nar os estudos de
finitivos de capta
cão e adducção de 
novos mananciaes. 

. . . . . . .. ' ... 
••••••••••••• ! 

............. 
289:500$000 

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

.. ' ......... . 
Total da a• parte ............... . 

N. 167 

' 12 :000$000 

5:000$000 

10:000$00(1 

2.001:400$000 

241:000$000 

4.500:000$000 

.&. 7U :000$000 

Supprima-so a verba 16' relativa. á Estrada de Ferro 
No r te do Bras ii. 

N. 168 

Accresccn tc-se onde convier: 
Art. Os credites o oA saldo~ do~ credito~ autorizados 

ou revigorados para este ministero na lei· n. 4. 793, de 7 de 
janeiro de 1924, destinados á execuclio de obras ou a forne .. 

• 
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cimento de matcri·al, cm virtude de con Lractos já celebrado~ 
com o Poder Executivo, vigor~l'iio por todo o tempo do con
tracto respeclivo, e a sua e:wl'ipLuração se subordinará ao re .. 
gimen estabel ccidc no axt. 4i do JlcgulamcnLo Geral de Con
tabilidade. 

§ 1." O.m~ide!':lln-se incur~os neste artigo os creditas <! 
~aldos de credito:' aulorizaclos por serviços e obras a executar 
pelo Governo sob a fórma administrativa, e que, por isso, 
não tenha determinado o empenho de despezas a obrigações 
c ou tmcluaes. 

§ 2.• Consideram-se igualmente incursos nas disposições 
eles L e artigo, e como taes em pleno vigor, os creditas abertoo 
velo decreto n. 16.228, de 28 de novembro de 1923, autori
zado pelo art. 07, n. XX da lei n. lt.632, de 6 de janeiro d\l 
:1023. o qual Lambem conlinúa ern vigor. 

§ 3.• Não se consideram comprehendidos neste artigo os 
saldos de creditas, ainda que aulor·izados em lei anterior, con
cedidos para cxl•eutão do serviços c obras, contractados ou 
não, para os qunes tenha sido conccdicln dot.aoão especial na 
presente lei. 

N. 169 

Ar,crcscen t.r.-sr. onrlo:. Ntnviel': 

Art. Para o effeito do § :f• do art. 148 do Regulamento 
do Codigo de Contabilidade, as administrações das estradas de 
ferro ficam autorizadas a adquirir mediante concurrencia 
administrativa, por intermedio das respectivas intendencias ou 
repartições eqUivalentes, á margem da linha, os combustíveis 
e materiaes de que precisarem, assim como a effectuar o pa
gamento das contas de gaz, luz electrica, telephones, trans
portes, alugueis e despczas de pessoal e material, utilizando
se, mediante autorização do Ministro da Viação e Obras Pu
blicas, da propria renda e -podendo J'ealizar os pagamentos 
nas esLacões onde tiverem sido feitos os fornecimentos ou os 
serviços: 

N. :1.70 

Accrescente-se onde convier: 
Art. A execução de obras por ordem de serviço ou t"'. 

a,iuste a titulo precario nas estradas de ferro e outros ser
viç'os industria·es da União inclue-se nas excepções estabe
lecidas no art. 246 do Regulamento Geral de Contabilidade, 
mas obedecertí a condições geraes app_rovadas pelo Ministerio 
da Viação o Obras Publicas, estabele01da sempre a faculdn·clo 
da administração suspender livremente e sem inclemnizacão 
a obh e substituir o encarregado desta. ·-, 

'•. N. :1.71 

Accrosccnto-se onde convier: 
Art. Ficam descentralizados, na verba 2' «Co!'l'ew~~. 

do orçamento da despeza do Ministeriu du. Vincão e Obras 
S. - Vol. XII 44 
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Publicas, os credilos disl.ribuidJs ao 'fhosouro Nacional c á~ 
rcspccUvas delegacias fiscaes nos Estados, para aLlondcr ao 
pagamento das despczas da consignacüo 4Pessoab o ás das 
sub-consignar)úcs do ns. G a i 7 da consigna(.liío 4Matcri~l». 
c, na verba 3', «'l'cl cgraphos~, para aLLcndcr ás dos.IJczas tla 
consignacão «Pessoab o ás das sub-consignacõcs 10, 19,' 21, 
2S, 27 c 28 da consignação <dlfatcriab, 

N.· 172 

AccrescenLc-se onde convier: 
O Governo fica autorizado a arrendar ao Estado de São 

Pauli.\ o trecho ele Baurú ·a Itapura ou (t barranca do rio Pa
rem~, da Estrada de Ferro Noroeste do Bra•sil. 

N. 173 

AccrcscenLe-se onde convier: 
Fica o Governo autorizado a contracl.ar, mediante con

dições c onus .iá consignados cm casos semelhantes, a exe
cução das obras do porto e barra da Leguna, no Estado de 
Santa Catharina. 

N. 174 

Accrescente-se onde convier: 
Art. Fica o Governo autorizado a contractar, por con

currcncia publica, a electrificacüo do trecho de Barra Mansa 
a .~ugusto Pestamt, da Estrada de Ferro Oéstc de Minas, me
diante pagamentos annuacs, que serão fixados no contracto, 
no prazo maximo de dez annos, de maneira que cada annuida
de, consLituida de amort,ização o ,iuros, a taxa maxima do 
7 %, não exceda, em caso algum, (t despeza de combusLivel, no 
referido trecho, addicionada á do pessoal dispensavel em con
sequoncia da olocLrificacüo, nas cifras calculadas ou pr<JvisLas 
pela administrar;ão da Estrada, correndo sempre a dcspeza 
annual pela sub-consignaçüo "Combustivo!", da verba n. 7, ou 
pela que lhe for a!Lribuida, doclaradamcnLe, no orcamcnto, c 
podendo o. Governo effecl.uar, denir.o de taes limites, as ope
rações financeiras que consirlcrar necessarias, inclusive pagar, 
cm todo ou cm parte, por meio de letras, uma vez que o res
gate das mesmas se filça uma por anno, no vaior e juros acima 
de!0rminados. 

N. .17.5 

Accrescentc-st> ond<J convier: 
Ar L. O numero elos ·eserevon;lcs da a• .divis:ão da Esol!•ada 

de Perro Central do Brasil scr(t de 230, como em 1024. 

N. 176 

AccrcscenLe-sc onde convier: 
. ..Ar!.. Fica prorogado por mais dous annos o prazo pnra 

inJCJO das obras de construcção da barra e porto de S. Frnn-
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cisco a C!LIC se ro.l'erc a clausula 8' do contracto firmado entre 
o Governo l~ccloral o o do Estudo do Santa Catharina cm 27 
de ilczombro ilo 1!122. ' · 

:N. 177 

Accresccntc-so onde convier: 
ArL. 9 Governo fica autorizado a rever os contractos 

de. conccssao, couüruccão, mrploraoão· ou arrendamento de 
C$Ltada$ do r~::rro, postos o outros sorvir;os, sem augmentu dos 
cnc.argos do 'r\tc~om·o, podendo modificar ou subsf.ituir as 
clausulas· o as lw lias o obras conl.ructadas, prorogar, rescindir 
ou enuampar os contmctos que julgar convenientes. 

N •. 178 

Accrescenlc-se onde convier: 
Art. ConLinuam em vigor os arls. 221 e 222, da lei nu-

mero 4.703, do 7 dt:J janeiro de 1924. . 

Sala ~a Commissão \lO Ileclacção, 30 de dezembro de 1924. 
- Antonw Massa, Presidente. - Eu1·ipedes de Aouia1•, Re
lator. 

O Sr. Presidente - Está cm discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra dou-a 1pQr 

encerrada. 
App~·ovada, vae ser devolvida á Gamara c!os Deputado'S. 

ORDEM DO DIA 

Votacã.o, c.nt S' discussão da ,proposi•;ão da Camaru dos 
Deputados, n. 1.00, do 1924, que fixa a despoza do Ministerio 
da Agricultura, Industria e Commcrcio, para o exercício do 
1925. 

O Sr. Pedro Lago - Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tein a palavra o Sr. Pedro Lago. 

o Sr. Pedro Lago (pela ordem) - S1·. Presidente, an~cs 
de ser iniciada a votação do orçamento da Agricultura, preciso 
Jaer uma pequena rocLific.aclio. 

O pal'ocor obl'o a emenda n. 18 l'oi truncado na Jmbli
cação. A Commissão concordou com u idéa conLida na c.menda, 
mas estando inl'ormada rlc que ha lambem outras soc10dades 
ou ii1sLil.uieos om conrlicões analogas, proferiu o seguinte pa
recer: ... À. •Commisão 'concordando com a idétt ~onl:id~ ~na 
omoncla mas estando informada rle que ha ouLms ms!.tLuJçucs 
cm condir.õe analogas, propõe a soguinLe emenda substitutiva: 
"Jlcs!.abclÔca-so na verba 22' - Auxílios o subvoncõo.s - con
signação n'. IV, á sub-oonsignnciio n. 27 do "Matcr~al", S1l;P
primicla nu. verba 1-f•, assim rocligidu: "Auxilio para o scrv1co 
do rogislro gonealogico do nnimues, do accOrdo com o pura-
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grapho unico elo ar!.. üO elo dccl'clo n. H .125, ele 13 de Janeiro 
de 1915, 50:000$000. 

Precisava fazer esta declaração antes de iniciada a votação 
.put·a completo conhecimento elo Senado. · 

iEra o que eu tinha a dizer. 

o Sr. 'Presidente - Vou submetter a votos o grupo de 
emendas ao Orçamento da Agricultura, com parecer favoravel, 
incl·uidas neste grupo as emendas da Commissão e as emendas 
destacadas para consti~uircm projectos especiaes. 

O Sr. Sampaio Corrêa - Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Sampaio Corrêa. · 

· O Sr. Sampaio Corrêa (pela ordem) - E' com algum aca
nhamento, Sr. Presidente, que eu me dirijo a V. Ex. para so
JiciLar a bondade de uma informa~\ãd. As emendas considera
éas como prejudicadas, não são emendas rejeiladas pela Com
missão e lampouco são emendas rup!J.)rovadas ... 

O Sr. Presidente - São emendas consideradas, pela re
i'órma regimental, no grupo das emendas com ·parecer oon
trarid. 

O SR. SAMPAio CoRRftA- Agradecido a v. Ex. 

EMENDAS COM PARECER FAVORAVEL E PARA PHOJECTO l'SPECIAL 

N. 1 

Verba i •- Secretaria de Estado: 
ncstabeleçam-se as sub-consignações, Pessoal ns. 7 e 10. 

n Material ns. 2, 4 e 5, da proposta do Governo. 

N. 3 

A' verba 3' - Consignação ~Material:~>; sub-consignacão IV, 
«Patronal.os», Silvestre Ferro: 

Em vez de 70:000$000, diga-·se 20 :000'$000 ficando a 
dolnçüo elevada a 100:000$000. 

N. 5 

Verba 5' - Serviço de Inspecção o Fomento Agricolas: 
Rosl.abelcçam-sc as sub-consignações, Pessoal, ns. 5 e 6, 

c Material ns. -li c 19, ria proposta do Governo. 
Supprimam-se os augmenlos na sub-consignação Material 

ns. 11 c 12. 
Seja mantida a redacção da sub-consignação n. 9, M'ate

rial, nos termos ria proposta do Governo. 
Heslabeleçam-se a importuncia,. na sub-consig·nacii(J nu

mero 5 do "Pessoal" e 'as sub-consignações n. 6 do "Pessoal" 
c 17 e 19 do ";~'lalerial" da proposta do Govorno, na impor-



I 

SI~SS,\0 I~M :30 Dll Dl~íi!CMBI\0 DE 1 ()24 693 

Lancia de mais de 400:000$, limitada a de n. 19 a 150:000$ 
e accrcsccnl.ando-se, no final, o segu inl.e: "para pef.~oal e 
matel'iul", sendo u discriminação J'eila pol' occnsião da dis
tribuição dos cl'ediLos .. 

N. 6 

Verba 7' - Serviço Geologico c Mineralogico: 
Na consignação "Pessoal variavel", restabeleça-se a pro

posta do Governo, assim redigida as seguintes sub-co:Isi
gnações: 
3. Gratificações, salarios ou diarias do pessoal 

extranumerarío da directoria, previsto no 
arl. 3", n. 8 do regulamento nnnexo ao 
decreta n. 11.448, de 20 de janeiro de 
1915, limitada a 800$, no maximo o valor de 
cada remuneração mensal c a 12$, no ma
ximo o das diarias, idem do pessoal te
chnico, auxiliares de campo e de escriplo
rio, operarias e trabalhadores, nomeados 
em commissão ou admiltidos temporaria
mente para o serviço de sondag·em de cnr
vao de pedra e petroleo, limitado a 1 :500$, 
no maximo o valor de cada remuneração 
mensal e a 15$ no maximo, o das diarias; 
idem para estudos de captação de forças 
hydraulicas para fornecimento de ener
gia electrica fornos mctallurgicos, fixado~ 
os mesmos limites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817: :JG0$000 

4. Idem idem .para os trabalhos da Estação 
Experimental de CombusLivcis e Minereos 
do accôrdo com o regulamento fixado nos 
mesmos limites . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . 1-\:i :000$000 

III. :Pessoal contractaldo - Art. 4 •, 
alinea 3', da lei n. 1. 606, de 2!l 
de dezembro de 1906 e art. 72 
lettra J e seu paragrapho, da lei 
n. 2. 544, de 4 de janeiro do 
1912) : 

5. Gratificação dos gcologos e geologos-nju
dantes, contractados para o serviço de 
sondagem de carvão de pedra c de petro
leo, e do pessoal technico para pesquizar e 
serviços especiaes da Estação Experimen-
tal de Combutiveis e Minereos. . . . . . . . . . 236:000$000 

.IV. Diarias, ajudas de Cltsto c substi
tuições 1'cauld.mcnta1'es: 

6. Para pagamento de diarias c aJudas do custo 
por serviços i'ór.a da sóde, pelo pessoal do 
quadro da directoria e pelo pessoal ex
lraordinario, commissionuclo, admil.tido 
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tom~erariamentc ou contraclado para o 
serv1co de sondagens de carvão de pedra c 
de petroleo e para estudos de captação de 
forças hydraulicas ................... . 

7. Idem, pelo pessoal dn 'Est.ação Experimental 
de combustíveis e Minereos e pessoal ex
tranumeJ•aria, commissionado ou conlra
ctado para a mesma estação comprchendi-
dos nas sub-consignações ns. 4 c 5 ..... . 

8. Para o pagamento de dil'l'ercnça de venci
mentos por substituições regulamentares 
do pessoal do quadro da directori.a ..... . 

9. Idem da Estação Experimental de Combus-
tíveis c Minereos ..................... . 

90:000$000 

4:000qlOOO 

15:000$000 

3:400$000 
A Comrnissão acceita a emenda, mantido, untretanto na 

~ub-consig·nncão n. 5 do «J>essoab, no final, o seguin t.e: 
«Vedado o contracto r.om pessons que a qualquer Ululo rece
bam pagamento peiG orçamento federal>, conforme consta 
cJa proposicito da Gamara e accreseentando. 

Na mesma verba 7", na sub-comignação n. 2 - Material 
pormane.nte - o seguinte: 

Entre as palavras e 4Mat.erial para trabalhos~ e «estudos 
ou !Pesquizas, etc.» a palavra «C impressão>, elevando-se o 
total a 304 :000$000. 

N. 10 

A' verba 13•·- Serviço de informações: 
Material rubrica II, material de consumo c de t.ransfor

ma(!ão, sub-consignação n. 2, accrescente-se, depois das pala
vras - para os mesmos fins - inclusive o auxilio de 500$ 
znnnsacs para auxilio da publicação do «Diccionario Historico, 
Gcographico e Ethnographico do Brasil». devendo ser· oppor
tunamente fornecidos ao Ministerio da AgricuHura, grntu i ta
mente, cincoenta exemplares. 

'Incluindo-se a importa:ncia de 6 :000${)00 na verba 22•, 
«Subvenções e Auxílios, sem diminuição da sub-consigna
cão a que allude a emenda. 

N. 13 

Verba 4' - Ja!'dim Botanico: 
Resl.abelcçam-Rc as sub-.consignações, Pessoal n~. 3 e 5 

o Mal.erial n. ,13. da pr·oposta do Governo. 
A Commis~ão accoita a emenda l.ão somente na parto 

relnl.iva aos l.rabnlhadorcs mencionrudos na sul•-consignação 
3 ~Pessoa h•, cm solnr;ão á. qual deve ser restabelecida a 
proposta do Governo. 

N. 15 
. .. ~ 

Verba 14', consignnr;ão 7'. Restabeleça-se a esl.açao de 
monta de Bello Horizonte, como esl,av.n na proposta do Go-
verno. . 

"Eleve-se n dot.nção de 12:090$, ficando .restn~•liCCJdas 
as estações ele Monta de Bello J·Jm•Jzontc a Pnr•nJzopolts, como 
consta da proposta. 
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N. 19 .'o I •,1 H, 

Verba 1/L' - Serviço de Industria Pastoril: 
Restabeleoa-se a consignação r, Pessoal permanente, da 

proposta do Gcwerno. e a sub-consignaoão Q\1!aterial, n. 25, 
da proposta do Governo. 

A Com!JliSêão opina pelu reJeição da 1' parte da emenda 
c pela acceilaçuo da 2' parle, reduzindo o credito da proposta 
a i 50:000$ e tra.nsl'erindo-se esta sub-consignaoo para a 
''c~ba 22' - Auxilias e Subvenções, pelo que propõe u se
gumto 

Restabeleça-se n sub-consignação n. 25 do 41Materiab da. 
verba 14', ali supprimida, accrescentando-se á verba 22• -
Subvençõ'es e Auxilias, assim redigida: 

Auxilio para a realização de exposições agrícolas pe
cuarias e de productos de origem animal, comprehendidos 
os transportes nas estradas de ferro ou emprezas de nave
gação do;; productoa destinados ás mesmas exposioões pro
mov·idas pelas associações ruraes do paiz, 150 :000$00•0. 

N. 20 
,verba f.i•: 
Restabeleçam-sr. todas as dotações rela ti v a.~ ao Curso 

Annexo á Fazenda Modelo do Creacão Santa Monica, nos ter
mos da proposta do Governo e de accôrdo com, a ultima 
decisão da Gamara dos Deputados. 

N. 21 

Verba H', "Serviço de Industria Pastoril". - Pcsso.al 
Permanente - Directoria ·Gorai. 

Sub-consignacão I - -Restabeleça-se a proposta do Go
verno, supprimindo-se desta o cargo de aJudante oh imico da 
Estação Experimentanl do Agrostologin, que se achava vago. 

N. 22 

Verba - 14' - Industria Pastoril - Pesoal permanente 
- Sub-consignação n. 9: . 

"<Restabeleça-se um inspector itinerante de fabricas e 
entrepostos de carnes e derivados .. 

N. 23 
Verba 16: 
Augmentc-se a importnnci.a de ·54 :000$, para n Estnciio 

Experimental de Barreiros, e façam-se ns seguintes aitera-
ções: , 

iNo "P·essoal": nn sub-consignaçfío n. 12, om voz do t•éis 
35:000$, di gri-se GO :000$;; na n. 13, dm vo1. de 3:000$, dig.a-so 
!l:OO*$; no "Material": na sub~consignação n. 3, em vez rle 
15:000$, dign-so 35:000$, c, em ve1. do "instrumentos c uf.c·n
silios", diga-se, "instrumentos, rnobiliarios o ut.cnsilios", na 
n . .\,cm vc1. ele !l:OOO$, rlign-se, 18:000$; no n. :10, ~m ve7. 
do 9:000$, diga-se, 5 :000$; na n. 22, cm vo7. de ti :000$, diga. 
se, 3 :500$; nn n. 23, eni voz elo 900$, diga-se 400$000. 
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N. 21 
Verba 10': 

Augmento-sc a impol'Lancia de G5 :000$, no ";~Ia leria!", 
sub-consignação n. 8, para a Estação Geral de J~xperirnentação 
de Barreiros. 

N. 25 

Verba 16" - JTinsino Agronomico: 
Restabeleça-se a sub-consignação n. 5, Pessoal, da pro

posta do Governo. 

N. 28 

Accrescente-se na relação dos funccionarios addidos do 
MinisLcrio da Agricultura os seguintes nomes: Gaudino de 
F·ariu, ajudante de engenheiro, addido, do Serviço de Povoa
mento, cdm os vencimentos annuaes. de B :400$; Octavio Pa
checo, 1• oi'ficial, addido, da Directoria do Serviço de Povoa
mento, com os vencimentos annuaes de B: 400$; Justino de 
Menezes, medico, addido, da Hospedaria de Immigrante da 
Ilha as Flores, com os vencimentos annuaes de 7:200$; Ri
cardo Biscucc.ia, interprete-auxiliar do Serviço de Plovoa
mr.nto, eom os vencimentos annuaes de ~1 :ô00$úüü. 

Emenda substitutiva á vm·ba 19 

Aug·mentc-sc de 08 :OOOif,, sendo "8 :000$ na despcza fixa 
e 50:000$ na variavel c façam-se as seguintes alterações: 
Accrescenle'm ... se as ·Se~intes sub-consigntt

ções, na consignação n. 1, na imporLuncia 
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65:" 00$000 

SERVIÇO DE POVOAMENTO 
Directoria: 

Claudino de Faria, ajudante ele engenheiro .. . 
Octavio Pacheco, 1 • ofl'icial. .............. . 
Ricardo de Biscuccia, auxiliar de interprete .. 

Hospedaria de Immigrantes da Ilha 
das Flores: 

Justino de Menezes, medico ................ . 
Escola Superior de Agricultura e Me

dicina Veterinaria: 
[Pedro Barreto Gaivão, lente ·em disponibi-

lidade . . . . . . . ...... · ............... · · 
Campo de Demonstração: 

Bernardo Dias 'Ferreir.n, director do de Itaocara 
Cursos ambulantes: 

Emilio Thamslem, professor ambülante ..... . 
Servico de semenleiras: 

Alberto lltwache, njudante technico ......... . 

B :400.~000 
8 :lt00$000 
4:800$000 

7:200$000 

9:600$000 

6:000$000 

6:000$000 

12:000$000 
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AnLhct·o Augusto M.niu, porteiro-continuo.... :; :000$000 
Supp!'imam-se as sub-consignações ns. 21, 

~2 e 60, reduzindo de.. .. . .. . . .. . .. . .. . :t 7:400$000 
Na consigna~ão n. 11, ela despeza variavel, 

augmentem-se .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 50:000$000 

N. 30 
A ve1•ba 22': 

E' concedida á Congregação dos Salesianos que mantem 
em NHhoroy no Estado elo Hio de Janeiro as «Escolas Pro
fissionacs de Santa Ro~a:1> dando educação e ensino Lechnico, 
g·rutuitamcnto, a monores pobres, o auxilio de cento e cin.:. 
coenLa contns de rói>, para os gastos na rcconslrucção do 
edificio e acquisi1;üo de novas machina·s e apparelhamonto ne
('.t'SS:ll'io ao fun~.cionnmcnl.o das suas officinas. 

A Commissiio opina pela approvaç.ão da emenda reduzin
do o auxilio pedido a 50:000$000 e correndo a despeza pela 
l'erba 22' - «Sub\•enoões e Auxilias». 

N. IIII 

A' verba 22•, consignação IV, accrescente-se, como estava 
na proposta do Governo: 

Escola Agronomic.a de Man.áos, 15 :300$000. 

N. 34 

;verba 22• - Subvcncões e Auxilias: 
No n. nr supprima-se desde: «e dos cursos de meca

nica pratica», até o final; redu2:indo-se a verba de 300 contos 
de ré is, ficando assim em 700 :ifr00$000. · · 

Reduza-se a sub-consignação n. !LI da verba 22• de réis 
:160:000$, substituindo-se as pala'l'ras «até :1.00 :000$», por «até 
120 :000$», conservando-se no mais a redacção rla proposta do 
Governo. 

N.. 35 

Verba 24.•- Escola Normal de Artes e Officios Wenceslau 
Braz: 

A suib-consignação n. 4, •Material, da proposta do Governo. 
, Reduza-se de 80•: 000$ a sub-consignacão n. 4 da verba 24, 

que fica reduzida a :100·:000$000. 

N. 36 

Verba 25• - Serviço do Algodão: 
Reduza-se de. 700:000$ a sub-consignação Material, n. :19, 

que 6 do :1. ~00 contos. ficando assim em 700:000$000. 
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Onde convier: 
.. Quotas de.~tinadas aos patronatos aoricolas João Coimbra 

e Barão de Lucena 

Discriminação 

Pessoal: 
1 director em commis-

são ......... . 
1 medico .......... . 
1 auxiUar-agronomo . 
1 escripturnrio ..... . 
3 professores prima-

rios ........... . 
1 economo - almoxarife 
3 mestres de officinas 
1 porteiro - continuo 

(grat. mensal de 
180$000) ....... . 

2 inspectores de alum
nos (grat. men- · 
sal de 1RO$OOO) 

3 guardas vigilantes 

7:200$000 
6:000$000 
5:400$000 
4:800$000 

10:800$000 
3:600$000 
7:200$000 

2:160$000 

4:320$000 

João 
·Coimbra 

150 alumnos 

: ' 

Barão de 
Lucena 

150 nlumnns 

., 

, (grat. mensal de 
144$000) ....... 1.5:184$000 56:664$000 56 :1Jü4$000 

Sub-consignacão n. 7-Pessoal men
salista ou diarista- Operarias, 
trabalhadores, etc . . . . . . . . . . . . 30 :000$000 20 :000$000 

Material: 
Rubrica I - :Material perma

nente: 
Sub-consignações ns. 1, 3, 4 e 5 -

Ob.iectos, moveis e utensílios de 
aula e escriptorio, apparelhos e 
utensilios de engenharia; in• 
strumental de musica; instru
mentos e material cirurgicos; 
material para desinfecções; ma-:
chinas; apparelhos e utensil i os 
para officinas; camas e uten
sílios de dormitarias e enfer
mari:as e mnchinas para Ia
vagem de roupas; trem de co
zinha, mobiliario, talhAres e 
ut.ensilios de refoitorios; tra
ctores, mn!Yhinns nrntorins, fer
rn'mentas, instrumentos, appn-
relhos e ntensilios do Invonrn. 10:000$000 10 :000$0tl0 

Sub-consignacões ns. IJ, 8 o !l-Pos
tes telegraphicos c tolephonos; 
nppnrelhos c fios; comtrucoão, 
reparação e conserv:nção de mn
chinas, cdificios c suas depen-



SESSÃO EM 30 Dll DEZllMDRO DE i924 

Discriminação 

derreias; aulomoveis, nulo-cn
minhücs, embarcações e outros 
vchiculos empregados nos trans-. 
portes do pessoal c. material; 
arreios, nccessorios e sobrcsa-

João 
Coimb~a 

150 alumnos 

699 

Barão de 
Lucena 

i 5(} alumnos 

lentcs necessarios nos mesmos. 15:000$000 15:000$000 
Sub-conignnção n. 7 - Animaes de 

trabalho ou de producção ele 
leite e ovos ou de~l.inaelos tí 
reproduccão. . ....... : . . . . . . . 1 :500$000 1 :500$000 

Rubrica JI-M:aterial de con-
sumo e de transformação: 

Sub-consignação n. 10 - iMal.criaes 
ele expediente c de desenho e 
livros escolares.. . . . . . . . . . . . . . 6 :000$000 8:000$000 

Sub-consignação n. i 1 - O neces-
sario á illuminação, combus-

tíveis, lubrificantes c acces-
sol'ios e mnf.r.l'inl electricc. . . . . :. :GG0$000 4 :úUU$000 

Sub-consigrrações ns. i2 e 13 -· Ali
·mentação e dieta de immigmn
tes, colonos e alumnos dos pa
tronutos, inclusive abastecimen
to de agua, alimentação do pes-

soal marítimo e assalariado.. 85 :000$000 85 :000$000 
Sub-consignação n. i4 - Drogas e 

medicamentos 11 utensilios de 
pharmacia e gabinete medico.. 7:500$000 7:500$000 

Sub-consjgnação n. 15 -- Louça, 
roupa e utensilios pma rcfei-
torios, dormit.orios, enfermarias D :000$000 9 :000$000 

Sub-consignacão n. 16-Sementes, 
mudas. inceticidas; adubos o 

. correctivos para as terras de 
culturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:000$000 5:000$000 

Sub-oonsign:nção n. 17 -. Forragem 
e ferragem rpara nmma~s. . . . . . 2:000$000 2:000$000 

Sub-consi-gnação n. 18 - Material 
para os serviços. de abasteci
mento de agua, saneamento, 
esgotos c outros ntlinentes aos 
nucleos e patronntos nos termos 
dos regulamentos vigentes... . . 5:000$000 ii :000$000 

Suh-consignaçí'io n. 19-V cstunrios, 
calcado o chapéos. . . . . . . . . . . . 40:000$000 40 :OOO:ilOOO 

Sub-cons.ignução n. 20 - Acces-
sorios· o· .~olJrcsnlentes p:nru as 
emborcações e vehiculos.. . . . . 750~000 750$000 

Sub-consignnçiío n. 21 - Material 
para aprendizagem o trabalhos 
nas ofricinns.. . . . . . . . . . . . . . . . ;, :000$000 .'t :000~000 
Snla dns sessões, 22 do clezomhJ'O de 1924. - Jfenrl.onça 

Martfns. 



-.-

~- 52 

Natm·eza da despesa 

VERBA 15' 

Serviço de P1•otecção aos Indios 

(Deoreto n. 9.214, de 15 de dezembro do 1!!11, e leis n. 2.S-i2, 
de 3 de janeiro de 1914; 2.924, de 5 de janeiro de 1915; 
3. 454, de 6 de janeiro de 1918; 3. 991 de 5 de janeiro de 
1920; 4.242, de 5 de janeiro de HJ21; e 4.555, de 10 de 
agosto de 1922.) 

I - Pessoal pel'manente 

Directoria 

Ord. Grat. 

1. 1 director. . . . . . . . 12:000$000 6:000$000 
1 primeiro offioial. 5:600$000 2:000$000 
1 segundo official. 4:000$000 2:000$000 
1 servente (salario mensal de 180$000) ..... 

18:000$000 
8:400$000 
6:000$000 
2:160$000 

PAPEL 

l'"ixa l'ariavel 

34:560$000 

TOTAJ,~ 
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Inspectorias 

(Seis inspectores sendo um para o Amazonas e Territorio do 
Acre; um par;J. o 1\Iaranhão e Pará; um para o Espírito 
Santo, Bahia. e l\Iinas Geraes; um para S. Paulo e Goyaz; 
um para o ·Paraná e Santa Catharina e uli1 para 1\Iat!o 
Grosso.) ; 

2. 6 inspectores .............. . 

Ord. 

6:400$000 

' 

Grat. 

3:200$000 

Jl - Pessoal. variavel e se;·viços r.xtrao!"dinarios (m·ts. 60, 69. 
74 e 79, do decreto n. 9.214, de 15 de dezembro de J9H). 

Pessoal em commissão, mensalista, diarista, jornaleiro ou 
assalariado, em serviço de estudo e construcção de 
estradas, edifícios, desobsh·ucções de rios, drenagem 
de terras, de reconhecimento e exploração de ser
tões para pacificação de índios; de medição e demar
c:ação de terras; encarregado de postos, povoações ou 
fazendas indígenas, de escripturação, guarda e asseio 
de edifícios ou estabelecimentos rurnes; pessoal de 
embarcação de h·opas, carretas ou ouh·o quaiqliPr 
transporte terrestre, trabalho de officina, campos 
de CUltura OU criação e outros, de accôrdo (lUUl O re
gulamento do serdço; sendo que a remunêração dos 
technicos e chefes de serviço poderá altingir á gra
tificação de 900$ mensaes e á diaria de ao* e do pes-

57:600$000 

92:160$000 
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' .· 

soai administrativo, (jornaleiro; ~iarias, ou assala
riado at-é 600$ mensaes e á diaria de 20$000; 

2. Para os servi(;os oc.corrent~s em Estados onde não haja 
inspectorias, bem como os praticamente irrealiza
veis pelos funccionarios existentes e outros previstos 
no regulamento eart.s. 3•, letlr.a a, b, e c; :tr!.:;. 4°, '5" 
e 6• do decreto n. 9.21.i, de 15 de dezembro de 1!111); 
pacifica!;ão dos Parint.ins, Amazonas; dos Caingan
gues do !Laranjinha - Norte do Paraná e legalização 
de suas terras, pacificação dos Cajabis, Saiás, Autys 
e outros da Bacia do Xingú; assistencia aos Carijós, 
de Pernambuco; aos Guaranys, de Itanhaem, S. Paulo, 
ou outro;; ...................................... . 

4. Pessoal, inclusive trabalhadores, das seis inspectorias e 
seus 42 postos de pacifica!;ão e attracção de índios e 
outros, pela substituição ou desdobrament·J destes, de 
:accõrdo com as necessidades do serviço, sendo: 

10 postos no Amazonas - um no Rio Sumurú, um no 
Jauapery, ·um no Autaz-Assú, um no Baixo 1\Iaicy, 
um r.o Alt.o )laicy, um no Jamary, um na Set'uhiay 
(Purús), um no Tuhiny (Purús), um no Ariahú 
(Baixo Amazonas); 

2 postos no .)faranhão-um no Alto Gurupy, um no Pin
daré, um no Guajahú e outra no Alto 1\Ieat'im; 

2 postos no Espírito Santo e :IIi nas - um no R i o Pancas 
e outro no Xeme; . 

2 postos em S. Paulo·- um no corrego Icatú, um no rio 
Feio e outro no Ararahú; 

PAPEL 

Fixa 

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

Variavel 

190:000$000 

TOTAf~ 

por 
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7 postos no Paraná e Santa Catharina - um no rio das 
Cinzas, no S. João, um no Pinhalzinho. dous no rio 
Ivahy, um no Tibagy e outro no Plate; 

i6 postos em .Matto Grosso - um no rio Papagaio (Aito
Juruema), Úin no Sararé (Guaporé), um no AILo 
Par•aguay,/ uiili no Paranatinga, um no ·,l'io Verde, 
um no Pirigára, tres ao longo da Estrada de Ferro 
Noroeste do Brasil, um nos campos do Bodequena, 
um no rio Dourado, um no S. Miguel (Baixo Guaporé), 
um no l\Iamoré e tres no Alto S. Lourenço ......... . 

5. Pessoal, inclusive trabalhadores das quatro P•Jvoações 
indígenas, cr·eadas pelos decretos ns. 8. 941, ·de 30 de 
agosto de 1911, e lei n. 3.454, de 6 de janeiro de 1911, 
sendo: 

' Uma em S. Paulo- Povoação Indígena do Araribà; 
Uma no Paraná- Povoação Indígena de S. Jero!lymo; 
Uma no Rio Grande do Sul - Povoação Indígena de Passo 

Fundo: 
Uma em )falto Grosso - Povoação Indígena de S. Lou-

renço ........................ ; ................ . 
6. Pessoal, inclusive trabalhadores, encarregado da guarda 

da Fazenda Nacional de S. llfarcos, no Rio Branco 
(Amazonas) .................................... . 

III - l'antauens l'euula.meutares e ajudas de custo 

7. Pessoal, effectivo e do em commissão nos Estados e fóra 
das respl'ctivas sédes (arls. 56, 68 a 71. do decr·e!o 

498:0008000 

100:000$000 

50:000$000 

838:000$000 

8 



Natureza da despesa 

11. 8.899, de 1_1 de agosto de 1911; arls. 66, 73 e 7~, 
do decreto n. 11. J36, de 13 de janeiro de HJ15, e 
arts. 75 e 77 do decreto n. 9.214, de 15 d9 dezem
bro de 1911; ar!. 396 do decreto n. 15.783, de 8 de 
novem!Jro de 1922) .............................. . 

IV - Auxilias dive1·sos 

8. Auxilio de 300S para fardamento do servente ........... . 

MATERIAL 

(Da directoria e dependencias) 

I - Mate!·ial }Jc1'11lU1lC11fc 

Animaes de montaria, carga e tracção; arreio e pertences; 
carros e carretas, pequenas embarcações, inclusive 
pequenos motores, barracas, toldos e material de 
cozinha ......................................•.. 

----------------

Fixa 

PAPEL 

Variavel 

42:100$000 

42:100$000 

300$000 

300$000 

3·i :170$000 

TOTAL 
]JOI' 

consiynaçoes 
~ 

:> 
2' 
2 
:> 
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00 

I 
~ -
~ 

t;; 

2 . .Morões, arame e accessorios p·ara cercas de campos dé 
culturas e de criação do!; estabelecimentos indígenas 
do serviço e qn Fazenda Kacioiial de S. •Marcos .•.••• 

/ 
/. 

II -·- Matérial de col!.su,mo e de transformação 

3. Material para expediente, pai·a illuminação, desenho e 
photographias ...... · ........................ .- .... . 

4. Combustível, lubrificantes estopas e similares para mo-
' tores .........................•..... · · • · . · ... · · · 

5. Alimentação do pessoal assalariado dos 4 7 estabelecimen
tos, Postos ou Povoações Indígenas e Fazenda Nacio
nal de S. Marcos, inclusive pessoal de pequena;; en1~ 
barcaçõcs, de tropas e carretas em serviço ou cm 
tranSito ....................................... . 

6. Alimentação do pessoal jornaleiro das turmas de reconhe
cimento, pacificação de índios, demarcação e sanea
mento de terras, construccões de estradas, de lanchas 
em serviço ou sua hospedagem quando em transito ... 

7. Ferramentas para officinas, para ·matto ou milvitnento de 
terra, correias e polias para tansmissões; ferro, ma
deiras; couros e outras mat.erias primas·; forragens e 
ferragens paa a"iJim'aes do serviço ...........•...... 

III - Despesa,s diversas 

8. Editaes e publicações analogas, serviços telephonicos, in
clusive na resideucia do director, e despesas miudas .. 

.......... 

..... ·-.... 

84:500$000 

118:670$000 

15:600$000 

35:000$000 

178:520$000 

50:574$000 

34:680$000 
·~ 

H :300$000 
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Natureza da despesa 

9. Transporte de pessoal, inclusive aluguel de carros, car-
retas, embarcações e animaes ..................... . 

10. Transporte de material, e animaes ............•......... 

U. Despesas com alugueis de casas, de campo ou pastos, com 
armazens ou depositas ........................... . 

IV - Auxilio aos índios assistidos pelo Serviço (m•t . .2•, ns. 11 
/2, 14, 15 e /6 do decreto n. 9 . .214 de 15 de deoem/J1·o de 
1911) • 

12. Ferramentas e instrumentos de trabalho, inclusive mate-
. rial de caça e pesca, roupas au fazendas, machinas 

agrícolas ou de beneficiamento do productor; instru
mentos de musica; soccorros em medicamento!! e ali
mentos, inclusive hospitalização, tratamento medico 
e pharmaceutico nos Postos,. e Povoacões Indigenas 
ou ei:n transito nas cidades, villas ou fazendas de en
fermos, viuvas e orphãos das tribus assistidas 11elo 
Sen,~ço . . . . . . . . . ................... · · · · · · · · · · ·· 

13. Gado de cria de qualquer especie; sementes e mudas· e 
todos recursos necessarios ao d.esenvolvimento 
economico dos Postos e Povoações Indígenas ........ . 

PAPEL 

Fi.ca 

.......... 

Variavel 

52:344$000 

10:000$000 

22:240$000 

. 95 :884$000 

130:000$000 

226:972$000 

. TOTAl, 
POl' 
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14. Material para auxiliar a construcção de casas de. índios, 
nos Postos ou Povoações Indígenas, bem como para 
edifícios destinados a escolas, officinas, enfermarias, 

I. 
II. 
IIL 
IV. 

I . 
II. 
III. 
IV. 

paióes, galpões ou outros de uso commum .......... . 

RECAPITULAÇ • .\0 D.\ VERBA f 5' 

Consianação "Pessoal" 

Consignação "Material" 

..... o o • o o •• o • o •••••••••••••••• o o • o o o o ••• o o ••• o o o • o •• 

o • o • o ...... o ................ o ••••••• o •••••••••••••••••• 

Total segundo a natureza da despesa ............... . 

Total da verba ..................................• 

Barbosa Lima. 

92:160$000 

92:1608000 

88:000$000 

444:9/28000 

838:000$000 
42:100$000 

300$000 

sso :.\008000 

118:6708000 
315:374$000 
"95:884$000 
-144:9728000 

974:900$000 

!}2: 160$000 1. 855:300$000 

972:560$000 

974:9008000 

1.947:460$000 

te 

"" 00 
00 
>•--
0 

"" ~ 
<.: . 
O· 

" "' c· 

"' N 

""· :;;: 
!!l 
O· 

" "' ...,. . 
o 
I<> ,._. 

~.0 
-~-



' 1, ' I ' " I> ., 

ÁNNAEil DO SENADO 

A Commissão acceila a emenda, com as seguintes alte
rações: 

Ü - Pessoal variavel - N. 3 - "Para os serviços oe
correntes em Estados onde não haja inspectorias, bem 
como ... " Em vez de 190:000$ diga-se 210:000$ e depois de 
"pacH'icacão dos Parintintis, Amazonas", accrescente-s s 
"paci!'icaçüo dos Patachos da Bahia". 

No n. 4 - "Pessoal inclusive trabalhadores, das seis 
inspectorias e seus 42 postos ... " Em vez de 4 postos no 
Marànhüo, um no alto Gurupy, um do Pindaré, uín nó Gra
jahu c ill~tro no Mearim, diga;..se 3 pQstos - um no alto 
Gurupy, um no Pindaré e outro no Mearim ou Grajahu. E 
dep(lis de "2_ postos no Espirita Santo e Minas -· . um no rio 
Pancas e out"rp no. rio Eme", accrescente-se - um posto na 
Bahia, no i•io Jequitinhonha ou no rio Pardo. 

Nó n. 6 - "Pessoal inclusive trabalhadores, encarre
gad(ls da_ guarda da Fazenda !Nacional de S. Marcos, no rio 
Branco (Amazonas)." Em. vez de 50:000$, diga-se 30:000$000. 

Emenda n • ... da Commissão 

Verba ?' 

Accrescentc-se na sub-consignação n. 32, do "Material" 
depois de "Pinheiro Machado", o seguinte: "reunidos em umíi 
só s•éde todas as seccões." 

Emenda n •••• 

Verba 3' 

Augmcnte-sc a in1portancia de 521 :500$ e façam..:se as 
seguintes alterações para mais: 

No "Pessoal" : 

Sub-consignnoão 11. 7 . .......... o • o o o •••• o • 

No "Material" : 
Sub.:.consignações ns. 1, 3, 4 e 5, fundi'das .... 
S b. . - . " . u -cons1gnacao n. ·""'o • o o o • o o • o o ••• o o •• o ••• 

Sub-consignacão n. 15 •........••.•...•..... 
Sub-consignaçüo n. f6 ..................... . 
Sub-consignacão n. 17 ..................... . 
Sub-'consignação n. 18 ....•................. 
.Sub;.consignacão n. 19 ........... ' ........ .. 
Sub-consignacão n. 23 ..................... . 
Sub~consignaçüo n. 24 ..............•...••.. 
Sub..:consignacões ns. 28 e 29 fundidas ....... . 
Sub-corisignacão n. 30 ..................... . 

Reducções : 

Sub-consignacões n. 14 no Material. ........ . 

13:500$000 

23:000$000 
3 :00:0$000 

64:000$000 
26:000$000 

9:0aü$000 
96:000$000 

100 :000$000 
29:000$000 
14:000$000 

100 : 00(}$000 
51:000$000 

7:000$000 



SESSÃO EM 3.0 DE DEZEMBRO DE 1924 709 .. 
Emenda n .... 

Verba 5' 

Augmente-se a importancia de 33:400$, na despesa va-
riavel, transferida da verba 27', c accrcscentc-se o seguinte: 

No "Pessoal" : 
Na sub-consignacão n. 5, a importancia de 27 :400$000. 
No "Material" : 
Na sub-consignação n. 3, a importancia de 6 :000$000. 

I' I ', ., Verba 5' 

Augmente-se a importancia de 230:460$, transferida da 
verba 16', sendo 30 :600$ na despesa fixa c 199 :860$ na va
riava!, para o custeio da Estação de Pomicultura de Deodoro, 
fazP,ndo-se as seguintes alterações: 

Na despesa fixa, no "pessoal" : 
Accrescente-se, depois dos ".Campos dr. !=\ementes", da snb

consignação n. 4, a seguinte sub-consignação : 

, .... ":'"' 

"Estação de Pomicultura de Deodoro" 

(Decretos ns. 13.010, de 4 de maio de 1918; 14.246, de 1 de 
julho de 1920, e 10.663, de 5 de novembro de 1924) 

; :;"-:7.• : ,~ i: t .,.. . 

'• I 

' 1 director· ............. . 
1 auxiliar agronomo. . .. . 
1 apicultor. . .......... . 
1 escripturario. . ...... . 
1 jardineiro - horticultor 

(salario mensal 250$) 

Ord. -
6:400$000 
4:800$000 
4:000$000 
3:200$000 

Grat. 
3:200$000 
2:400$000 
2:000$000 
1:600$000 

Fixa 
9:600$000 
7:200$000 
6:000$000 
4:800$000 

3:000$000 

o;, I' ''' 30 :600$000 

Na despesa variavel : 
Augmcntem-se de 199:860$ as seguintes sub-consigna:

cões : 
No "Pessoal" : 

N'. 5, de..................................... 72:000$000 
N. 7, de.;................................... 4:000$000 

No "Material" : 
N. 1, ·que .ffca •restabelecida, de. . . . . . . . . . . . . . . . 6 :800$000 

dizendo-se. porém, em vez de "Machinns ·de ·escrever o cal
cular" e de ''mobiliario, armarios c ostnntcs", .o seguinte, no 
final: "e conoet•to ·de ·machinns do escrever o calcular, de mo
,.biliario, armilrios o estantes'~, 



710 ANNAES DO SENADO 

N. 3, do ................................... . 
N. 4, de ................... , ............... . 
N. 5, de ................................... . 
N.. 7, de ................................... . 
N. O,. de ................................... . 
N. 10, de ................................... . 
N. 11, de ................................... . 
N. '12, de . .. -................................ . 

EMENDA DA COMMISSÃO 

10:000$000 
25:000$000 
21!000$000 
ü:000$000 

23:360$000 
1:700$000 
5:000$000 

25:000$000 

No "Pessoal", sub-consignação n. 4, na respectiva deno
minação, em vez de "Espirita Santo, no Estado da Parahylla 
do Norte", diga-se, no final: "e Rio Branco, no Estado de Mi-
nas Geraes ". · 

EMENDA DA' COMMISS.ÍlO 
Verba 7• : 

Transfira-se das sub-consignações ns. 8 · a i2. 
fundidas, para a n. 22, a importancia de. . . . 20:000$000 
No La- O consumo de energia r.lnr.t.rir.a na Estação de 

Combustíveis e Mincrios exige a medida contida na emenrla. 

Emenda n .... da Commissão 

Verba iO' 

Transfira-se, no "Pessoal", da suo-consignação n. 4 para 
a n. 3 a importancia de i2 :000$000. . 

Emenda n .... da Commissão 

Verba o• - Augmentada de O :000.$ cm: 
Pessoal : 

Suh-consignação n. .4 - Restabeleça-se do-
taç.ão de ............................. . ~:000$000 

Material: 
Sub-consignação n. 8 - Accrescente-sc para 

conservação c concerto de machinas ..... . ií :000.$000 

Emenda da Commissão 

V:orba 11' 

Museu Nacional - Onde se diz; na proposta do Governo: 
Consignação "llcssoal": 

Sub-consignação n. 3, 70:800$, diga-s o 52:800$000. . 
Sub-consignação n. IJ, manter o título çla •proposta d,o GQ" 

vemo, cpn1 a qolação do 48 :000$000, · · 



I 
SESS.:\0 EM 30 DE DEZEMBRO DE 1024 711 

Consignação "Material" : 
Sub-consignação n. 1, 32:000$, diga-se: 30 :000$000. 
Sub-consignaçíio n. 10, 104 :000$, diga-se: 90:000$000. 

Emenda n .... da Commissão 

Verba 14• 

Restabeleça-se a sub-consignacão n. 24 do "Material", li
mitada, porém, á importancia de 22:000$000. 

I - ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA E MEDICINA 
VE'l'ERH~'ARIA 

CONSIGNAÇÃO MATERIAL 

I - Material permanente 

1. Objectos de escriptorio · e material para 
installacões electricas ... · ............... . 

·2. Livros, revistas e jornaes, inclusive a sua 
encadernação. . . .. .................... . 

3. <Machinas, apparelhos, instrumentos e 
utensHios para trabalhos, estudos e 
pesquizas nas aulas, laboratorios, ga
binetes e officinas; instrumentos ci
rurgicos, apparelhos e utensilios dt! 
uso veterinario ....................... . 

4. Tractores, machinns -aratorias, ferramen
tas, instrumentos, ap,parelhos e uLen
silios de lavoura; apicultura, avicul
tura e jardinagem; animaes de tra- · 
balho ou 'destinados á produCJção e re
·produccão ; arreios, vehiculos e seus 
accessorios. . . . ....................... . 

5. Obras de conservação dos edificios e suas 
dependAnoia~. . ....................... .. 

Somma .. o o I o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

li - Material de consumo e de transfor
mação 

•6. Artigos de expediente o de desenho, li-
vros e demais material de ensino ....... . 

7. Material para a illuminacão; .para lubri
ficação, · limpeza e cons;crvação de ma
chinas, apparolhos e instrumentos ; para 
o asseio e hygiene e copa ; o combustivo!. 

8. Publicacão dos archivos da Escola Supe-
rior de Agricultura ................... . 

O. Drogas o productos chimicos ou biologi
cos o outros artigos elo consumo, in
clusivo ulonsilios qe vidro o pareei-

;:.~ ,. '• ·~ 

7:000$000 

5:000$000 

25:000$000 

6:000$000 

10:000$000 

53:000$000 

10:000$000 

10:000$000 

6:000$000 
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lana, .para trabalhos, estudos ou pes
quizas nas aulas, laboratorios e ga
binetes; medicamentos, drogas o uten-

. silíos de uso pharmaceutico para trata-
Lamento dos alumnos .................. . 

10. Forragem e ferragem para animaes e 
compra de animaes destinados ao pre
paro de productos biologicos e a ex-
periencias e estudos ......... : ......... . 

11. Plantas, sementes, adubos, correctivos, in-
secticidas · e • fungicidas ...... •· .. • .. • ...•.. 

Somma. . . . ..................... . 

III - Diversas despesas . 
12. DespesaS. telegraphicas e telephonicas, de 

gaz e electricidade ......... : . .......... . 
13. Edítaes e publicações· ana·logas ........ ; .. 

48:000$000 

6:000$000 

4:000$000 

84:000$000 

6:000$000 
2:000$000 

14. Transporte de pessoal, em objecto de ser
viço e de • alumnos, em excursões. de .. 
estudo. . . . ........ ~ .................... , ~ . . -:1 O': 000$000 

!5. Transporte de material................. . .. 6:000$0011- . 
16. Lav~~e~ de toalhas, aventaes e capas de·· · 

mobJharw. ·. . ... ... .. .. . .. . .. .....• ... .. .. .. 1:000$000 
' . ' 

~somma . ............. , ..... _ ..... ·.. .25-:.000$000 

Somma do estabelecimento.......... 162:000$000 

----~·--··--·------- ---· 

'): ' 
, .·r l .· 

, , . r L!"', 
,·l,_'j' 

,O 

'll,.. 

-:;.1~ 
·".JI .'~lJ I 

4. 

I 
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SESSÃO EM 30 DE DEZEMBRO DE 1924 713 

Emenda n ...• da Commissáo 

Verba 16' : 
Restabeleça-se a importancia de 24 :000$ na sub-consi

gnação n. D do "Pessoal", e, em vez de "e Barbacena, 60:000$", 
diga-se: "c Barbaccna, 84 :000$000". 

Verba Hi' : 
Restabeleça-se a imporlancia de 320 :000$ da sub-consi

gnacão n. 29, do "Material", supprimida pela Gamara dos 
Deputados, transferindo-se a parcella de 73 :800$ para a des
pesa fixa e conservando-se a de 246:200$ na variavel, assim 
discriminada : 

No "Pessoal", titulo "III", accrescente-se no final dos di
zeres, o seguinte: "Estação Experimental de Ponta Grossa", 
no Paraná; Estaçáo Geral de Experimentação no Rio Grande 
d.o Sul; decretos ns. 16.443 e 16.441, de 2 de abril de 1924"; 
na Sub-consignaçáo n. 11 accrescentem-se mais 2 directores 
9:600$; 2 chefes de secção de agronomia 14:400$; 2 chefes 
de seccão de chimica 14 :400$; 2 chefes de secção de biolo
gia 14 :400$; 2 escripturarios 7 :200$; 2 chefes de culturas 
6 :000$; 2 porteiros-continuas 4 :800$; 2 serventes 3 :000$; r., 
na somma, a importancia de 73 :800$; na Sub-consignacão 
n. 12, accrescente-se para a Estação de Ponta Grossa 30:000$, 
para a de Rio Grande do Sul 60:000$; augmentando-se réis 
90 :_!lO O$ na som ma; na de n .. 13, accrescentando-se para a Es
tacao de Ponta Grossa, 4 :000$, para a do Rio Grande do Sul 
6 :000$; augmentando-sc 10:000$ na somma. 

No "Material" façam-se os seguintes accrescimos nas di
versas sub-consignações : 

Numero das 
·sub-consignacões 

1. o • o ••• o • o •••••••• 

" ....... o o •• : •••••••••• o 

3. O 0 0 O o I O O O O O O O O O O O 

4. . ..... o • o •••• o ••• 

8. - .... o ••• o •• o ••• o 

Somma por consig .... 

9. • • • o ••••••• o •• o •• 

10. • ••• o •••• o o •• o •• 

12. . •••• o • o o •• o •• o o • 

16. . o o o o ••• o o o ••• o •• 

17 .. ................ 
Somma por consig .... 

I ..... 
"' "' a:~ a:l cn. 

~"' "' M f: 
r=<l_c 

"' o""' 
·==~ .,.~;::: 
"'So 
~ p.. 
r.1 

300$000 
300$000 

3:ooo$ooo 
13:000$000 
25:000$000 

H :600$000 

1:000:000 
3:000$000 
2:000$000 
2:000$000 
4:000$000 

12:000$000 

I 

"'"' "' --.... ::l ~"' "';::o ~ Q) ...... r.n. .,.;::: 

c3a=::o "' .~.8 ..... "' o .... o U)= 
lOS ~"' ~ =~ 
""~<~ "' os "' o;:: - r=<l•os "' c.>I>O 
Ul "" .... 

I ::l 
r.1 ·~ c 3< 

"' "' 
500$000· 800$000 
300$00(} 600$000 

7:000$000 10:000$000 
19:000$000 32:000$000 
38:000$000 63:000$000 

64:000$000 106:400$000 

1:500$000 2:500$000 
6:000$000 9:000$000 
2:000$000 4:000$000 
3:000$000 5:000$000 
5:000$000 9:000$000 

17:500$000 29:500$000 
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20. • ••• o ••••••••••• 200$000 200$000 400$000' 
21. • o •••••••••••••• 1:000$000 i :500$000 2:500$000 
22. • ••• o ••• o. o ••••• 2:400$000 5:000$000 7:400$000. 

Som ma por consig ... 3:600$000 6:700$000 10:300$000 

Somma por estabeleci-
mentos. . .. . . . . . . 57 :200$000 89 :700$000 146 :200$000 

Verba 16' : 
Repuza-se a imporLancia de 230:460$, sendo 18:960$ na 

despesa fixa e 2H :500$ na variavel e supprimam-sc a con-
.· signnção n. IV do "Pessoal" da Estação de Pomicultura de 
Doadora, com as respectivas sub-consignaçõcs ns. H, 15 e 
16, na importancia de 18:960$, da despesa fixa e de 76 :000$, 
da variavel, e as parcellas das sub-eonsignações do "Mate
rial", correspondentes á mesma estação, na importancia de 
135:500$, de despesa variavel. 

Verba 16' : 

Rcstabeleç;a-se a importancia ele 75:000$ c façam-se os 
seguintes augmcntos parei aos nn .pl'oposic.üo: 

No "Pessoal": 
· · Na sub-consignação n. 12. na estação de Ilhéos, em vez 

de 20:000$, diga-se 48:000$000. 
Na de Campos, cm vez ·de 35:000$, diga-se 56:000$000. 
Na do Partí, em vez de 30:000$, diga-se 32:000$000. 

Na de S. Gonçalo dos Campos, em vez de 20:000$000, 
diga-se 32:000$000. 

Na de Goytacazes, rm vez de 20:000$, diga-se ré is 
32:000$000. 

Verba 16': 

No "Material", substif,na-se o quadt•n contendo as sub
consignações ns. 1 a 25, pelos seguintes, que deverão ser coi
locados, respectivamente, depois dos ns. I, II c III do ''Pes
soal", passando as stib-consignações ns. 27 c 28 da proposta 
a lomar os ns. IV e V. 

Verba 21• : 
A sub-consignacão Il". t elo "Material", rcdi.ia-se ela se

guint!\ fórmn : 
"Vazilhame ele amostras, livros, revistas c ,iornacs c r.n

ca:dornação dos mesmos, r. cnnccrlo c conservar\ão do mate-
rial permanente." · • 

Verba 22•- Subvenções c auxílios : 
Restabeleça-se a imporlancia dr. 80:000$ da suh-consi

~nação n. 23 do "Material" da verba H' ela proposta, a qual 
ficar<\ assim redigida: "Auxilias para a construcção de silos 
ou de banheiros canapnticidas c sarniJ'ugos, sondo os banhei
ros 1\ razão de 500$ cada nm, na fórma elo docroto n, 1J .4601 de 27 de janeiro elo 1015, 50:000$000, 
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Emenda n .... da Comrnissüo 

Verba 22'- Subvenções c auxilias 

715 

AugmenLe-sc a importancia de 50:000$ o accrescenLcm
sc as seguintes consignar;ões: 

VII. Conselho Superior de Indusl.ria c Com-
mareio .............................. . 

VIII. Conselho Nacional do 'l'rabulho ....... . 

Emenda 

Verba 22' 

20:000$000 
30:000$000 

Reduza-se a importancia do 7 :200$ c supprima-sc a sub
consignação Escola Agrícola Luiz de Queiroz, cm S. Paulo, 
na importancia de 22:500$ c accresconte-sc uma nova sub
consignacão na consignação n. IV, para a Escola Agrícola de 
S. Gabriel, no Rio Negro, no Amazonas, na importancia de 
15:300$000. 

Verba 24' 

'fransfira-se da sub-consignaçil.o n. 4, "Pessoal", para a 
n. 2, a importancia ele 25:000$ c accrescente-so nos dizeres 
desta sub-consignação, depois ele "diarista" o seguinte: "in
clusive aprendizes". 

Emenda n .... da Com-missão 

Verba 25'- Serviço do Algodão 

·neduzida ue ............................... . 17:600$000 

· Supprima-se na consignação "Pessoal", n. 3, um adminis
traclor, um chefe de cultura e um 2' oscripturario, redu
zindo-se a ·despesa de 17:400$000. 

Augmente-se a sub-consignação n. 6. i O: 000$. restabe
lecendo-se assim a proposta; na consignação "1\faterial", n. 2, 
10 :000$; diminua-se a sub-consignacão n. 9, de 25:000$, fi
cando reduzida a 180:000$ a redigida assim: "Adubos, inse
cticidas. fungicirlas c sementes de algodão para ven:da u dis
tribuição aos lavradores, nn f6rma ·elo regulamento"; resta
beleocm-so as sub-consignacões ns. 5 a 12, na importancia 
de 10:000$ c 5:000$, respectivamente c accrescente-so a sub
consígnação: "para impressão de circulares. boletins, quadros 
demonstrativos c acquisição de material ele cxpodinnt.e para 
a estatisl.ica elo algodão", na im;porLancia de 25:000$000. 

Emenda 

Supprima-sc o m·L. 2• da proposição ela Gamara. 
Verba 5' : 

.. AccresccnLc-sc no "Material", sub-consignação n. !) rlc
p'oJs da palavra "sementes"- "para serem ci.isl.rilmidas gra
tuitall1cnto". 
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Emenda. n .... da Commissáo 
Verba 27' .: 
Augmente-se rle 176:000$, sendo na sob-consignação n. 4 

do "Pessoa:!" a qual ficará assim redigida : 
"0 combate á broca do café e outras pragas da lavoura, 

76:000$ e nas sub-consignacões ns. 5 e 6- fundidas- do 
material, fOO :000$000. 

Emenda n .... da Commissão 

Verba 22'- Subvenções e auxílios: 
Para pagamento de auxílios ao Campo de Selecção de Se

mentes, já fundado, de accôrdo com a lei n. 4. 555, de i O de 
agosto de 1922, no Estado do Rio Grande do Sul, e para o 
de Maria da Fé, no Estado de Minas Geraes, cem contos a 
cada um - 200:000$000. 

EMENDA 
Verba 25' : 

No "Mater·ial", sub-consignação n. i9, augmente-se a lm
portancia de 1~0 :000$000. 

' . . 
'Verba 27' : 

E!•iENDA i.JA UOMMISSÃO 

Restabeleca-se a importancia da proposta, quanto ao n. 2, 
·"Pessoal variavel", e façam-se as seguintes alterações: . 

No "Pessoal" : ' ' ' 

Sub-consigna()ão 
conducção, etc.". 

n .. 6, supprimam-se. os dizeres: "para 

No "Material" : · · ·: 
· . · Nas sub-COJ!signações ns. · 5 e 6; fundidas, augmeiitem-se 
6 :000$, transferrdos da verba 31', c áócrescenté"'se •o seguinte 
"e paz·a a publicação do Bole'tím ·do litstiti:ttú"; 

Na . subió(!Onsignação n. 8, tem vez de 3 :UIJO., diga-se 
7:000$000. 

Einenda 
Verba 27• • I '''. '·tI 

· Reduza-se a importancia de 8 :400$000 na · despesa fixa 
e façam-se as ·seguintes alterações: 

No "Pessoal": supprlmam"se, na i• 1iub-consigna~ll~: 

1 chefe do Campo de Experimentação ....... . 
1 capataz. . .... , . . . . . . .. 

......................... o f 

Etliénila 

Vel'ba 2'1~ 

6:000$000 
2.;4QQ~OOQ 

. RI edU~a•sc a lmportandlil de 33 l 400$000 llí\ tÜ~spóSí\ v~:.; 
rli\VIl r ti . 11-Çll.ffi•Bey !l~ ~o~uin~~~ !!lt~nwõos: 

I 
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No "Pessoal" : 
Sub-consignação n. 3, na imporlailcia de 27 :400$000, 

transfira-se para a verba 5• ; 

No "Material" : 
Supprimilm-se os dizeres da sub-conslgn·ação n. 3, da 

proposta .e os dizeres fill!les ."e. dos edifi_cio~", etc,, da sob
consignação n. 4 da proposta e reduza-se de 6 :000$000 as 
sub-consignações fundidas 1, 2 e 4. · 

Oiide ·convier : 

Em·enda 

V'erba 20• 

Para realizar a montagem da fabrica 1:1e . vard'e p'aris 
~dquirida_ p~r e~te ministério. ein f92?, existente .no Institu
to de chJmJCa, para pel-a em funccJOnamento, mcluin:do .o 
necessario para acqú1sição oa·s peças de madeira, ·canaliza·
ções e qualquer appaTelho ainda necessario, 80:000$000. 

'Em&nda lmbatitutiva á verba 1• 

. Re'stab'el'ea-se a im),lortancia de .41 :380$, e umntenha-se, na ·sub-c'ónsign'ação n. 7 do ... Pessaa1" a impor'tancia da pro• 
posta; restabeleça:-se a sub-consignação n. 10 do "Pessoal", 
l'iinít'nda a 20 :'000$, 'Sl.lpprimidãs as palnvra'S "fó'ra das horas 
l"egu1'ainentar:es" ·e ··~bs'er~adns as diSposições, ~te.; restabe
!Iecam'-se as. sub;;.constgnações ns. 2 e 4 do "Material", ·limitada 
·a n. 2 a 5:000$000. 

Einen'da ...- Accrescente-se ·onde convier: 
. ·o Governo appli.cará o cl'edito de i. eoo contos de 11éis, 

aberto pelo dectoeto n. t6. 556, de i3 de agosto do ·corrente 
·aimo, no 1pagamenta das despesas relativas á •hospedagem, ali
mentação ·e localização de fmmigrantes e 1.tiabalhadores na
'Cioillles, 'ef1'ectuadas :no dei:Qrrer do exerilicio de 1924, e que 
não puderam ser custeadas pelas ·respectivas dotações orça
mentarias. 

N. 42 
Onde ·convier : 

. Fica o 'Governo.autorizado ·a promover, ·pela fórma que 
jtllg~'r mais clitive'Mérite, o 'reembOlso . das quan'tias que 'em
~reston 'ás tlo'mpanhins ·de mineracão de carvão nacional, re
cebendo em combustível o principal e juros, assignando con
tl•actos, sübstft'l!Jindo às 'garantias actuaes, nos novos contra
·ciàs a. :assignU:r, '.por -outras qne considere necessarias, deter
mina'nao :p'rcÇbs, prazos ·e condições de ·eritrega. 

,_ ·Emenda subatitutiva 

"'-~_esta:beleca-se 1na verb~ ·22'. "Auxilios ·e Subvenolles -
Consignação VI", a sub-conSlgnação n. 27 do "Matet•ial", imp-



ri is 

primida na vel'ba 111' assim redigida: "Auxilio para o ser
viço . de registro gcnealogico de animaes, de accilrdo com o 
paragrapho unico do art. üO do decre~o n. 11.-125, de 13 de 
janeiro de 1915, üO :000$000. 

O Sr. Paulo de Frontin - Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr~ Senador Paulo 
de Frontin. · 

: o Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) - Sr. Presidente a 
mesma circumstancia que se deu no Orçamento da Viação élá
se no Orcamento da Agricu-ltura, onde as emendas não estão 
separadas nos deus grupos a que se ref.ere o Tegimento, o que 
determina, para quem estuda o assumpto, difficuldade para 
poder propor que seja destacada qualquer das emendas; To
davia :vou examinar· alguns dos pontos do .parecer relativo a 
emendas que eu não sei bem si devo .considerar como iteceitas 
pela Com missão ou pela mesma regeiLadqs. . · · 

O .sr. Presidente- A mesa poderá .esclarecer a V. Ex., 
conforme a informação dada pela secretária. 

O Sr. Paulo de Frontin - v\:gradecido a V. Ex. Mas, não 
tendo discutitlo o assumpto na occasião opportuna, pelo facto 
tlc Ler sido a discus~ãn• nnccrrada rapidament.fl, sem oradores, 
reservei-me para examinar o assumpto no encaminnamenio 
da v o tacão. · 
· Si houvesse necessida;de. de uma critica, quer. ao trabalho 

da commissão dos doze, que1~ a .proposição da Camara dos 
Deputados, não . haveria critica .mais severa. e, em muitos 
pontos, mais justa do que a feita pel.o illustre Relator do orça:.. 
menta da Agricultura na Commissão de Financas do Senado. 

Sóment~ depois de uma critica tão severa, a conclusão a 
tirar -devia ser o restabelecimento, na maior parte, das im
portancias solicitadas pela proposta do Governo. Mas tal não 
aconteceu. De modo que, entre o· parecer· e as suas conclu
sões, ha divergencins em pontos .muitos importantes. 

Não vai nisso a menor descoJ1sideração a:o valioso trabalho 
do honrado Relator meu prezado ami:g0, tanto mais quanto, 
estando S. Ex. sobrecarrc'gado ·,do. trabalha,· que lhe tinha 
sido confiado desde o inicio, de r.c.Jatar .o Orçamento do In
terior, trabalhos esses que lhe tomaVa; pode dizer-se, qu·asi toclo 
o tempo, viu-se forçado a reassumir o estudo do Orçamentei 'da 
Agricultura. Esse estudo, naturalmente, não deixa sempre os 
elementos indispcnsnvcis para que a Commissão possa, dentro 
da orientação do parecer, modificar as conclusões quer em 
emenda ·da. propria Commissão; quer adoptando emendas .for
muladas por i!lustres membros do Senado e submettidas á sua 
npJ•c•cinção.. . . . . . · 1 .••• ' • '·' ·. . . •• · • 

.. As;;im, o illustre Senador declara que ·não encontra as 
justificativas para a. imposição .dos grandes cortes no ovoa
mcnt.o e que a differenca ontre a· proposto. e a do tacão para 
I 024, é: ouro, 99:033$01,3, e papel 9. 358:026$678. · 

Accrescenta ainda S. Ex. que, levada a proposta á Ga
mara <los Deputados, o Orçamento soffreu golpes profundos nas 
verbas de seus serviços, verifichnd'ó-siJ reduccões, que, np
provadas, importariam na propria annullacão deste departa
mento •da administração ·da Republica. ·: · · · .. 
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Não póde haver palavras mais formaes para indicar. o 
que foi o trabalho da Commissão dos Doze, e o que, em conse
quencil:r desse trabalho, resolveu a Cama'l'a dos Deputados, en
viando-nos a proposta reduzida sensivelmente. 

Ainda o illusLre Relator declara: 

"E' na convicção de servir patrioticamente a adpli;. 
nisLração publica, de trazer o seu contingente vahoso 
de apoio ao Governo, que a Commissão de Finanças do 
Senado se dispõe a dar sua approvacão a quantas emen
das se reconheçam de proveito á actuação do Governo, 
fazendo-o cheia dos sentimentos alevantados, que ca
racterizam os seus pares e com o louvavel intuito de 
bem fazer por um ramo dos mais valiosos e ,dos mais 
uteis á administração." 

Admira, depois de palavras tão precisas, o que diz o nobre 
Relator. Emfim, é o que sempre acontece: em casos preciijOS 
c nítidos, a conclusão é contraria ao que elles applicam. 

Já tivemos occasião de ver que esse facto se passou, ho.ie, 
em relação á interpretação do art. 15 do Codigo de Contabili
dade, e, agora, em relação a um trecho do parecer do. illustre 
Relator do Orçamento da Agricultura na Commissão de: Fi-
nanças. · · . :; 

Podia ainda chamar a attenção do Senado para outros 
pontos do parecer, nos quaes ha nmn critica tambem muito 
pesada sobre a constante oscillação que tem havido na crea
ção de serviços, di·spendcndo-se para a sua installação algumail 
quantias, e quando estão installados, supprimindo..os, redu-
zindo-os ou· novamente creando-os. . · · 

Parece-me que o Ministerio da Agricultura tem servido, 
como no tempo da Monarchia serviu o Collegio Pedro II; para 
experiencias de reformas dos ministros, que começam. 

MaR não é isso o que se dá com o illustre Ministro actual. 
S. Ex. é um profundo conhecedor de todos os assumptos destrJ 
ministerio c tem a maior competenci:t para brilhantemente 
desempenhar, a missão que lhe foi confiada. · · 

Parece-me, portanto, que se não refere a S. Ex. o que 
estou dizendo, mas é conclusão a tirar sobre as adminisLráções 
anteriores. 

Sobre a supprcssão de campos de demnostração, sobre a 
suppressão de colonias ou nucleos coloniacs, sobre a suppressão 
de centros agrícolas, está perfeiLarnent.e demonstrado no J1a.: 
recer os inconvenientes que dahi resultam, mas as conclusões 
não acoll!pauham as premissas. : 

·A mmha omenda, oppondo-se á suppressão de dous nu
cleos coloniaes, de qnatro centros agrícolas, teve parecer con-
tvario. ' 

O SR. MoNIZ SoDRÉ - Qual é a emenda de V. Ex? 
.0 SR. PAULO DE FRONTJN -E' relativa á verba "Fomento 

agrícola", emenda n. 5. . ·: 
Ha em seguida, Sr. Presidente, considerações sobre o ser-

, vico da industria pastoril, suggerindo igualmente as reduccõos 
Q._Ue 8ÜO feitas e mostrando OS inconvneientes que dahi vão ro
SUl~ar. Fundamenta o parecer, as. suas observações, em. que 
de HlJ4 a i924, só o Posto Zootechnico de Pinheiro forneceu 
aos criaQores do p~iz 1.4H animaes, sendo 800 importados o 
6H nascidos no pa1z. Ora, isto não se daria si niio existisse o 
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ServiQo de Industria Pastoril; o Brasil não poderia figurar nos 
mercados mundiaes de productos comestíveis, dada ainda a 
ausencia cada vez mais premente nos paizes consumidores ou 
simplesmente intermediarias. 

O 'Parecer referindo-se ainda a proposta do Governo, de
clara que com as suggestões da Commissão, ella é reduzida a 
3. 750:000$, isto é, muito menos de metade. 

A üommissiio aconselha (é a "Commissão dos Doze" e não 
a de 'l!,inanças), a extincoão de mais de 400 cargos de fun
ccionarios que teriam de ficar addidos ou em disponibilidade, 
o que annullaria o objectivo que se tem em vista. 

Supprimiram-se por completo as verbas destinadas a ma
nutenc;io das Fazendas Modelos, Estacões de Monta, aconse 
!bando a transferencia das mesmas para o Estado e justifica 
essa suppressão com as seguintes palavras: 

"Singular economia I Ficaria a União privada destes 
patronatos e com o onus do pagamento do pessoal em 
dispon'ibilidade em virtude desta transferencia." 

As t•.educcões das sub- consignações "Material" - já não 
se trata da .proposta da Commiss!lo dos Doze, agora refiro-me á 
PJ)oposicão da C amara,· torna o serviço incapaz de regular 
t'unccionamen I. o. · · 

.Não .só no serviço de povoamento a Commissão dos Doze 
~uggeriu a· cunvenieucia de precipitar a · emaucipacãu · uus nu
cleos .coloniaes e não assumi·r a responsabilidade de novas 
creações .. 

.Q pareceT .mostra como em um paiz novo, que necessita 
ile bracos, que precisa desenvolver a immigração não são estas 
as .medidas e o abjectivo que se deve ter em vista. 

Estou de inteiro accôrdo com as suggestões do Relator a 
respeito e como tive opportunidade de dizer, si a nossa si
tuação r:inanceir.a não fosse tão premente, eu teria apresentado 
uma emenda para que fossem distribuídos 10.000 contos, para 
o desenvolvimento do serviço de immigração .. 
· Ha uma critica muito bem feita sobre as verbas de trans
porte, pela sua insufficiencia .. O parecer mostra que toda a 
verba ·é .de 100 contos e havendo a transportar 52.920 pes
soas, ficam .1. 888 réis por. pessoa, o que quer dizer que .a 
verba é absolutamente inapplicavel. 

T·~ata-se de uma distr.ibuiçiio de verba o~camentaria, que 
não poderia deixar de ex.igir ·CL•oditos RUpplementares. 

fio. Serviço Geologico ·O illustre R~lator mostra a impor
t.ancla que tem o estudo das nossas: rtquezas mineraes. 

Nesta. pa~te S. Ex. poder.ia ter indicado a suppressiio do 
uma ·despeza ·que representa uma duplicata de .serviços. Tudo 
que é relativo ao estudo sobre as nossas forças hydraulicas 
pertenc~ tambom á Inspec.toria Federal de . Estradas e jll 
temos t.1do 'trab~lllos bem mtet•.es~antcs .pubhc~dos por essa 
mesma :mspectorta, ·da la~~ra :9o d1stmcto engenhc1ro Dr. Alvaro 
Rodava lho Marcondes dos Rets. 

rParcoo, partanlo, que a mesma questão não deve ser obje
ctivo de duas deApP.zns - do Ministerio da Viação e do Minis
t.erio da .Agricultura, sendo mais do da Viação que do da Agri
cultura a ·desJ)eza_ correspondente. Ahi haveria possibilidade 
de uma • suppre~sao de · despezas sem desorganizar serviços, 
,porque •este podm ser perfeitamente realizado sem excesso de 
despezas. 

I 

• 

-
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Quanto ao carvfto nacional lenho sempre procurado con
correr com urna parcella, nem sempre de grande efl'iliienéia, 
para que se lcnlla o seu ft·anco desenvolvimento. 

VcriJ'ica-se que !Ja turma~ que ainda estão fazendo es.;. 
ludo:; em punlo onde e~ses estudos süo dispcnsaveis. 

Em Nova Veneza, put· exemplo, cm i::ianla · Calharintt, h a 
uma turma que funcciona, scg·undo o parecer do illuslrc Re
lator, e que mo parece pcl'l'eil.amcntc diapensavel. Estudos de
viam sct' feitos na região do Paraná, no rio do Peixe. c mesmo 
no Hio Grande do Sul, fóra das zonas ele explor·acão, que já 
estão sendo feitos pela Companhia Estrada ele Ferro Minas cte 
S. Jcronymo. Mas, cm Santa Cal.harina, em Nova Veneza, a 
poucos kilometros de distancia, estão siluadas as minas de 
Urissiuma, perto das minas rJc Urussanga, e o resultado dos 
estudos ahi procedidos hão ele confirmar a exploração. E'. 
portanto, uma despeza perfeitamente dispensavel. O mesmo se 
dá cm relaçfi.o, como disse ha pouco, ás secções de força hydrau
Iica. São seis turmas cm serviço e a economia dessas turmas 
representa alguma cousa de valioso~ Alli poderia ler havido 
urna reclucção apreciavel elas verbas correspondentes. 

Ha outro ponto que exigiria ela minha parte um exame 
mais detido e minucioso. A premcncia do tempo não n1e per
miL te, todavia, que dt! o desenvolvimento que desejava á ana
lyse de todas as· verbas constantes do Minislerio da As·ricul
tura, que são delidamentc estudadas no parecer do i!Just.rr. 
H.elatül· t.b~e ul'~amonlo na üommissão de Finanças. 

Para terminar a apreciação que vinha fazendo, direi que 
o illustre Relator declara que ao passo que as parcellas de 
rcducção, nos ou lros diversos ministerios são pequenas, quasi 
todas inferiores a 15 o/o, excedendo essa proporção apenas . 
o Ministerio das Relações Exteriores com 16,4 % e o Ministe
rio do Interior com 16,6 %, a t•cducção no Ministerio da 
Agricultura vae até ld o/o • 

Não ha duvida, si essas reducções fossem levadas a effei
to esse ministerio ficaria desfalcado dos elementos primor
diacs para exercer suas funcções de departamento util ao pro
gresso do nosso paiz. Portanto, nesta parte applaudo, com-
pletamente as razões de S. Ex. . 

Accrescenla ainda o illustre Relator: "Não ha duvida que 
esse ministcrio se rescnle de falhas e defeitos de organiza
ção. Si taes set•viços porém süo uteis ao paiz, si constituem 
elementos inclispensaveis ao seu desenvolvimento economico, 
a verdadeira soh.tçüo não consiste na extincção, mas em fazer 
desapparecercm taes defeitos e falhas, tornando a sua ma
nutenção mesmo onerosa c mais proveitosa ao paiz. · 

Não é possível que·o.Brasil seja o unico paiz a se af!astat• 
da vcrclacleíra directriz, tornando inet'ficienle um apparelho, 
que, em f.ocla parle, se conslilue propulsor inclispcnsavel de ri'
queza publica." 

Igualmcnlc considero morccei.lu!'as de minha mais plena 
c. franca approvação essa maneira ele ver. Mas ... volto a 
pagina o verifico que, infclizmenf.e, o parecer sobre as emen-

'das não cstú r.! o accôrclo com essas tão bellas premissas. As
si'rn, por exemplo, nas emendas que posso especialmente exa., 
min:u:, a que se rofore ao serviço elo povoamcnl.o quo foi. de
vidamente ,iusf.ificada ern plcnal'io, .o parecer diZ o scgymtc, 
sem justificativa: "A Commissão nega sua approvaçuo â 
emenda". 

~. - Vol. XII ~6 
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Sr. Presidente, as premissas me levaram a suppor 
que a omenda seria approvada; cm logat• disso vejo uma ne
gativa sem fundamentacão nem justificativa. 

O mesmo verifico cm relacão a outra emenda tambem 
por mim fundamentada c defendida em plenario, emenda n. 5, 
relativa ao femento agrícola. O parecer diz: "A Commissão 
opina pela acceitacão da primeira parte, rejeitando a segunda, 
modificada leigeiramente em parte por um substitutivo que 
apresenta". 
. Neste ponto já se conseguiu alguma cousa, mas o pare
cer não é o que effectivamenLe devia ser, de accôrdo com a 
sua premissa. 

Com relacão á emenda n. 12, Jardim Botanico, o parecer 
diz simplesmente: "A Commissão não acceita a emenda." 

Em relacão á emenda n. 18, deixat•ei para discutir de
pois, quando tratar do segundo grupo de emendas. Mas obser
vando o que se passou com relação a outras por mim apre
sentadas, verifico que na relativa á Industria Pastoril não 
tivemos, eu e outros illustre collegas, que assignaram, a feli
cidade de ter parecer favoravel. O mesmo se dá com relacão 
á que se refere ao ensino agrícola, que foi justificada em ple
nario e sobre a qual o parecer diz apenas: "A Commissão não 
acceita a emenda". Tambem devidamente justificada em ple
nario, com relação á Junta de Col'l'etores, embora se refira a 
uma narcella miníma, foi rejeitada pura e simplesmente, sem 
declaracão de motivos que ievarall1 a Cümmissuc :1 rejeita!,..a. 

O mesmo, Sr. Presidente, se dá com a emenda relativa 
a subvencõcs e auxilias, onde o Instituto Commercial do R.io 
de Janeiro, que tem 26 alumnos gratuitos, enviados pelo Mi
nisterio da Agricultura, e recebe apenas 15 contos e 300 mil 
réis. Sobre essa emenda a Commissão diz apenas que não 
acceita, sem fundamentar. 

Mostrei .que não havia conveniente por não ser oppor
tuno crear as escolas de meeanica pratica. Os proprios cur
sos de Clhimica industrial, nem todos teem dado os resultados 
esporados. Então propuz a supressão de 3<00 :000$ nas ver-bas 
correspondentes. A Commissão apresentou um substitutivo, 
mas em Jogar da importancia que propuz diminuiu essa im
portancia de modo notavel. 

Igualmente nos serviç,os de algodão, onde tinha proposto 
a reducção á metade, de accOrdo com os Estados, das verbas 
,a elles destinadas, determinando uma economia de 7ü0 :000$, 
a Commissão não acceitou a emenda. 

Quanto á Escola Normal de Artes e Of·ficios propuz a: 
reducofio do 150 :000$ que foi acceita parcialmente pelo illus
tre t'elator o pela honrada Commissão. De modo que essa 
parcial ,acceil.aclio está devidamente funda,mentada porque ha 
edifícios que ainda não estão concluidos e que precisam ser. 

São estas as principacs considerações que tinha a fazGr 
em relação ao parecer do illustre rclalor do Oroamento da 
Agricultura. E sinto sincer,amentc que, não tendo sido resta,. 
belccidas as vorhns respectivas da proposta do Governo, vae 
acontoceJ' o que S. E.x., no seu brilhante parecer, declarou 
«que os scrviC!OS vão ser desorganizados e o Minist.erio, na 
maior parte ele seus deparl.am()nt,os, será qu,nsi que annullud!) 
·ou pelo monos, sensivelmente prejudicados.~ (Muito bem; 
:nmito bem) . 

·; ··: . ' . w 
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o .Sn. PEDRO LAGO - Peco a palavra pela ordem. 
o Stt. l'nESIDEN'l'E - 'l'em a palavra pela ordem o S1·. !Pe

dro Lago. 
10 SR. l'l!lollo LAao (pela ordem) - .Sr. Presidenl~, 9 Se-

. nado da Hopublic,a sente que está profundamente c.h~10 d.e 
orNulho de possuir entre os seus membros, um, .que ;l tua ulll 
uH~ todas as discussÕ·CS c que lautos esclareciment·os traz ú 
todas as quesLões nelle ventiladas. 

Confesso, Sr. Presidente, que lastimo, c profund~mcntc, 
não ter podido attcndcr a todas as suggestoes . do !Ilustro 
:5cnmlor, meu preclaro ,amigo, Sr. ;paulo de Frontm. 

O Stt. PAuLo DE :FtlON'J'JN - Muito agradecido a V. Ex . 
. O SR. PEollo LAGo - Organizando o or~,amento da Agri

cu!Lura, elaborando o parecer sobre as emendas ,a elle aprt\ 
sentadas om 3" dicussão, eu estava collocadc; entre· a proosão 
do tempo c as necessidades do Thesouro Nacional. Assim, não 
podia, como não poudc, nesse parecer, .attender a todas as 
suggcslõcs dc; illuslro·· Senador, repito, porque a situacão. do 
Thesouro é prccaria c não disponrm de tempo sufficienle para 
estudar com mais minudencia, com maior cuidado Lodos os 
assumntos levantados ·por S. Ex. 

O c,arinho que desperta ,o eminente Senador carioca pelo 
.o1•a.mento da· AgriculLU!l:::.. é o mesn1ü Ciüü lh'úucuupa o rncu 
. espirita, porr1ue, neste paiz que se diz até ser essencialmente 
na.ricola, todas as ,al.tenc·ões elos homens publicas devem estar 
vn!Lodas. para o Minislcrio da Agricultura, porque, por· ahi, ú 
que poderá a sua riqueza :mgmentar, fomentando as fontes 
onde o 'l'hesouro Publico poderá ir buscar os recursos vara 
nl.tonder tis necessidades do nosso paiz. (Muito · bem; muito 
bem). 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o primeiro 
gl'upo ele emendas. 

O Sr. Moniz Sodré - Peço a palavra pela ordem. 
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Senador Moniz 

.Sodrl·. · 

O Sr. Moniz Sodré (pela ordem) - Sr. Presidente· pcr
mil.ta-mo o meu illustre collcga, eminente Relator do' orca
meu lo da Agricultura, que cu tomo a liberda·dc de fazer al
gumas considerações, a respeito da emenda n, 2 :o de outras 
l.res do o1·camenLo cuja votação esfá sendo feita nesta 
momcnl.o. , 

· Vejo, lambem, como meu eminente collega pelo Districto 
Federal, Sr. Paulo de Frontin, que algumas, das conclusões dos 
parec·crcs a rcspcitc; elas emendas, apresentadas a :este orca
monto, não condizem com os conceitos cmitli-dos no parecer 
geral. 

""- O St\. PEono LAGo - O .rclatorio é do Relator 'C ·o parece~ 
'fln Commissüo. · 

· '-P Sn. MoNiz Soom~ -- Accentúo, comc; o meu eminente 
col!.cga~ Sr. Senador Paulo do Frontin, que a critica não rà
prcscnlà um clcsapre~'o ao brilhante trabalho do meu ~mi-



nentc collega. Entretanto, S. Ex. diz: quasi todos os paize.~ 
!H'ucnrum incremenl at· os s.crvi,;os do 1\linisLerio da AS'!'icul~ 
Lura, dotando-o de largos recursos para esse 1'im. O Japào, 
obrigado a reduzir as suas despczas, cm virtude dos grandes 
pl'cjuizos sofl'l'idos pelos recentes terremotos, supprimiu di-

. visões do Exercito, diminuiu a sua i\Iarinha, aboliu .repart.i-
1;Õ8s administrativas. Essa rigorosa polilica de economia nlio 
.atlingiu, porém, os scJ'ViGDS de fomento ag1:icola e industrial, 
cujas dotações foram ampliadas. ldentico procedimento teve 
·a França, depois da guerra. A Inglaterra cr.eou um ministe
rio especial para cuidar do fomento agrícola. A Ilalia acaba 
·de reorg·anizar os seus servi1;os agricolas, imprimindo-lhes 
largo desenvolvimento,. 

Sr. Presidente, a emenda n. 2, cujo autor, aliás eu não 
conheço, porque pareee que houve omissão do seu nome na 
publicação, diz o seguinte: «ltesta!Jeleçam-se as sub-consi
gnações, pes2;oal, ns. ·i e 7 e material n. 18, da proposta ilo 
Governo~, Refere-se os ta emenda á verba 3" 11elativa ao ser
vi c o de Povoamento, 

Na sua justificação se IIi o seguinte: «Em p~:imeJro lo
g·ur, parece qu'e não !la fundamento algum para qu.e seja ad
optada a sur,ipressão, que fez a Camara dos Deputados, dos dous 
nncleos coloniaes ,(Senador Corrêa,, no Es,t.ado do Paraná e 
«Annitapolis», em Santa Catharina e os quatro centros agrí
colas ~ronacio Pinheiro:~. ex-eAlc.untura~, no ·M::n·a.nhãn; «~a
hino Vieira), na Bahia; «Mam:mguaba», na Parahyba do Nor
to •e <:DavJCI Caldas», no Piaully. A suppressão destes quatro 
centros agrícolas e dos dous nucleos colonia~s não, me parece 
porcedcnlc nem justificavcb 

E a justificativa desenvolve varias a11gumentos para 
mostrar que houve, rca.lmente, um desserviço á causa pu
IJlica na suppressão ela verba em questão. Entretanto, o pa .. 
rec·Br é contrario. A Commissão nega a sua approvação á 
omenda, E' contraria, apezar da opinião do Relator, mani
festada no seu rclatorio geral, dizendo que havia alta neces
sidade na fomenta~ão dos nucleos coloniacs c de tudo quanto 
possa incrementar a producção do. paiz, E sendo contrario 
ao r:elalorio geral, S, l~x. permiLta-me que observe, nem de
clara qual a razão por que a Commissão fi contraria. Ouvi 
a ·explicação dada pelo nolJre Relator de que o relataria geral 
é de autoria exclusiva de S. Ex. e de que o parecer es
pecial a respeito de cada emenda representa a opinião da. 
maioria da Commissão de Pinan~as. Enlrel.anln, parece-me 
que tomando S. Ex. uma deliberação contraria a un1 ponto 
que o nobt·c Relator acha rio maior alcance· para a incre
mentação da produccão do paiz, deveria dar a razão pela qual 
nega, cnm a Commissãn de Finan(;as, apprnva1;ão a esta emen
da. Pcll'lanlo, cu r·equcrcria a V. Ex.,. Sr. Presidente, que 
de~lacasse e,; ta cmemla pam uma , votação especial. nefiro
mo á •emenda n. 2. 

Ü' Sn., PnJ~SIDEN'm - A dn J)lenat·io ou a da Commissão'? 
O Sn .. Momz Sonm~ - A rlo plcnario. 
'l'ambcm nas mesmas conclicões se :acha a ·emenda n. 5, 

cm que o illustre Relator opina pela approvaçüo da. primeira 

-
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pnrl.c, c rej{)icão da segunda, sem nos dar a razão de ser 
dessa opinião. Eu pediria a. S. E:c, porque se tr-ate de um 
aHRUmpto de grande interesse para a incrcmenlacão da. pro
ducção nacional, eu pediria a S. Ex. qtre noS< désse, para me
lhor orientação elo nosso voto, os mot.ivos pelos quaes S. Ex. 
acceita a primeira parte da ·emenda ·e recusa a segunda parte. 

A emenda n. '13 é referente ao Jardim Botanico. Sobro 
el!a G meu eminente collcga, Sr. Senador Paulo de Frontin 
,iá fez considerações. pedindo explieaçõcs que, aliás, não fo-
ram d,adas pelo mrm i Ilustre collega. . 

A emenda n. HJ refere-se á venba '14 - Servrço de Indus
ria Pastoril- e manda restabelr:>cer consginações. O parecer 
diz: 

«A Comn1issão opina pela rejeição da primeira 
pa1•lc da emenda o pela acceitação da segunda parle, 
reduzido o credito da proposta a '150 contos e transfe
rindo-se esta su!J-consignaoão para a verb.a 22" - au
xilias e subvenções pelo que propõe a seguinte emenda 
substituliva, etc.» · 

Eu pe·deria a V. Ex., Sr. Presidente, que, estabelecendo 
n regimento que as emendas fiquem catalogadas cm dous 
nnt'·no" "t'.._ ....... c~ ....... ·~- !' ... _ ..... ..le n:-.n,;:.j'l_~,.,, •,o.-,·,-,~,· .. ·,·;;.11 .,- u·ut~,ü o• 't' ..:J ·u .:~vau LU•,, u.ut vUJ.JJ uo u ........ ............ .... ... ' 
r.r.m as de parecer contrario, me informasse como !levemos ·en
tende!' aqucllas emendas apresentadas eomo substitutivas, ou 
de parecer parcr.llado, isto é, i'avoran~l a uma de suas !Jart.es e 
contrario a outra. . · · 

O SR. PRESIDENTE - O meio r! fazer a votação da emenda 
~cparadamcnlc, e ainda .rli\'irlil-a nm duas partes - uma de 
pnt'ccrr favoravel e oni.L'a de parecr:>r contrario. 

O Sn. ANTONIO MONIZ - .Mas a 1\Jcsa tomará essa delibe
ração .por si? 

O SR. PRESIDENTE - Exactamr:mte,; a Mesa o fará expon. 
Laneamen te. 

O SR. MoNrz SoDRÉ -· Agradeço a V. Ex. a informação. 
A emenda n. 37, a respeito do Instituto Biologico e de. 

r:lefeBa a,gricola, diz respeito tambem ao impulsionamento da 
producção nacional. Teve o seguinte parecer: «Está prejudi
cada por outra emenda da Com missão:>. Entl'etanto, o pare;~;· 
não declara qual seja essa oulra emenda. \'.'lo indica nem .~i 
quer o numero da respectiva emenda. 

Eu pedirja a V. Ex., Sr. Presidente, que lambem desta
casse esta emenda para sel'· submett.ida a uma votação espe
cial, soJ.icilando ao mesmo tcn.];lo ao honrado ralator, illustre 
Senador pela Bahin, que declarasse qual a emenda que, ap
rprovada, substitue esta. 

Eram estas as considerações que, em breves ·Palavras, 
quoria fazer a respeito desse orçamento. (Muito bem; muito 
bem_.) 

" O Sr. Presidente - A bem ela boa ordem dos nossos tra-
balhos, ~r.f!ciso chamar a attcncão do Senado para a seguinte 
disposição da reforma regimental. sobre os orçamentos: 

«Annuncinda a votação de uma materia, é licito a qual-
quer Scna'dor obter a palavra, .pela ot•dem, :[Jara, no prazo 
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impJ'OJ'ogavel de LO minulós, ,cncamiuhal-a ou propor o mo
tohor.lo n sct• seguido,» 

jJnda mais: 
. «Nenhum Senador podcrà fallnr mais do uma vez para 

encaminhar a valaoiio.» 
· . E' assim. do Loda conveniencia .para a boa ordem dos 

nossos' LmbaHws que os Srs. Sr.nudoros J'allem opporLunamon
{c quanl.o no gru1po quo se rcl'ira a emenda ·que soja objec.to 
dd suas consideraçüos, isto c), das do parecer favoravol ou das 
de pnrccor couLrnrJO. 

O Sr. Barbosa Lima - Sr .. Presidente, indo ao encontro 
do ·gcsl.o ela Mesa, do fazer prevalecer o lrtegimenlo na nossa 
acl.uuuão por occasião elo serem votados os orçamentos, pede
ria onlrolnnlo a V. Ex. um csclurccimonlo; 

IV'. Ex. ro~ordou que cada Senado~· pode, !1~ en~aminlm
lllOnl.o ela vol.ac;uo, oxplwa.r ns suas cluvirlus, soltciLnr mforma
r;õos, cmfim, de~1lr() elo cslriclo prazo de 10 minuto~. y. ~x. 
rel'oi·iu-se depo1s ao agrupamento rlas emendas, dislrilJLudas 
clll emendas com Darccer favoravcl c emendas com .parecer 
conlario o nito sei se um terceiro grnpo ... 

rQI Sn. PJt!CSIDilN'l'E ...• Tnl'r.li~n1onlo a ref-orma neguncn!.a!, 
embora hn,iarn pnrccel'Cs clirl'eronl.os, só Jig;rupou rluns especios 
rio emonda, as com parecer :l'nvoPavel o as cnm parocor con
lrario. 

ü Sn. BARBOSA :LIMA - De modo quo, as ernenclns da 
Cnmmissiio deveriam se consiclcrnr como de parecei' favorn
vol. níío é assim ? De maneira que nas consii:forncões por V. lilx. 
J'oilas a propoRil.o rio m·upo rlnA r.monrlas :l'avoravois, deveriam 
sm· incluirias wqucllas qno nlting·om ns emendas ela Commis
são. Por oul.ro laclo parece que 6 dnrlo n cada nm rJos Srs. 
Sennclm•es usar rlosRc direito que J·hes usscgura o ncgimcnl:o 
10 minutos cm rolnção ús emendas clt' um grupo, ou os 10 
mínnl os devem sr!r cmnrrgarlo~ cm C{lnsic!crnrõcs rolnf.ivns nos ? • • 
dons :rrnpoR . • 

O Sn. PnESIDEN'rE- NiLo Senhor: 10 minutos cm rcla(;ão 
a nm r,rupo ele emendas c JO mlnut.os om rclar;ãn a out.ro, in
Cl!lirln~ no primeiro g-ru.pn ns dn Commis~ão c as drsl.ncarlas 
nnrn consl.ituir pro,icclo á parlo. 

O Sn. BAnnos,, LIMA - Neste cnso, St•. Prrsirlbnt.o, o mi
nha qnost.rro rlo ordem .precisa, ficar mais clnra. üs Srs. ·Sr.
nnrlnPos, nnrn não fiH~irom :\s o~dor:nncin rcgimonl.ncs. t~om CJllO 
so snhnrdinar a ostn cal.ulor,nção, umn voz que u distribuição 
não lnnhn Rido foitn mcl;hodicnmontn. tondo donnt.c rlo si, .cacln 
Tllll o gmno elas orr.enrlns com pa1•eccr contJ•ni•io c o grnpo claro 
rmonrlns com pnroccr ·fa:vnrnvcl. 

V. Ex. comprc:hcnclo o ·qunnl.o (I penoso osl.nr, nn no
casiiio rio .ius:.iricnr n seu pnnln rir visl.n, enrln um dos Srs. 
l';onnrlnros, n folhear )!1arn rlnnnl.n c para l.rnz, n Din.rio do 
Canarn.~.w. fJJW c\ n imprrssn pnln n l[j1Jnl nns Ml.nmn~· gninnrln. 

Til ~sln rnnsirlrrnc:ão fnrnn-ge mnis vigornsn, n sit.nnoõo 
lnJ•nn.-Rn mnls rllfri!lll, nm \'nl:wfin nn pnrnrPr rnrmulnrln pnln 
hnnrncl.o Ronnc1nr p0ln Tlnh ia sohrn aA nmnnclnA npresnnl.nrlnH nn 
O!'çnmnnl.o cln A~;~•ícnll.nrn, porque as riu Commissão não se 

I 

I 
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subordinam á numeração que vinha sendo dada ás apresenta. 
das no plenario. Do modo que, nós Lemos ainda que lutar 
üontra as difficuldades decorrentes dos systemas de numa.: 
ração. · 

O •SR. PRESIDENrrE - A Mesa luta com as mesmas diffi. 
culdades. 

O Sn. BARBOSA LIMA - V. Ex. comprehenderá que o 
trabalho da IM·esa é, naturahnenl.e, mais facil, pelo grupos de 
auxiliares de que dispõe, do que o de qualquer um dos se. 
nhores Senadores, uma vez que o trabalho não se ef.fectua. 
como nas épocas normacs, nos dias ordinarios das nossas ses. 
sõos parlamentares. 

Normalmente, a votação se faz tendo-se sob os olhos um 
avulRo distribuído com tcm1po, de maneira que cada um se 
pode i!)lcirar do que vac yotar, de alcance do seu voto, da. oP· 
port.umdado das suas observações, das dcsnecessidades de al
gnma rlcllas, dos casos cm que as emendas estão prejudicadas 
com a votação anterior dos casOP., em que CO!l.Vcrin pedir a 
prefcrencia da votação dosta em relação áquella outra emen
da, r,m fim. cle~:·c~ mil c um cpisodios, quo occorrem na 
tatica elas assembléas. 

O Sn. MoNiz SoonÉ - E ainda ha até emendas amphi
bins: parecer favoravel na :primeira parte e contrario na 
seg-unda. Ningucm ·sabe sâ é contrario ou favornvel. 

O SR. PRESIDENTE -V.. Ex. ,iá foi attendido na sua ob
servação qua·::Jdo declarou que suhmctteria, por partes, essas 
emendas ao voto do Senado. 

O SR. MONiz SoDRÉ - Exructamente: esse foi o recurso 
de V. Ex. para supprir a deficicncia do Regimento. 

O SR. BARBOSA LIMA- O recurso a que V. Ex. se apega 
ú into.Jiigente c logico. De modo que nas cons:iderações ·que 
tenho de :JJdduzir dentro dos 10 minutos, que me são facul
tados .pelo Regimento, .J:H'ocisaria estar muito sesuro de que 
e~fabclcço o meu modo de pensar cm relação a emendas, que 
são todas do ,g-rupo A. Para isso, seria necess,ario que tivesse 
podido arrumai-as, cataloS~al-as. 

O Sn. PRESIDENTE - A .Mesa pó de dar ·i·nformações a: 
V. :m;:. nesse sentido, quando V. Ex. as pedir. 

0 Sn, BARBOSA LIMA - Bem, mas V. Ex. com!Prehende 
que eu teria necessidrode Jle o saber com tal ou qual .antece
ilcncia para não mo cstromaJ.har no cncO:minhamento da VO· 
t.açiio. Do contrario, cu teria quo f·azer esats considerações 
llcnlro do~ ·lO minntos para ~s emendas com parecer contra
t•io c dentro de 10 minutos para as emendas com parecer fa
voravcl. Ora, estando cssas1 emendas mais ou merios baralha
das, podia parecer quo cu estava fazendo, em dnpUcata, o en
càqlinhamont.o da votn~.fl.o o •lr.vn.ndo, em vez d11 iO, 20 mi
·nutàs. ·,, 

' ' O Sr; Presidente -V. Ex. ó testemunha do que a Mesa 
tom si'do o mais liberal passivei no tocante ao encaminhamen
to da votação. 
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O Sn. BAnnoSA LIMA - Dou o meu testemunho pessoal 
e o consigno na acta .dos nosso:r J.rnhalhos com n responsabi
lirlarlr. ria minha palawa ... 

O Sn. MoNIZ Sonní; - Apoiado. 
O Sit. BAIIBOSA LTMA - ••• rle qn~ ali:ls V. Ex. não 

precisa\'a, pela lisura c scg.urança com .que cslú presidindo e 
prr.sidc habHualmcnte os nossos i.I•a!Jallws. 
. Mas tudo iilSO rcsul.la elo facto ele virem ao nosso conhe

•ci menlo os ot·r:a montas .ao apagar elas I uzos. O I.I·abalho elos 
relatores 1! quasi so!Jrc-humano. A Commissão ele Finanç:as 
eitl'orç:a-sc, c lodos nôs damos cli~so l.c~lcmunha, não poupan
rlo tempo 11ara formular son pare cor. Esse Jlarccer rí que nos 
·tem elo gl!i:ll' a f{uanlo,; não l'azcnws parte clossa Commissão. 
Não sr~nrlo puhHcaclo com anLccccloncía suf,l'.icienl.c para o 
exame de nmlcria tão clivCI'fl<l, ou o Senado so tom de abs.ter 
de prclendt•r cncami!l'lmi' a valarão ou tem de valar quasi 
cegamente levado pela mão, cnmô se fosse de camhúo, pela 
honrada ·Co:mmissão, ou tem rlc .arriscar-se a infringir 0 nc
gimento. 

Si o .honrado relator ao dar o ,;cu parecei', Lendo .presen
to esse clisposiUvo <lo Hc.gimcnta e do accôrdo com os fnnccio
narios incumbidos desses [t·a•balhos, t.ivcssc calalogada·s as 
emendas .com parecer favoravel, c sú esgotado esse grupo 
vir cm seguida o :;:-!'uno rias ~m~nrln~;: .com parecer conL!·::.rio. 
rca•lmentc, bastava -abrir .a pagina tal do Diario do Congresso 
e viam-se tacs e !aos emendas, sobre as quacs se pretendesse 
dizer algumas :palavras a titulo de encilminhamento da vo
:valação, e a pagina tal onde se viam t.aes c taes outras sobre 
as quacs se prel.cnclcssc fazer considerações analogas. Mas, 
estando assim baralhadas, a sil.uação !orna-se difficíl, quasi 
sem solução, no apertado da hora. 

Esta é a questão do ordem. Si fosse passive! a Mesa 
alloncler as ponderações que estou formulando o remcclio seria 
uma methodizaçfío das emendas. 

As emendas l.acs c taes, seguidamente, teem parecer favo
ravel; e taes c tacs, t.ccm parecer contrario de modo que 
quando se pedisse a palavra não .se infringisse o Regimento. 

O SR. PRESTDENTE - Com prazer annunciarei detalha
damente as emendas de cada grupo. 

O Sn. BARBOSA LIMA - Agora, Sr. Presidente, pediria a 
V. Ex. que se dignasse de destacar, para terem votação es
pecializada as emendas de ns. 4, 12, 20, 21, 25, 27 e 30 e 
ainda as emendas da Commissão, que não estão numeradas 
- é outra difficuldade - e que se reportam as verba, isto 
é, á enumeração das verbas no corpo do . areamento, qüe é 
outra maneira de embarar.o. Assim, na pag. 5. 976, do Diario 
do Conarcsso que tenho cin mãos começa a série de emendas: 

"Emenda n .... , recticcncias, da Commissão. E, em baixo, 
"Verba terceira"; Segue-se o ob,iecto da emenda. 

Em seguida: "Emenda numero" (cm branco). "Verba 
terceira". Outra vez. Verba terceira cm cima; verba ter
ceira cm baixo. 

Portanto, a mesma numcrnoüo de verbas que se repor-
tam a rlua.~ emendas todavia distinct.as. · 

De modo que, querendo referir-me á emenda ela Com
missão, teria de dizer, para solicilar ele V. Ex. que a sub
mottosse a votos por si só. 
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Enwnda n .... , quet• dizer emenda da Commissão, sem 
numero, ú verba terceira, em segundo Jogar, porque ha duas 
emendas da Com missão :í vcr!Ja Lerccit·a, em dous Jogares. 
"Accrcscentc-sc, na suh-consignaçüo n. :12, do "Material", de
pois ele "Pinlwit•o Machado", o ~cguin!1!: "reunidos cm uma 
só Sl~rlo !.orlas as scccúes" . 

• \. segunda csl.{l com a sub-epigmphe, vct·ba terceira. 
Igual sub-cpigraphc lcm a emenda que se segue: "Augmen
l.c-sc a importancia de 521 :fiOO~OOO o J'ar:am-se as seguintes 
alt.oraeúcs pam mais." 
· E assim seguem as emendas da Commissãu, sem nume
ro, obrigando-nos a um lt·aballto mais penoso para quem o 
faz, c mais desagl'aclawl ainda para quantos rnll ouvem. (Não 
apoiados. ) 

A emenda ria Commissão, igualmente sem numero, que 
se reporta a verba 22, "Subvcn(;úes c auxilias", ausmenle-se 
a imporlancia, 50:000$, c accrosccnle-se as seguintes consi
gnar;i.\c~: ·•conselho Superior do Industria e Commcrcio, ré is 
20:000$, "Consellto Nac iunal de 'l'raballtu, 30 :000$000". 

Eu leria que Jno reportar a estas emendas para que ellas 
fossem submellidas a volação cs)locial. Não tendo outro re
media pura fazut·, sinüo demorar mais l.cm)lo do que desc
.iuria para indiviclualizut•, pura precisut· u indicação de modo 
a ser entendida pela Mesa, cu desejo que seja submet.Lida a 
voto. destacada do grupo a que pertence, a emenda da Com
missão, sem numero, que se refere a verba 22", "Subvenções 
e auxilios", e que consl.ar.da pagina n. 5.982, do Diario do 
Congresso, cm que cslá publicado ullimamente o parecer do 
lwnrado llelalor. 

Nesta mesma pagina, ·cu desejaria que fosse suhmr. li .ida :'i 
votação individuada a emenda lambem. da Commissão. sem 
numero, nem mesmo reLiconcia, que csf,á na segunda columna 
no altd da mesma pagina a que me refirr!i c que se reporta A 
verba 25, resando: 

«No mal.erial - Sub-consignação n. 19 - nugmente-se a 
import:ancia de HiO conlus ,) 

A emenda se !'()fere ao seL•viço de Defeza e Fomento do 
Algodã.o no·s varieis Estados. · 

Ainda na pagina s·eguintc d<J Dim·io do Congresso, nume
ro 5. 983. na primeira colunma ao allo, a outra emenda da 
Commissão, igualmente sem numero, repo'rtando·-se •á verba 
20, rezando: . 

""" 

.:Onde convier: P3ra realizar a mont.agcm da fa
brica de verde paris,, adquirida :por este 1\Ilnisterio, em 
1923, existente no Instituto ele Chimica, para pôl-a em 
funccionamcnto, incluindo o .necessario para. acquisiQii(l' 
de pecas de madeira ... ) . 

'.. De mo'do que, Sr. PresidenLe, V. Ex. v~ que s6 no bavl)r 
indi~do quaes são as emendas que eu desejarta pedi·r fossem 
votadas, á parte, eu me vejo embaraçado, li não ser com este 
trabalho· exhaustivo a que me entreguei, para desde logo saber 
como usar do meu direito ele encaminhamento· rla vota cão. 

,Pot; ora, não cogitei do encn.Tninhamcnlo ela vof.aciiro de 
nenhuma dessas emenrlns, porque nãO' me foi dado t.ratar da 
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mal.cria a que carln uma se refere, dcn~ro' dos dez minutos que 
me são ·r:wnltados. Limitei-mo :\ qursl.ão do ordem :para mos
trm· a V, Ex. a sil.uaoão creada pela i'all.a de numeraoão das 
cmr:nrlas. · · ' 

.. T:I. :lei n nJJm•oro rlaque!Jn,~ que me fcrirn,m mais a atten~ 
r 0 :•. (•:;n,roJ•nntln na ncea:,ifi"· rm qno fôr nnnunciada a primeira, 
qnr. pertence no grnpD rlns favomvcis. usar do' direito de cn
camin:hamcnl.o r.m relação a !orlas as favornvcis, c da primeira 
que estiver no g-rupo das de parecer conl.rariü, usar do direi
l.n de cncamin'hamenl.o ela votação, ·cm relaç.ãd a estas. 

Feito isso, ·cm rclnr,llo a cada um dos clous gt"llpos. creio 
não· lerei excedido os 10 minul.os rlc um crrso c ds 10 minul.os 
do outro caso, no cncaminhamcn!.n üa materia de cada ·emenda. 

O SR. ·PRESIDENTE - V. Ex. será attendido nos seus .:li
versos requerimentos. E só :por attençãci ás difficu Idades de 
execução do Regimento, na paTI.e Telathna á vota{)íiD' âos orçn
mcnl.os, é que sou obTigado .a pcrmittir q~c os Senndo~es po's
sam fali ar por tom;p'D su:per10r ao determmaclo no· Rcg1mento. 
E V, Ex. fal!ou durante 20 minutos. 

O SR. ANTONio' MoNm - Peco a palavra pela ordem, 
O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra pela ardemo Sr. An

tonio MD'Iliz. 
O Sr. Antonio Rfoniz- Sr. Presidente, cu pedi a pala

vra para requerer que se,ia destacada mr.'a rlns emendas so
bro as quacs a Comm.issão deu parecer contrario. 

O Sn, PnESIDENTll -· Dcst.acn·dias na vot.acão ou para con
stituir pro,ie•cto á parte .. 

0 Sn. ANTONIO MONIZ - Para a votação•. 
Sr, Presidente, rlo debate havido cm torno do orçamcnb 

da Agricultura, ou antes, do modo de serem votadas a,s em<m
dn.s aprcsC'llt.adas a esse orçamento, se evidencia qnc foi mnil.n 
infeliz a reforma do nos~o Regimento com relação n ass~ 
ponto. Aliás, Sr. Presidente, ainrla ha pouco ouvi V, Ex. 
declarar. quando se n<lhava na tribuna o Sr. Barllosn Lima, 
que nquc'lla reforma foi deficiente, 

O Sn. PRESIDENTE - Perfeitamente, Defficient.c, confnsa 
c de difficil applicação. 

O Sn. ANTONIO MoNIZ - Folgo mnit,o de estar de pleno 
accôrdo com V, Eoc •• neste pnrticular. 

O pnrcccr do illustrc Relator do orçamcntn dn AA"ricnl
tnra. nfio obstante elaborado em poucas horns, revela fl1W 
S. Ex. conhece perfeitamente o assumpto e que além disso 
procurou co.rresponder á ccinfian~a de que foi depositarin. 
Mrns, ccrtnmentc, devido a esse facto, a c·scassez do tempo, 
nccroscida da circumstnncia do só 1l u!Uma hora ter sido 
incnmhiclo de rclnt.nr esse orçamento, cm substituição ao nosso 
illnstre collaga, Sr. Vcspucio do Abreu, no.ta-so no seu t.ra
bnlho falhas, ,iá apontadas por alguns dos orarlorcs, que rr.'C' 
procodernm na f.rihuna. 

Assim é. S. Ex., fazendo um cstndo geral sohrc a ma
taria, quando tral.ou scparndamonl.c .cJ'n cadà uma rlns cmcn
dns, limitou-se a di~or: «:\ Commissão pensa que a emenda 

I 
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La! deve ser appro.vada»; ou: ~A C:ommissfio pensa que a 
emenda nilo eleve ser npprovada». 

Essa pequena irregularidade aggrava-sc ainda pela cir
cumsLancia de haver o illustre Senador pela Ballia declarado 
·que o parecer é seu, mas que as conclusões ·eram da Commis
silo. De maneira· que acjuelles que dese·jam cçmhecer os mo
tivos CJUe det.erminaram o julgamento da Commissfio-, ficam 
na mn1s absoluta ignorancia. 

Eu me refiro ,especialmente, Sr. Presidente, á emenda 
B aprcscnl.ada pelo meu illustrc collcga c dist.incto arr.igo, 
Sr .. Jcrl)nymo Monteiro·; emenda que se me afigura muil.o 
jusl.a c que S. Ex. fundamentou com muito critcrio. A emen
da é a StJgu int,e: 

«N. 14. Na verba 11!" - consignaçfio primeira -
rcst.abelcça-se a seccão de Lcit,c• e dcrivadGs, da Di
rectoria do Industl'iÚ Pastoril, nos termos c na fórma 
om que o dispõe a proposta do Governo.» 

R. Ex. justificou n emenda da seguinte fórma: 
«A suppressão da secção de Lcilc c derivados, da 

Dirccloria rio Industria Pastoril não importa em eco
nomia real pois, dous dos .funccionario-s com mais de 
·dez annos de serviço publico c os tres rcst.antcs fo.ram 
nomeados por ooncLJrso. 1wsuJta ·que os primciro·s con
tinuarão percebendo como adcliclos o os ultimas, se
gundo prévio estudo· da directo-ria, serão incorporados 
a oul.ros scr•vlços, com excepção do um dclles, que, ou 
rlcixará ·do ser funccionario elo serviço ou ficará tambcm 
aprowit.arlo cm virtude de jul'isprudc·ncia firmada sr>
bro os 'l'unccionarios por concurso. Como complemento 
da secção do Leite, dcpcndcncias dire·cLas nos Estados. 
c~ist.cm as mspootorias, <rue, sendo t.ambcm ext.inct.as 
J'm'nm, nnt.rn/n.ntn, rnRI.nbcleeidas integralmente em s• 
discussão, na Camnr::t. Em consequcncia ela emenda, 

mandando rcst.nbc·Iccel-a ficou uma pm•te do todo som 
conncxão com o centro orientador, cm virtude do qual 
o lias existiam c funccionuvam. 

Além disso a suppressão da secçilo d!l Leitt~ im
porta tamhem na desorganização de 11m scrvi\lO tcch
nieo bem npp::trelharlo que tem prcztado numerosos 
auxilias nos interessado-s da indust,ria do !,cite ~ ~cus 
derivados o realizado varios trabalhos c pcaquizns ~.:i
cnt.ificas q110 teom,rcpercut.ido cfficienLemcnte no pro
gresso hygienico e tochnologico da industria dos la
ct.icinios.» 

Vô-se, pois, que a justificação cln emenda do illus·tre Se
nlulm· nspirito-santonsc, restabelecendo a verba r.oncerncntc 

~L secção elo J"~it~ e· de-rivados. clomonslra que o artigo. do orça
n:~n /.o, .su per1m mdo essa _vori.JU, a] ém dO d'esorgan i1.nr lll11 SC!'
Vl(.\0 ut.ll, nao fnz ronnomw alguma. porquanto, pill'/.a do~ fnn
cc.ion::rios dessa secção sfi~ vi l.nlicios, outros Loem d.iJ•cito, 
cm virtude r.Ia prnxc scg·uida pelo Governo, n serem nprovci
tnrlo;; cm divorsas repartições. 

DMoJavn, pnjs, qno o rr:on illnsLro· companheiro rlc ban
eadn, fJlln tfin zrloso tem Rido nn closcmponho rins fnncçõcs, 
quer ele Hcla!,or Llo orçamento do Interior, quer do Hclator do 
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orçarr,iento da AgricuHura, nos diéssc os motivo·s que o leva.
l'!l.lll a opin~r pela ro,ieição desta emenda .. E'_ bem possível 
que l.acs sc.1am cllcs que cu chegue :í convJCçao rlc IJUC cf~ 
l'cc,t.ivamcnl.e a emenda não deve scot• acccit.a pelo Senado. Em~ 
quanto ,poJ•ém, não oll\·ir a pala\'l'a de S. Ex., conl.inuarci 
a cousiclorar que a raz:io esl .. tí do· laclo do nobr·c Senador pelo 
E;;pirilo Santo. · 

. 1:\!bn requerimento, pois, Sr. Prcsidcnlr., fi para que a 
en:rmcJ::t n. 14 sc,ia destacada na votação. 

O Sr. Jeronymo Monteiro ·- Peilo a palavt•a pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a pala\'ra pela ordom o Sr. 
J.cronymo ·Monteiro. · 

O Sr. Jeronymo Monteiro (pela ordem) - Sr. Presidente, 
ta1;1bem Uvc a ~Jon~a. ele col!aborando no orçamento que fixa 
as despczas do Minisf .. erià da Agricullnra, wpresentar a:lgumas 
emendas que, infelizmente, não lograram a . sympabhia da 
CCimmissãD de Finanças, recebendo a negativa algumas dellas, 
som a menor explicacão que so:·visse de ligeiro consolo ao seu 
humHclc autor. Venlho pedir a V. Ex. Sr. Presidente, a be
ncvolencia de, na votação, destacar do conjuncto, quatro dessas 
mncndas! a ros11r.if."l das .quaes farei ru.pi:::In:s cünsideracúes, 
quando V. Ex. annunciar a ·:oespectiva votação, pois pretendo 
recol'J'cr a 11111 uH.imo recurso qual o do app.f;ll!ar 1para ·O hon
rado relator para modificar seu parecer,pois terei .grandC; pra~ 
zer (,m consignai', de mod~1 mu;l:o sincero, qnc o nobre relator 
do Orçamento da Agriculf;u:oa, prestou a esse departamento do 
serviço publi-co fcrleral a attenoão que lhe eleve merecer. ~u 
assim mo pronuncio, Sr. P:ocsiden! c, porque estou ele IJ)Iems~ 
sim o accOrdo com a maneira de pensar do noibre r.elator, no 
qnr, crmec~ne <á importancia capital auc tem esta secção rio 
Govet•no Federal, no dcscnnrlvimento no !J)rogr.esso, no fo
men!D economico da pro~.pcricladc rJo nosso paiz. 

O .SR. ANTONio MONiz - Aliás, podiam ser conservados os 
se:ovi~os o snppresso o Minisf..crio. · 

O SR. JEnoNYMo 1\IONTEIRO- Neste ponto, direi a S. Ex. 
que, com todo o respeito, com toda a estima .e deferencia qu!3 
me mere~e. que estamos em clesaccôrdo . .Npenas eu declare!, 
concluindo a phras.c de s .. Ex., que se devia conse:ovar os ser
viços, dando ao .Ministerio da Agricultura ministro e, não, ho~ 
mens politicas ... 

O SR. ANTONI0 Mo!:'i'Iz - A•poiado. 
0 SR. JERàNYMO MONTEIRO- ... que para ali vão esque-

cer os deYeres teclmicos do Ministerio. 
O Sn. ANToNIO MONIZ - Como se dá actualmente. 

O SR. PEDRo LAGo- Nfi') a,poiado. 
O SR. LoPES GoNçALVEs - E' uma injustiça de V. Ex. 

O S~. 1\fignel Oalmon é um Ministro competente. (Apoiados.) 

O SR. A:o;TONIO MASSIA - V. Ex. não se rofcre ao act.ual 
titular dt:i pasta da Agricultura ? 

I 

I 
• I 

I 

I 
I 

I 

i 
I 

• 



.SESSÃO llM 30 Dll DllZEMDHO -Dll 1924 733 

O .Sn. JEHONY:\IO MONTEmo- Nã0 me referi a S. Ex. 
O Si'\. ANTONIO llloNrz - Quem J'ez a referencia di:ecta ao 

acltial Ministro da Agricultura fui eu. 
0 Sn, EUSEBIO DE ANDMDE - Disctrlindo O Orcamenlo da 

Agricultura: V. Ex. fez uma injusli•;a ao Dr. M'i·gu.el .cal
mon. (.4.powdos.) 

O Sn. Jr,;noNYMo :IION1'Ell\? - Não fiz ·:ei'erencia a .quem 
quer qup seja. Vou concluir o metr pensamento. E' necessario 
dar-se ao Wnislcrfo da ,\gricultura ministro, isto é, um ho
mem techui c o. 

O Sn. ANTONIO ·::\IoNiz - ::\luil0 bem. 
O Sn. LoPES Go:-.çAI.VES: -.Como é o acltral. (Muito bem • 

• 4.poiados.) 

0 SH. ANTONIO MONIZ - Como não é O actual. 
0 SH. LOPES GONCAL\'llS - V. Ex, diz! 4:COmO não é () 

actuab: c cu respondo: como é o actual, homem muito com
pel"ute, probo e operoso. (Apoiados.) 

0 f:H, EUZEBIO DE ANDIUDE- Muito bem. 
O Sn. JERONYMo liioNumo -- Temos tido, em varias épo

cas, uaqueUe ministerio. homens essencialmente · políticos, 
que rr.al euiiluiú Liu;, Liev~:res iechnicos ào seu departamento., 

0 S!!. EUSEBIO DE ANDH:\DE - Não é O caso do actual. 
o sn. AxTONIO ;l!ONJZ - Não apoiado. o Sr. Eusebio de 

Audt·adc chc·ga ao ponto de, para ser agradavel ao Gov.erno. 
rw;;ar que o St•. 1\Iigucl Calmon seja politico. 

O SR. Euzr.BJO DE ,\NDRADE - Não costumo ser agradavel 
ao Governo. O Sr. Miguel Calmon é um politico, mas incapaz de 
se doix?-r dominar por paixões politicas. 

O SH. ANTONIO 1\IONIZ -E' de mais! Pois haverá neste 
paiz quem ponha duvida que o Sr. llliguel Calmon é politico?! 

o SR. EuzEBIO DE ANDI\ADE - Não estou negando que não 
seja politico, mas na sua pasta não faz politica. 
· O SR. PEDRO LAGO - E' polilico, mas ministro muito 

co:!lpetente. 
o Sn. EusE:Ilro DE ANn.~,\DE - Apoiado. Essa compe.ten~ 

cia pelos or:;ãos da propria. classe agrícola. S. Ex. J'oi pre
sidente durante muitos :umo~. da Sociedade Nacional de 
Agril: u!l.urn. ' 

IÜ Sn. ANTONIO MONIZ - Não quero que preste s.ervir;o ao 
mini~lerio á min'h,a custa. 

O Sn .• TEilONYMo MONTEi no - Sr. Presidente, peço a 
V. Ex. que me mantenha a palavra. 
"'',o sn. Plll~li lllllNTJ~ (/'(lZC'IIrfti' soar o.~ t 1/'III·}Janos) • - Allen~ ão 
Está <:_Oill a palavra o Sr. Jeronymo Monteiro .. 

O 'sR. JERONYMo l\Iowi'EIHO - Como ia dizendo, Sr. Pre~ 
sidr.nlo, a pasta da Agricull.ura tem á sua testa actualmente 
um homem da alta compotencia •• , 



O Sn. MIGUI.CL Dll C~IWAT.I1o -Muito bem. 
O Sn. JmwNYMo MoN'J'I.C!f\O - . . . que tem cs.Ludos os·· 

pcciaes ... 
Os Sm;. MIGUEL DE CAilVALHO E PAULO DE F.RON~!N 

.t\poiado. 
O Sn. Jmno:'IIJ\!n MON'l'Ill'l\O - . . . trabalhos tcchnicos d~ 

;;mndo valia, eumo rolalol·ius l'uferonlos a viagcuo 'D cxeur
sões uo estrangeiro. E' um homem do gmndc saber, c capaci-
da;Je, ,embora politico como todos nós somos. · 

O Sn. Eusmuo uE ANUHADE - Apoiado. Isso sim. 
O Sn . .TEIWNYMO MoN'l'EIJlO - Acredito, porém, Sr. Pro

sidenl.~. qul: S .. li:x., á parLe a feição politica que Lcm, vac 
consagrando á sua pus La grandes esforços c dedicação, no 
sentido c!Q bom desenvolver os serviços a seu cargo. 

O Sn. Eum:mo DE ANDHADE- V. Ex. csttí fazendo jusLica. 

O .Sil • .~\N1'0NIO l\IoNrz - V. Ex. csLá em conLradiccão 
com o com eco do seu discurso. · 

O S11 . .TI.CRONYMo MoN'J'EIHO - Perdão; não csLoa. Apozar 
de arnig(l pessoal do Sr. Ministro da Agricultura, cu me sinto 
sugpeitn PU!':\ ap:·.ocinr .a sua conducta no Ministerio. 

O S!!. P.?..:.::s:nE:n•g - _\.Lticnuüo! l)OGO licença para lonihrL1r 
a V. Ex. que esLâ uzundo da palavra pela ordem, 

C Stt .. .TEHONY!\ro MonTEmo - PorfeiLamento. Estou com 
a palavl'u pela o1·dom c mo cingirei ao cumprimento do meu 
do\'rr. V. Ex. me permi ttirá que termine estas cons.ideracõos, 
que nüo queria fazer. mas a que fui obrigado pelos apartes 
com que mo honraram os meus illustres collegas. Comprc
hotldl;l o Senado 1C]uo não tenho necessidade de fazer praça do 
mou aprP.co á pessoa do &r. Miguel Calmon. , 

O Sn . .TOA(.!UIM MOREIRA - V. Ex. está reconhecendo o 
aeu valor. 

O Sn . .T!lnoNYMtJ MoNTEt!lo - Não posso negar a bono
vol a accão do SI'. Migncl Culrnon no Ministerio da Agricultu
ra, o que, aliás ó do dominio publico. 

O Sn. AN'I'ONIO JlloNTz - V. E:..:. com ceou o seu dis.curso 
flnt· ou l.t·a forma. Lamentava quo a pasta dtt agricultura fosse 
confiada a politico militante. -

O Sn. JrmoNYMo MON'l'lliHO - Perdão; ou disse que Lem 
havido na past.n rla Agricu!Lurn muitos politicas, que são . 
l.ochniccs ... 

O S!l. AN'roNio l'v!ONIZ - NfLo fui eú s6mcntc que enten
deu aRsim o pensamento de V. Ex. 

Ü f'n .. TEnONYMO MONTEinO - . . . '0 cheguei mesmo a di
/.01' qnc, r!m diversas úpocas, esse minisl;~f'io tom estaria cn
l.!'cg-uo a homens tlo~ltL rmlnrezz. - polrticos - e que nctunl
n,cn te - eis como explico o meu pensamento a aliás não 
forco phrazes para chegar u osl.e resultado, dizendo simpl,os
monlt: o que se esL(t passando nos meus sentimentos inLimos. 

I 

I 
i 
I 

I 
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- u pasta d:1 AS'ricuitura. c~LI. cr.tr;,gue r. um politico, quo 
se dPsompenha cabalmente das suas funcções de Ministro, 
eompeLonLc tcclmico que é. 

Eu poderia mesmo, Sr. -Prosidcntc designar os ministros 
poliLieo5 que por ali tcern passado, mas isto não está cm 
Uisrus·.iilo. 

Volto, pOI' issC\ ao assumpLo sobro •CJ:!le pedi a palavra. 
Preciso repeLir que estou úc accordo com o St·. RclaLC!I' 

do Oronmenfó do Minisf.crio dn Miricul tura no ponto de vista. 
cm que S. Ex. se coJiocou, jlllgando esse departamento, s_«~não 
o mai• importante, pelo mcno8 dos mai:; importantes da acoão 
elo Governo Federal. 

Effectivamcntc, é pela agTiculturn, pela industria que 
se pódc dcsenvolvm· as fontes de receita. 

O Sn. JosE' MunTINHo - Apoiado. 
O Sn. JJlnoNYMo MoN'l'Bino - . . . que se pôde estabe

lecer o fomento economico, trazendo a prosperidade c o cn
gmnclccimcn to elo nosso paiz. 

Mas, Sr. Presidente, o meu objectivo não é este, Ludo 
isto é incidente. 

Eu tinha desejo de requerer a V. Ex., c venho requerer 
i-'Gjn.n1 destacadas da voLucfi.o crn conjunto, para que lenham vn
lnuão isolada, as emendas ns. H, 46, 50 c 5-1. 

O Sn. PnEsmEN~'E - V. Ex. scrtí attendido. 
O Sn. JEnoNY:Mo MoNTEIRo - Essas emendas não mcrc

el!ram a aLtcncão dos membros· da Commissão ele Finanr)as, 
razão por que o parecl!r laconicamente opina pela sua rc
jeioão. 

E' para chamar a aLtcnção do Senado para ellas que 
ouso importunar V. Ex. que cstú anciosissimo por me vôr 
1'6ra ela tribuna. 

o Sn. •PnESIDEN'l'E - v. Ex. não me importuna, apcna5 
j;l excedeu da hora que lhe permiLtc o Regimento. 

Os senhores que upprovam as emendas . com parecer fa
voravcl, excepto as que vão ser votadas separadamente a re
querimento de varias Senadores, queiram levantar-se. 

Foram approvadas. 

O Sr. Barbosa Lima (pela ordem) -Requeiro verificaoiio 
de votacão. ' · · 

.9 Sr_. PresideJ:Jte - O Sr. Senador Barbosa Lima requer 
ver1 rwaoao de vot.a~ão. Onniram levantar-se, conscrvanclo-s·~ 
de pé afim elo scrcin eOJitaclos, os senhores que votam a fa

"" vor. (Pausa.) 
'-, Votaram a favor 3G Srs. Senadores. 

'-, Queiram levantar-se os senhores que votam contra. 
( i>a!ts.~J:.) 

·Não houve voto algum contrario. . ... ____ ) 
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EMENDAS COM PARECER CONTIL\RIO E PREJUDICADAS 

.Verba 1•: 
N •. 1 

Corrija-se a tabella da proposta no "Pessoal", subeonsi
gnacão n. 6, da seguinte fórma: 

Em vez de: 
:! encarregado. ,.. • • 
1 ajudante. .• • • ,,, • 

•• 2:400$000 1:200$000 3:600$000 
1:600$000 800$000 2:400$000 

Diga-se: 
1 encarregado • • • • • • 4:600$000 2:30a$OOO 6:900$000 
1 ajudante" • • • • • • • 3:600$000 1:800$000 5:400$000 

Rio, dezembro de 1924. - Jeronymo Monteii~O. 

N.2 

Verba 3' - Serviço de 1 Povoamento: 
Restabeleçam-se as sub-consisnações, Pessoal ns·. 4 e 7· 

lll M~.terial n. 18, da proposta 1 do Governo. 

N. '4 
I 

A' verba 5', cServico de Inspecção e Fomento Agricolao»: 
Consignação III, di ar ias, etc., n. 7, accrascente-se in fina, iu
clusive 60:000$, para custear a representação de Brasil na 
Exposição de Borracha o Productos Tropicaes, a realizar-se 
em Boston, Estados Unidos, em outubro de 1925. . 

Sala das sessões, 20 de dezembro de 1924. - Dionysio 
Bentes. · 

N. 9 

Fica e:ttensivo aos quatro serventes da Directoria Geral 
de Estatística e aos tres da typographia da mesma directoria 
o auxilio para fardamento á razão de 300$ annuaes para cada 
um, sendo o pagamento feito em prestações semestraes. 

Sala das sessões, 15 de dezembro de 1924. -Mendes. Ta
vm·es. 

N., 1!2 
'·' 

Verba 4" - Jardim; Botanico. 
Os oit'o guardas passàm dle pes·soal, deSpeza variavel, fil·ara 

pessoa.], despeza lfi::,;n. · .. 
•I 
• 

N. 14 

Na verba 14 - Consir;nacão I - Restabelej;a-se a seccãd 
de Leite e Derivados, da Directoria de I'ndustria Pastoril, nos 
~ermos e na fórma, em que o. dispõe a proposta do Governo.; 

Rici, dezeinb~o. de 1924 ,, ,........ Jeron11rno Montei~o. 
••.·:...,.'•~··--··· ·,,. '· • .- ' ' I '"•···-·~·-·~'•'"''~ 



SESSÃO EM :30 bll UEZll:MDf\0 DE i924 737 

N. 16 : 

Accresccnte-se na verba 14', titulo III: 
' Auxilio á Sociedade Fluminense de Agricultura e Indus~ 

. tl'ias Ruraes, para a manutenção dos seryicos de registras ge~ 
nealogicos de animaes no Esta;do do Rio do Janeiro, na fórma 
do disposto na clausula X do contracto celebrado pelo Go~ 
;yerno .Federal em 4 de julho de 1924 e registrado pelo Tri~ 
nunal de Contas, cm sessão de 21 do mesmo mez e anno, 
~o :o,oo$ooo. ·· · --

.I_ 

Sala das sessões, dezembro çle .1924. "' 

' I '• I 

Verba H •, sub-consignacão n. ~ --. Pessoal:. .. 
Onde convier: 

· Ficam restabelecidos os dous cargos do encarregados de 
Laboralorios de Carnes e Derivados nos Estados do Rio Grande 
po Sul e S •. Paulo, do accõrdo com a proposta dQ Governo., 

Sala das so5sões, 22 de dezembro do 1924 •. - Manocl Mon. 
'iardim., · : - : <.:-. ' -- ' . 

N •. ·IS 

.!.cor eõct:r. le--se na verba ~4·, til ulo IU: 
:Auxilio á S:>l~iedr.ule Jilun;inen8tl de Agricultura e Indus

trias llnral·S, pm a n m an u lel!ç~l) dos serv.icos cte He.gistr.os 
Gertealc·g·i:;oo cif.l Alllnmes no Estado do .lho do Janeiro, na 
fórma no disposto na clausula 10 X do contracto celebrado 
pelo Governo Federal em 4 de julho de 1924 e registrado pelQ 
Tribunal de Contas em sessiío d.e 21 do mesmo mez e anno, 
20 :000$000.; ;• i : ·•"'-lo. 

Sala das sessões, de dezembrQ de 1924 .. - bfiguel J. R. ele 
' .Cm· valho., . 

N., 26 

N. 7 

Verba 17'-Estaoão Sericola de Barbacima : 
Restabeleçam-se as sub-consignacões ns. 4, 6, 10 11, 16 

e 17, no valor de 40:400$.· Material, da proposta do Governo., 
Passo á verba 17', "Estação Sericola de Barbacena"., . 

N., 27 

VOl·ba 18'- Directoria do Mcleorolon·ia .. o 
ttmazonirs e Pará. .. 

Emenda: 
' ; ~ •. -Yol.; X~~ 

.. . . 
' . . . . ' 

Estudos do 

41 
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AugmenLe-se nu su!J-consignacão n.1 2 da consi.gnução 
Pessoal: 

a) uma estacão climatologíca de i" classe com: 
i chefe .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. 7 :200$000 

• 2 assistentes ................... o 7 :200$000 
. . 2 600$000 10 :500$000 1 mensageu·o ..... o . o o ... o .. o o . o . : 

'b) 15 estações thermopluviometricas.o. o o o. o o.. 11:250$000 
c).· 15 ~stações hydrometricas. o o .. o o .. o. o •.. o o o, 11 :250$000 

.a;: 39:060$000 
. ':i, o 

Augmente-se na sub-consignação n. 2 da consl-
gnação material.: 

a) Verba para acquisicão de regoas hydrometricas 
,e acoessorios .. .............................. . 20:000$000 

Augmento total da verba •.••.• o. o o •• o. o • o. o . • 59 :060$000 
Sala das sessões, em 22 de dezembro de 1924. - Dionvsia 

Bentes. · · ,. · 
. . • • ' ' '.. !-· - •• ·- -1~ 

N. 29 

Verba 21'-Junta dos Corectores do Districto Federal : 
Restabeleça-se a proposta do Governo, augmentada de 

•I ·~lln~ o anh.onnainononõn n Q l\il'ofnniq.) · • • .., ... ..,... - ..,....., "'"'~u•o""""'Y"""' .... • .. , ·"' ... "'""' .. •w• • 
Vejamos agora a verba 21•, "Junta de Correctores do Dis-

triclo Federal". • .. 
N •• 3i 

:Vet•ba 22• .: 
Subvencão á Faculdade de Sciencias Economicas do Dis

~ri!lto ,li'ed,eral: ... 10 :0001000.". . . ' .... 

tN •. 32 

N •. 9 

Verba 22• - "Subvenções e auxilias" - Ao Instituto 
.Commercial do lUo de Janeiro, 15:300$000. 

N. 38 
Onde convier : 
Art. Reslabeleca-sc a sub-consignacão 37- da verba 4• 

- Jardil!:} Botunico, i:la lei vigente, mudando-se a redacção 
pela segumte :· 

Um auxiliat· teohnico, salario mensa-l de 400$ 
(1.:800$000. 

N. 39 

EMENDA 

Accrescenle-so onde convier: 
. arL L• A esl.aLisLica da produccão, industria c eommcr

cJo do algodão serú organizada pela Supet•intendencia do Ser-
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vi"o Llu Algoelilo, elo Ministerio ela Agrieu!Luru, lnelusLriu o 
· Gununewio. 

ArL. 2." A esLaListica su far(L, para a divulgaçilo no pai~ o 
110 esLru'ugeiro, mediante informac;ões que prestarã.o ú super
i n Lcudencia. 

a1' os funceionarios os dclen-ados e os conLracludus do 
I o . I . 

Survi~o do Algodiio, bem como os inspectores agrwo as Ic-
cleraes, nos Estados ; 

b) os chefes do i:)crviço do Algodão, nos Estudos, cujos 
govcmos tenham celebrado accurdo com o 1\linistorio da Ag'l'i
eu!Lura cm proveito do algodiio ; 

c) os proprietarios de descarouadores do algodilo, de refe
rencia ú quantidade da mataria bruta levada ao mac!Jinismo 
o á ela pluma retirada ; 

d) os priiJrietarios de fabricas du oleo elo algodão, a res
peito da quantidade de caroços levada ao macllinismo c o 
l'inle't's, de oleo e de torta retirada ; 

c) os exportadores de algodão nos mercados nacionacs, 
referente á quantidade que recebem de cada Estado .c á que 
oxporlam pura o paiz e para o estrangeiro ; . 
. /) os propricturios de l'al.Jrícas de tecidos, sobro a quanLi

darl(•. dn nlg·ocW.o que !.'ecebum ·por EsLadu, u que ompreõain no 
consumo da fabrica c quanto á metragem p!·odu~ida, com es
pecificação das respectivas qualidades de tecidos. 

I>aragrapho unico. Estas informat:ões serão postas uo 
correio nos cinco primeiros dias de cada mcz, contendo dados 
quanto ao mez anterior, em boletins fornecidos pela supcrin-
tcndencia. · 

ArL. 3.' Pura a execuçiio da estatística c supcrinLcru.lcncia 
dclcrminarú. no seu regulamento o pessoal de que precise, 
dentre os funccionarios que. trabalham no Scrvico do Algodão, 
c com os vencimentos que jú. perceberem. 

Parugrupho unico. Os í'unccionarios encarregados da 
csLulislica serão el'fectívaelos nas í'unccões que exercem, 
com os vencimentos que percebem, seg·undo as respectivas 
folhas de pagamento, devendo, por isso, os seus tiLulos ser· 
apos tillados. · 

ArL. .í." A l'ulla, sonegav.ão elas ínl'ormacões, ou iofor
um~'ão invcridica ou dolosa, imporia na multa ele 100$ aos 
.prupriclarios de descaroçadores, de 200$ aos exportadores c 
aos prupriclarios do fabricas do oloo u du 500$ uos proprieta
r ius do l'ubricus de tecidos. A niulla serú imposta pelo rcpro
souLanlo do Sorvico do Alg·odão, nos Estados, mcdianLo denun
cia da suporintoncloncia. 

Paragrapllo unico. Os l'unccionarios o os contructados do 
Sorvi~o ilo Alg·odão c os inspccLorcs agrícolas fedcracs que niio 
pru~lut·cm ·as iul'ormaoõos soliciLaelas incorrerão nus penas 
rcg·ulamonLaros. l 

Sala das sessões, 20 r.le dezembro de 192.í. - Pcrlro 
Lauo. 
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N. 43 

L:MllNUAS Ol~Il'J'TIDA~ No\ PUUL!UAI):Í.u l•'EI'I'A 

Emenda- onde convier : 
I. A quolu lula! do auxilio cleslinuclu a cada uma das cm

lH'L'~a;; conforme o decrclo n. Hi.151, de 15 de setemiJro de 
1 ~:l:.J : poclcrtt sct· concedido ú;; rcJ'ericlns Clll!ll'eza::> iudepeadcn
tl!!ll~lllc da dislriiJuioão tu~ativa constunt~ ela~ ciladas dispo
;;i,:õcs lc0"·acs manlidas, porem, todas as obJ•Jgauuc:; CJLIC prcscre-

• ' vt:m ao mu·g·o das mesmas e1nprezas. 
II. Emquanlo não cclpbt•at· lodo::> os ~ontt·~clos uom a~ 

lre:; cmprezas a que se relere u dccrelu acuna clludu, podcru 
o Uuvut·no applictu· a :;aldo unnual ele 5t!5 conlos ela importun
e ia au lurizadu, no i11crcnwnlu elos ser v i~:.o::> ele propaganda e 
en~ino do cullivu lia tuuoJ•eit•a c da ct•iactiu do sirga eJ'l'cclua
do~ vor aquellu:; emprezas que. e;;l~vet·ew desempenhando a 
co11leulo elo Govct·nu as :;ua,; uiJt'lfl'il\!Ues contracluues. 

llf. g• o GuYm·nu, Ulilut·i~adu a rever e allcrut· ue conl'or
midacln euu1 as clisposil;ües ::HI[ll'tl, os eonlractui; em vig·ot· com 
as CUJ!ll'ezus que se dedicam ú propaganda e incremento da 
sericullura no Paiz. - Meudon(:a Martins. 

N. 11 

Emenda- onde convier : 
E' o Governo au torizaclo a conceder ás emprezas que se 

dedicarem tí propaganda e del'eza da sericultura nacional e 
gm·anlam consumo para seu producto, os favores ele empres
timos dos decretos ns. 12.913 e 12.044, ele 30 de março de 
1918, desde que as mesmas celebrem contracto com o Governo 
Federal, devendo este expedir o necessario regulamento, 

N. 46 

Onde convier, inclua-se o seguinte : 
Aos funccional'ios. technicos que serviram mais .de dous 

~pnos nomead~s interinamente, por el:feito de. reforma, e que 
Ja tenham ma1s de dez annos de servtço pubhco federal, sertl. 
assegurada a effectiviclacle dos cargos que exerceram. - Jero-
nymo Jllontei1'0, . 

N. 47 
Onde convier : 
Para o pagamento do trabalho de confecção c da impres

são dos Annaes elo 2• Congresso Americano de Expansão Eco
nomica e Ensino Commercial, convocado pelo Governo Fe
deral e realizado no Hio de Janeiro cm 1022: "25 :000$000". 

Onde convier : 
Os porteiros, ajudantes de porteiros continuas e correios 

.das repartições do Ministerio da AgriculttJra, com s•éde no l;>is-

I 

I 

I 
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triclo Federal scl'fio equipararias em vencimentos, para todos 
os effeitos aos funccionarios da porlnria da Secretaria de Es
taria do Minislel'io da Agricultm·a, nu segnintr. Ol'dem: os Jl01'
teiros, cw ajudante ele 1lOJ'!ei1•os, ns a;ittt/antes de portei1·os, tws 
continuas; os contínuos e co1't•cios, ans se1'ventes. 

Sala das sessões, 22 de dezembro de 192!;. -· Paulo de 
F'ront'in. 

N. 49 
Onde convjer : . 
Os porteiros, ajudantes de porteiros, continuas e correios 

das repartições dependentes do Ministerio da Agricultura, com 
séde no Districto Federal, serão equiparados em vencimentos, 
para todos os effeitos, aos funccionarios da Portaria da Secre
taria de Estado do Ministerio da Agricultura, na seguinte or
dem: "os porteiros, ao ajudante de porteiro, os ajudantes de 
porteiro aos continuas, os continuas e os correios aos serven
tes", e sendo fixado cm 2:400$000 os vencimentos dos ser
ventes. 

Sala das sessões, em 21 de ·dezembro de 1024. - Pires 
R. n /J P-lln. 

N. 50 

Onde convier : 
Aos actuaes interpretes do Commercio, que já estiverem 

exercendo essas funcções a contento da praça ha mais de iii 
annos e não tiverem sido nomeados para traductores publicas 
dos idiomas necessarios aos seus constituintes, será facultado 
requerer os respectivos titulas, independente de quaesquer 
formalidades. · _ . 

Rio, 22 de dezembro de '1924. - Je1•onumo Monteiro. : 

N. 51 
Onde convier : 
Os auxiliares de que trata o art. 90 da lei n. 2.924, do 

5 de ,ianeiro de 1915, se,ia contado o tempo de serviço que 
estiveram dispensados, isto é, de 1 de ,ianeiro de 1915 a 31 do 

·dezembro de 1917, sem direitos a .percepção dos vencimentos 
atrazados. 

Rio dezembro de '1921;,- Jeronymo Monteiro. 

EMENDAS PREJUDICADAS 

N. 7 
Verba 7' : 
Mantenham-se as verbas constantes das sub-consig·nações 

3 a !l - ela proposta do Governo. 
Sala dus sessões, em 20 de dezembro de 1024. - Eusehio 

de And1•ade. 
' .. ' 

'· 



ANNAES DO SENADO 

N. 8 

Verba 7". "Servico Gcologico c Mineralogico" - MaleJ~ial 
ele consumo e f.J•;.msformaçiio: 

Manl.cnha-sc a ·rusiio proposta peJa Gamara dos Depu. Lados 
dos ns. S a 12, inclusive, accresccnLanrlo-Bc entro os rllr.·m·cs 
"Energia clccl.rica". 

N. 37 

Verba 27" - "Instituto Biologico do Defesa A.gricola" : 
llcsl.abeleça-sc a sub-consignnçfío n. 1, pessoal, da propos

ta do Governo c supprimam-sc n de n. 4, pessoal, .i:í reduzida a 
2-1 conlos rlc ré is na proposição da Gamara rios Deputados. 

!li o do .Taneivo, 20 elo dezembro elo 1 !12-\. - Pa.nlo de 
F'1·outin. 

N. 40 
Onde convier : 
Continua cm vigor o n. VI do art .. 175 ela lei n. ''· 708, 

de 7 de ,janeiro do 1!12~. 
Sala das scssücs, 

ai Ido' de M orac.~. 

Onde convier : 

rio rlr.r.r.mhl'O r ln ·I O?.t., - TftJI'rJl.IJrlf!-

N. 41 

"Si'ío mantidas na Escola Normal de Artes c Officios Wcn
ceslan Braz rJous profcssorcs-cnthcdraticos c dous profcssorcs
ad.iunlos ele porltlS'llCZ c cclucaciio cívica para os oito cm·sos 
definidos pnlo Ttcgimcnlo haixndo por portaria do 1 rln .inlho 
de ·I !J2t,; nll.cndenrlo-sc CJllanlo a acccssô ou proencllirnmd.n 
de Jogar, 1ís rlisposicíics dos artigos 2G, do rospccl.ivo regula
mento, c 28 do cJI.arlo rngimrnl.n"; rlnvondo S~'r cleclnzirlns dn 
consignarão "Pessoal vnriavcl", q11o 1í de 35 :000$000, as impor
tunei as: a) de 1:200$000, a quanlo ·so eleva o accrcscimo 
nnnnnl com a promoção de acl,iunlo a cathcrlrntico; b) do r1íis 
r, :800$000 pnrn a despesa nnnual do mais u mnd,junto. 

Sala rias sessües, 1 O do clo?.embro de 1924. - Jl.fmulc~ 
Tavarc.~. 

O Sr. Presidente- Como varias Srs. Senadores rcqncrcrnm 
vot.ar,fí.o nilpcoinl das emendas com nnrccor favoravol, para 
conslilnil•cm projecto especial, claqucllns que Lcem parecer 
contrario, vou suhmct.tcr a votos o segundo grupo elo emendas, 
deixando a voLU(!ãO especial para o fim, 

O Sr. Cunha Machado (pela ordem) - Sr, Presidente, pc
'cliria a V. Ex. que, na vnt.nciio, -rlost.ncasso u emenda n. 8. 

O Sn. PnllSTDEN'l'll - V. Ex, pede quo e lia so,ia desta
onda pn.rn. constituir pro,icoto ospooinl? 

O Sn. CuNHA 1\f.~amno - Apenas para ser discuticla sc
Pfll'iHinmcn/.o. E' n omonrln s•. Ttlnt.rot.anto, lnio nC)ni este 
rlrspncho: ".PJ•o,inrlicnrla pela cmcnrla apresentada pela Com-
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missão" sem se referir a que emenda. Desejaria uma expli
caoíi.o do Sr. Relator. 

O Sn. PEDRO LAGO - V. Ex. requeira que a ·emcnrla seja. 
rlcst.ncada, e no momento opportuno darei a. explicação. · 

O Sn. CUNHA MACHADO Niío haveria necessidade, desde 
qnP. V. Ex. informasse ... 

O Sn. PEDRO LAGO - E' parn evitar confusões. 
o Sn. CuNHA MACHADo -· ... mesmo porque eu queria 

.. ovil.ar esse requerimento. Emfim, me conformo com o alvitre 
lcmhrndo. 

O Sr. Pereira Lobo - Peoo a palavra pela. ordem. 

O Sr. Presidente -Tem a palavra o Sr. Senador Pereira 
T .. obn. 

O Sr. Pereira Lobo (pela ordem) - Sr. Presidente, pedi a: 
palavra para fazer identico pedido para a emenda 38, appel
Inndo para o illnst.re Relatnr rio oroamcnt.o da Agricultura e 
da Comm issiio dn Finanoas do Senado. 

n ::tr .Tnnnnim Moreira - Peco a nalavra nela ordem 
- -··. ~ -·... w - --

0 Sr. Presidente -Tem a palavra o Sr .. Toaquim Moreirli .. 

O Sr. Joaquim Moreira (pela ordem) - Sr. Presidonte, 
conservei-me de pé e sem fallar, porque ha dous dia~, por 
duns vezes pedi a palavra o não fui at.tondido. E• verdade 
qnc o meu orgão vocal não é tão bem timbrado como o do 
outros Srs. Senadores. Tenho uma aphonia congenital o não 
pnsso rcmcdinl~a. Morrerei na impenitencia final. Eis a ra
zfin por que fiquei bom em evidencia, pois, não queria deixar 
passar o ensejo de fazer algumas consideracões sobre a emen
da n. 18, que cst.n incluidn nesse tmno malsinado. 

Do alguma maneira, parn prevenir mesmo o que acon
teceu aos honrados Senadores que me precederam na tribuna . 
. ou ,ift apresentei um reqncrimcnt.o podinrlo que n sua vot.aclio 
seja feita cm separado. . . · 

O Sn. PEDRO LAGo -V. Ex. tem razão; no momento op-
pnrl.nno cu darei a cxplica{lliO. . 

O Sn . .ToAQUIM MoR!liUA ·_, ... não s6 pela sua importan
oia, como tamhem porqno o parecer da Commissão se bnMou 
nm uma falsa informação no digno Relator. 

O Sn. PEDRO T .. AOo - Effectlvnmente, o parecer da Com
missão está truncado na puhlicnciio. Na occaslllo opportnna . 
V. Ex. terá n explicação. 

O Sn. PnESIDENTll - Nn momento dado, o Sr. Relatõt 
rln1•tí as cxplica~õc,s que V. Ex. deseJar. . · 

O Sn . .TiiAQUTM Mon!lrnA - Não !!OU prolixo, mas t.nmbcm 
niío pn~sn ser mais synt.het.ico. Preciso dizer ao que vlm. Não 
lnmnr~i n f.~mpo no Sennrlo por mnis do cim:o minutos. To
nhnm um pm1co rlc pncirnoia os nobres ,Senadores. 

O Sn. PEDRO LAGo - N6s o ouvimos dDm o mnior prazer. 
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O Sr. Joaquim Moreira - Pareceu-mo ter ouvido o Re
lator dizer que cu me sinja (t minha explicação. E' o que 
vou fazer. 

o· Sn. PnESIDE:NTE - A ponderação de V. Ex. não é pro
cedente. Tendo V. Ex. requerido votação especial para a 
emenda consulla melhor aos interesses da votação que V. Ex. 
a encaminhe na occasião opportuna. . . 

O Sn. PEono LAGO- E .mesmo assim será melhor. 
O Sn. PnESIDENTE - Na occasião da emenda ser sub

mcttida a votos, o Sr. Helator darú a V. Ex. todas as expli-
cações que V. Ex. desejar. · 

O Sn .. ToAQUIM MonEIIIA - Em todo o caso, aproveito o 
ensejo para que o meu requerimento não passe por desper
cebido ... 

O Sn. PEono LAGo - Pcrfcilamenl.c; o re.qur-rimento de 
V. Ex. scrít aLLcndido; 

O Sn. JoAQUIM Monu:mA - ... c sento-me. 

O Sr. :{!residente- Os senhores que approvam as emendas 
com parecer contrario, exceptuando-se as dcsl.acadas para vo
tação especial, quciral1'1 lcvanlnr. (Pausa.) 

lle,i ciLadas. 
Vou submcltm• ã vol.os as emendas destacadas para vo-

tação especial, a rcqucrimcnl.o do Sr. Barbosa Lima. · 
O Sr. Secretario vae proceder á sua leitura, conforme 

foi feito o requerimento. 

O Sr. 2' Secretario procede á leitura da seguinte 

EMENDA 

Verba 22• - Subvenções e auxilios. 

O Sr. Barbosa Lima - Peço a palavra para encaminhar 
a votacão. 

O Sr. Presidente- Tem a pala,Ta o Sr. Barbosa Lima. 

O Sr. Barbosa Lima (para encaminhar a votacão) -
Sr. Presidente, ;.arece~me que por este methodo eu posso, 
mais facilmente, agir, de accDrdo com as exigencias do Re
gimento, dando as explicações dentro dos 10 minutos que me 
são concedidos, do modo a abranger todas as emendas crm-
gcneres. . 

A primeira emenda, para a· qual pedi votação cm desta~ 
cada, é csla que acaba de ser lida. Envolve um aug.mento de 
despcza ele !30 :000$ c tem tambem parr.r.r.r favoravel da Com
missão no rcgimon ele economia cm que estamos. 

A segunda é a emenda ú verba n. 25, que reza, no "Ma
tcl'ial ", "sub-consignaçu.o n. 19, augmente-se il importn,ncia 
de 150 :000$000". 

Augmentn nn primeira emenda e augmcnla na segunda •1 
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Tambem não posso dar o meu voto fayoravel, põsto que 
tenha ]larcccl' .favoravel ela Cõmmissfio. 

A emenda á verba 3", que se inscl'eve immediatamente 
após, está subol'dinada ú verba 20', e reza assim: "Para rea
lizar a montagem da fabrica ele verde Paris, adquirida por 
este ministcrio em 1922, oxi~t.ente no Instituto de Chimica, 
para pol-a em funccionamento, incluindo o necessario para a 
acquisição das peças de madeira, canalizações e qualquer ap-
parclho ainda nec(lssario, 80 :000$000". · 

Mais 80:000$, com 50:000$ e mais 150:000$ da segunda •. 
Entretanto, a que mais me charpou a attenção entre todas 
cllas e á qual nego mais particularmente o meu voto, como 
igualmente nego ás outras duas -anteriores, é esta que faz 
do Governo da Republica fabricante de verde ·Paris. 

Sr. Presidente, por mais que o cupim tenha lastrado, não 
se me afigura de melhor orientação administrativa, ser· o 
prOJ?rio Gqverno Federal quem se faça fãbricantc de verde 
Paris. 

Como tem uma fabrica de polvora chimica pura, sem 
fumaça, em Piquete, subordinada á exigencia da nossa defesa 
milHar, deseja ter uma fabrica de verde Paris sob o pretexto 
de auxilio á agricultura. Amanhã terá tambem necessidade 
de estabelecer uma fabrica de sulfureto de carbono, para fa
cilitar o cnmhat.e. á- saú·va. Depois, terá necessidade- de outro 
estabelecimento e ficamos assim· encaminhados em uma di· 
recção administrativa, que não se me afigura nem se me in· 
sinua boa norma de Governo da Republica, e, ·muito menos, 
a mais conveniente ás nossas condições .:financeiras. 

Naquillo em que possa auxiliar a agricultura e ao mesmo 
tempo a · industria - r·o1.1que o ministerio tem cm vista os 
interesses de uma e de outra, .quer da industria agrícola pro
priamente dita, quer da industria fabril. em geral-parece_, 
me que seria elo muito melhor cffcito pecuniario e de muito 
mais vantagens tecbnicas que o Governo, pelos seus orgãos 
proprios, cada vez que 'tivesse de ir ao encontro das solicita_, 
cães e das exigcncias dos profissionaes, dos agricultores, em
fim, que precisassem do seu amparo technico, entrasse no 
mercado mediante concurrencia publica e fizesse acquisic;ão 
de todos os ingredientes que costuma ministrar aos laborato~ 
rios, aos lavradores matl'icu!ados nos registras do ministerio. 

Por essas razões, exl~anllei o voto da honrada Commissão 
de Finanças, tão sobria, tão rigõrosa, tão severa, tão patrio
tica, em uma hora em que tudo nos aconselha a adiar as des
pozas •que níiu sejam absolutamente imprescindíveis, que pos
>am ser propostas ou que pelo menos, possam ser reali21acras, 
cem maior significação para a lavoura nacional. 

Isto & o que se me depura dizer sobre estas emendas. 
Ao mesmo "tempo, em contraposição, cabe-me agradecer á: 

l1onrncln Coinmissão dr. Finn.nçn.q o parecer favornvel qne _cle~J, 
no sentido do rosl.aurnr-nlio é nugmont.nl' clespezas-nos ]JmH 
tes pccuniarios clenfio elos qunes se movimenta actualmente o 
~~rvico de dr.t'csn cln. cntechesc dos inclios, n. cargo de uma das 
mais nofnvcis clcpcndenci:!'!l do Ministerio ela AgJ'icull.ura, sob 
n pnl.riol.icn P. heroicn. tlireceiío do beneJilcril.o Sr. general. 
J10nclon. (m1tilo bem!) · 
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O Sr. Pedro Lago - Peco a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Pedro Lagõ. 

O Sr. Pedro Lago (parn encaminhar a votaoão) -Sr. Pre
sidonl:o, a Commissão de Finanoas, bem compenetrada da si
tuação do Tbesouro, foi de uma exigencia absoluta na con
cossflo de verbas para qualquer serviço, só as consignando, 
depois de convencida de IJUO os serviços creados em lei 
rlosapparoceriam ou perderiam sua cfficiencia. A Commissão 
nfí.o !.ovo outra preocoupação sinão esta-o servioo publico. 

O honrado Senador pelo Amazonas, aaaba de reconhecer 
que a Commissão acceiton-e com o maior prazer-a sua 
suggcstão sobro o serviço de catechese, consignando verba no
cessaria no orçamento, verba que havia sido suppres!a pela 
Camara, · 

Assim o fez tambem cm relação ao Conselho Supt'rior de 
Industria o Commercio o ati Conselho Nacional do Trabalho, 
creados ·em lei, com existoncia o com difficuldades de run
oeiommento, com pre.iuizo da alta administração, porque ni'ío 
tinham verba consignada. · . 

·Com relaofio :i verba 25, a Commissl'io não podia ·deixar de 
r.onRignn.l-n., pnrrp1o M~~, v~rba attonde a contractos ass!gne!!o~ 
com os governos dos Esf.ados. E o honrado Senador deve 
eomprcbonder que, nesf.c momento, não ha servio,o mais util 
no Brasil, que deva despertar mais atten~fio e carinho ao 
Congresso Nacional que o desenvolvimento dn oult,lll'a do al
godão. 

Dif.as estas palavras, para attender á solicitacão do bri
lhnnf,e Senador pelo Amazonas, estou certo do que o Senado 
prcRf.iginrá com o seu vof.n o parecer da Commissão do Fi
nanons. 

O Sr. Presidente - Estou cm difficuldndo para annunciar 
no Senado a emenda pelo respectivo numero, porque na pu
hlicnoíio foi omit.tido eRRe nnmoro. Ten'ho IJllc nnmmcial-a 
pelo nssumpto: 

«Snhvcnoõos o auxílios,. 
Os senhores que approvam esta emenda da Commissão, 

(Jnciram levantar-se. ·(Pausa.) 

Foi approvada. 

O Sr. llarhosa Lima - Requeiro vorificaol'io. 
,,. 

O Sr. Presidente - O Sr. Barbosa Lima requér verfficncíio 
da votaclio. . 

Queiram levantar-se, cons~rvando-se do pé os que vota
ram a favor da emenda. (Pausa.) Votaram a 'favor, 35 Sr.s. 
Senadores. Queiram levantar-se· os senhores que votarai11 
conf,ra. (Pausa.) Votaram contra quaf,ro, sen11oros Senadora~. 

A emenda foi approvndn. 
Emenda :i verba 25. Angmentn do. 150:000$ a sub-con

signn()fio material. 
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·o Sr. Paulo de Frontin - Peco a palavra. pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a. pnla.vra. o nobre Senador. 
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· O Sr. Paulo de Frontin - (pela. ordem) - Sr. Presidente 
esta. emenda. da commissão eleva uma. imporla.ncia, .que :; 
emenda por mim submeLtida á apreciação do Senado 'ma.n
da.va reduzir á melado do quantum constante da. pÍ·oposl.u 
do Governo. Trata-se do serviço do a.lgodilo, dos accõrdos 
foiLos com varias Estados para o desenvolvimento desse ser
viço. Eu não contesto c, muito ao conLra.rio, a.ppla.udo Ludo 
quanto fôr feito, não só pela União como pelos EsLado3, cm 
beneficio do desenvolvimento da. nossa industria algocloBil'U 
(Alloiados.) O ai godão será, incontestavelmente, um dos pro
dueLos agrieolas, que mais poderá contribuir, pa.ra augmenl.ar 
o va.lor de nossa. exportação. Actualmente ,o a.lgodilo nacional 
ó empregado pelas mu!Lipla.s fabricas de tecidos, que existem 
no paiz, c constituem, exacLamcnto, uma das industrias mais 
importantes e perfeitamente justificaveis em nossa terra. 

Mas esses accõrdos podem ser iniciados cm uma oscaln 
pouco menor. 

O orçamento do Interior, a Commissão de Financas e seu 
i!lustrc. relutar, o mesmo do ürQftUjGntu Uu. .Aol'iculLui·a, o n1cn 
prezado e eminente amigo, representante da Bahia, reduziu 
as importancias constantes dos acc'õrdos co.m os Estado~. Pa
rece, pois, que não ba razão para, na situ a cão actual do nossas 
finanoas, não seguir idontica orientação cm relação ao 1\'linis
f.orio da Agricultura.. 

A emenda que formulei, tinha exactamente, esse objecti
vo: r•cduzir ó. metade a importancia pedida pelo Governo o 
que CJ'a elo 1.4.00 contos .. Vejo, pela emenda rda CommisAiio 
á vr.rba 25, que, longe de adoptar aquillo que eu tinha pro
posto, a commissüo nugmenta essa verba de 150 contos e, fun
clamcntanclo esse augmento, o i!lustre relator diz o seguinte: 
- «Segundo observações obtidas pela commissão, o Govemo, 
do conformidade com o art 2• do regulamento, effectuou 
accôr·do rrüo já se acha om cxccuoão para a coopm:~cão do 
sorvino de clofesn do fomento do algoclao, entro a. Umao e os 
Estados abaixo mencionados, concorrendo . a ·união com as 
quotas adeante indicadas.) 

Effectivamento essas quotas importam em 1.550 contos; 
mas parece que, porant.e a situaoito financeira actual, na qual 
não se f.om duvida om cortar as menores despezas, mesmo 
quando ànhi resultem a rlesors-anizacão de servico,s .uteis, con
vinha rcdu7.ir essa despozn, pelo menos no exercw10 de 192ri, 
com os serviços do algodão. E creio que nenhum dos Estados 
in t.orossnclos, pelo menos na sua :!ln i o r pa.rte,, ~pporá difflcul
dndes cm concordar ness_a reduccao, no exerCICJO futuro. 

São estas as considerações que snhmet.t.o á nnnsirloraoiio 
do Senado, do-. illustro relator o da honrada Commis~ão do 
Finunoas. · 

O Sr. Pedro. Lago - Jleço a pala.vra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem n pnlavrn poln ordem o Sr. Pod!'o 
Lngo, 
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O Sr. Pedro Lago (pela ordem) - Sr. Presidente, feliz
monto para mim o pum a Commissão de Finanças, o mtJu prc
clal'o .amigo, Senador• Paulo ele Fl'onl.in, alludiu no paPecer da 
Commissão ele Finanças sobre o orçamento elo InteriOJ•, ondrJ 
nós outros, tomando conhecimento dos contractos firmadoR 
com os Estados, para a debellacão da lepra o para o servir.o 
de p1;ophylaxia rural, diminuimos a quota de cada Estado, 
porque, nesses contractos, incluicla estava a clausula de, ne
gando o Congresso verba, esses contractos ficavam de nenhum 

· effeito,, a despeito de estarem já registrados pelo Tribunal de 
·Contas. O m.csmo, porém, não se dá, como verifi()uei, com os 
contractos feitos pelo Governo, devidamente aut.orizado, para 
o serviço do algodão. 

Os Estados elo norte, espeflialmenle, contractaram com o 
Governo esse serviço. Entraram com suas respectivas quotas. 
A União obrigou-se a entrar com a quota que lhe cahia. Não 
podia, portanto, faltar ·a fé dos contractos, e nwsmo deante 
das aperturas do Thesouro, o Governo deve primar no cum
primento de sua Palavra. Só por isto não acceitamos as sug
gcslões do illustre Senador carioca, neste ponto . 

. E a Commissão de Finanças, compenetrada, mais do que 
compcnctracla, deseJosa de fazer economias, de reduzir as des
pcr.rrs publicas ao minimn, niio podin, neste particular, dimi
nuir a despcza, para não expôr a administração publica á 
dosconsideracão ou a faltar (L fé do um contracto por ella 
assignara. 

Silo estes os motivos pelos quac~ consignou esta verba •J 

O Sr. Paulo de Frontin - Peço a palavra para uma expli-
cação pessoal. . . 

O Sr. Presidente - Tem a palavra para uma explicaçãO, 
pessoa.! o Sr. Paulo de Frontin. 

O Sr. Paulo de Frontin (para uma explicação pessoal) -
Sr. .Presidente, o' illustre relator, nos fundamentos que acaba 
de apresentar, presuppõe que o·s Estados venham a exigir o . 
cumprimento restricto dos contractos e" que não h a possibi
lidade de um accõrdo amigaveL 

O Sa .. PEono LAGO -V. Ex. dá licenca para um aparto? 
(.4.88/mtimento do orado1•) • 

A pr.eoccupaçãD do· Governo é tal qüe, -no areamento do 
Interio·r. incluímos a seguinte disposição: . . 

«v Estadd que não entra·r com ,sua quot.a no pri
meiro mez de ca.da simestre, fica. com o seu servicQ 
suspenso.~ 

Ora, si a União é t.üo exigente para com os Estado!'., natu
ralmente esl·es exigirfi.o que n. União por sua vez: cumpra o que 
contractou . 

O Sn. PAur.d DE FnoN1'IN - S. Ex. suggere-mu um ar
gumento: basl.a que o Eslado declare que, 11ão Lendo a União 
entrado com a sua quo·l.n, fica suspenso o serviço', E' a res
:vosl-a. O caso é o mesmo. E' um co'nLracto entre duas parles ,1 
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O i!Lustro ~·clator aooeita que o Estado pódc faltar o es
tnbcle·co uma condi cão addicional: que si 1111Lo entrar CO!l\ a 
sua quata, a União não conLinuarít d set•viço. 

O Sn. I''EDRO LAGo - Mas si o Governo I•'cdcral qu:cr 
desenvo1ver c serviço ... 

O Sn. PAULO DE FnoN'J'IN - Uma cou1ra é querc1• desen
volver, c ohtra é poder desenvolver. A si~uação finan()eira 
está agara no segundo caso: poder. 

Nestas condicões, indel)endentc da solucão do accôrdo ami
gavel haveria ainda esta solução ainda mais taxativa. 

Bastava deixar o Estado considerar d contracto sem valor, 
pela circumstancia da Uniã.o não ter entrado com a verba. 
Não vccjo, p,ortanto, a razão que assiste ao rela:tor .para admil
tir que o Estado, em relaçãd á Prophylaxia Rural não perca 
a sua dignidade por não cumprir o contracto, e a União a 
perca, cm relaçã.o ao serviço do algodão, nu~ mesmas cir
cums!ancias. J>l()rtan~o. eu pediria M i::lonado vaLasse con
tra cs~a emenda. A proposta ú do Govorno c si este pede 
:1. 4.00 co,ntos, para que lhe vamos dar mais do que aqui.Jlo 
que ellc pediu? 

Era o que tínba a dize!'. 

O Sr, Presidente - Os senhores que approvam a emenda dn. 
Commissão queiram levantar-se (Pausa.) 

Foi approvada. 

O Sr. Paulo do Frontin (pela ordem) - Requeiro a V. Ex. 
a vcriJ'i~aciio da votação .. 

O Sr. Presidente - Queiram levantar-se, conservando-se 
ele pé, os senhores que approvam a emr.n,lu. (Pausa.) 

Votaram n favor .29 Srs. Senadores. 
Queiram levantar-se os senhoi'es que votaram contra. 

,(Pausa.) 

Votaram contra oito Srs. Senadores. A emenda foi ap
. pn~' rt la fH' 2(1 votn~ r.· ntra 1!. 

Votar.ão da emenda relativa á verl:Ja n .. 20: Fabrica de 
Verde Pa"ris. 

o Sr. Paulo de Frontin - PeÇo a palavra. 

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Paulo de Frontin. 

o Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) - Sr. Presidente, esta 
6 outra emenda, com a qual, tambem, não posso estar de ac
cõrdo. ·O Instituto de _Ghimica te~? uma ver~ a. E' um CICJ?Ul'
tamente que tem pessoal o mator!Ul. Se o Governo autorizou 
a sua direccl'ío a. crear uma fabrica de caracter purame:llo 
industrial coino ó a fabricação do verde Paris, esta med.Icla 
deveria t~r sido lomacla dentro dos recursos orç~mentar19s, 
votados pelo Congresso. Não é depois de se fazer a mstallaç.uo, 
911e .~e d.~ve yi~ f9.rl}l\l' o ÇongL'es~o íl da1: a v.orb(l neccssaria, 
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Se a i'nbrica não puder ser manUda, nesle uxercicio, tleulru da 
vcrha ordinaria, que se .solicite opporlunampnLe o augmenlo. 
Eu vol.o contra essa verba. (Mu'ito bem. ll!!lilo bem,) 

O Sr. Pedro Lago - Peco a palavra pela ordem . 

O Sr. Presidente -- Tem a palavra o Sr. Pedro Lago. 

O Sr. Pedro Lago (pela ordem) - Sr. Presidente, não 
/um razão o meu illusLre amigo, Senador· pelo Dislr.idl.o Jlode
l'Ul. Ji:sl.u fabrica foi adquirida em 1022. O Governo federal .itl. 
IJlllJH'US'OU nossa acquisição uma grande somma, por solicil.a~íi•J 
do ln~lilulo de Chimioa,. para desenvolver e~se ramo indus-· 
LHa!. Jlor fana do verba deixou do ser montada a fabnicu., 
J~u porgLmLo ao Senado si é possível sacrificar muno maior 
somma, impedindo-se n montagem dessa fabrica. · 

O Sn. PAULO DE FuoN:riN -Melhor é vendei-a. (Apoiados.) 

O Sn. BAIUlOSA LIMA -. Amanhã vem o estado-maior da 
fabrica. 

O Su PllERO l~AGO - O Governo tem granJc capital empre
g-ado na fabrica e precisa mantel-a, assim como tem o pessoal 
competente. 

O .Sn. PAuw DE rnoN'l'IN - O pessoal competcnl)c porltl 
~er cmprc;ado na industria particular. O Governo não ó fa~ 
hricante de verde Paris. 

O Sn. PEnno LAGo - Pelas considerar:õos que acabo do 
Jazer, penso que a emenda deve ser approvada. 

O Sr. Presidente - Os senhores que approvam a emenda, 
queira levantar-se. (Pausa.) 

Foi approvada. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) -Requeiro a V. Ex. 
a verificacão da votação. · 

O Sr. Presidente - Queiram levantar-se, conservando-se 
ele pé, os senhores que approvam a omer.da. {Pausa.) 

Votaram a 1'avo1· 22 .Srs .. Senadores. 
Q11cirarr.' Jcvanlar-se os ~cnhorcs que velaram contra., 

(Pausa.) 

Vo/.a1·am contra a emenda 13 Srs. Senadores. 
A c!Jicnda foi approvada por 22 vcil.os contra 13. 

Emenda n . .\, com parecer contrario. 

O Sr. Dionysio Bentas - Peco a palavra para- encaminhar. 
a voluçiin. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Dionysio Bontes. 

O Sr. Dionysio Bentes (para encaminhar a votaeão) ...., 
Sr•. presidente, a emenda n. 4, que tive a hpl'lra do subscz:evor, 
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mereceu da dout.a. Commissão de l!,inancas do Senado par-ece.r 
contrario. Esta emenda diz respeito a uma imporLancia de 
60 contos para a exposicão de borracha que se tem de effo~ 
ctuur, cm outubro proximo, na cidade de Bostou, nos Estados 
Unidos. · 

A todas as O:xiposicões de borracha, o titular da pasta da 
Agricultura, como os dirigentes dos Estados da 4-mazonia, tem 
concorrido com os productos, dessa região, mer·ecendo sempre, 
copJ'erido pelos maiores productores mundiaes, como são os 
nossos amigos britanicos, os primeiros premias que o Brasil 
tem recebido pelo Mínísterio da Agricultura, como sejam ta~ 
ças de< prata e, até, de ouro. A qualquer dos nobres Srs. Se~ 
nadares que porventura queiram verificar o que estou affir~ 
mando, bastará uma simples visita a esse departamento da 
administração nacional. · 

,si, Sr. Presidente, o Brasil teve necessidade de se apru~ 
sentar em certamens como este, em centros productores, razão 
muito maior deve ter em se apresentar em centros consu~ 
midores. (Apoiados.) 

0 SR. PAULO DE FRON'!'IN - Apoiado. 
O SR. DroNYSro BENTES - E' sabido que os Estados Uni~ 

dos da America do Norte constituem no mundo inteiro os 
maiores consumidores de borracha, para a maior industria 
l.lOnhccida do mundo, come a dos automoveis, quu cresce em 
por.porções extraordina:rias. Pois ·bem, Sr. Presidente, com 
surpresa minha e acredito que do Senado, o Brasil deixa do 
se apresentar· cm uma exposição de bor;raC'ha em um paiz 
largamente consumidor deste producLo. 

Accresce, Sr. Presidente, que .as nossos amigos inglezes, 
produetorcs dá borracha do Oriente, na proporção de 90 % 
do que é consumido no mundo, 1JOI·quanto a Amazonia pro~ 
duz apenas 8 o/o o as demais nações do mundo reunidas, 
2 %, os nossos amigos inglezes, dizia eu, nos toem conferido 
sompre os primeiros prenüos, declarando a quafidade ex~ 
. cellente do nosso producto. 

A' visla disto, procurei o Relator do orçamento da Agri~ 
cultura, nesta· Casa, o nosso eminente collega pelo Rio Gran~ 
de do Sul, que, infel'ir.montc, se acha acamado, não podendo 
ter tido a for!Juna, para si, e felicidade, para nós, de rela~ 
tur este orçamento. Eu lhe dissera admirar-me de que não 
viesso na proposf.a: do Governo .. um dispositivo concedendo 
crcrlito para esta exposição cm noslon, onde se farão re.~ 
presentar lodos os productores do borracha e onde o Brasil 
tamhom devo ost.ar. Disso-mo S. Ex. que apresentasse· a 
minha emenda. Lnvrei-a, mas não poudo ser accoita por 
osf.o RQlator, por.quc nüo se enquadrava em nenhum dos ti~ 
tulos do. despczn. Quer dizer, não havia vor·ba, ora necessa~ 
rio que SQ tirasse de um ouu·o dispositivo orçamentaria, . 
pará que não fol'masse n tãn rallnrln cauda. 

ncsignoi-ine á sua vontade, rc•tirnndo a emenda na oo~ 
ensião cm que procediamos á votação, em segunda dis~ 
eussão, do orr,~:~mont.o da AgricuH.ura. Apresentei-a em ter~ 
coira, enqmidJ•nndo~a cm uma das verbas deste ·orçamento, 
,qual a de fomento agricola. .-< 
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A illlJJUJ-lancia pedida, ú uma JúiscJ•ia: üO contos! A ex~ 
posir,:ão do~ nossos procluctos serii feita pelo Ministcl'io da 
A•3·6wll:ura, ele modo que a mim, pcssoalmcnt.o, não me in
Ict·essa. absolul.amcntc. O Sr·. Minis/.ro p<lrlc mandar quem 
bem rml.cmle1'. 

A cl0111a Conuui:;s~u rlll J:.'inant;ns do Senado, naltJml
menlc ;pela J'adig·a cxcessim rlc '.1111 la!Jor apurado. cm um 
exame perscvcmnl.e, minucioso LlrJ Lodos os o•·r;nmcntos, não 
ponde conccdcJ' es,la imporl.anciu, c o ~lcl'alor da Agricul
tm·a, que subsl.iluiu o t'mincnl.e eol!cga elo Hio Gmcle do Sul, 
o meu querido a·migo Sr. Scnutlor Pedro Lago, disse, mais 
ou men.as, cm resumo, scccamcnLo, tout cott1'l, "a Commissão 
nüo púclc acccitnr a emenda". 

•S1·. Prcsidcn/,c, appclln para a Com missão ele Finanças 
elo Senado, appello para o emincnl.o Jlclator da AgTicuJLura, 
appcno cn1 su mm a, nnt·u l.odos os i3rs. Senadores, m cus hon
mclos H dignos collcg·as, pal'a que, considcranclo melhor, pelo 
mal alinhavarlo das minhas palavras ·(mio apoiados (fCI'a!JS) 
a ncccssic!adc que .[amo;; du concorrct· (L cxposir;ão de horra
c.lla. a rcnlizar-sc, cm 011lubro proximo, na cidade elo 
Boston, uos Es/aclos Unirias ela Amcricu elo Norte, approvcm 
a emenda a que me refiro. 

El'il o que cu linha a dizcJ·. (Jluilo úc·tl!'! Muito be·m!)' 

O Sr. Lopes Gonçalves - Pet\O a palavra. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Lopes Gonçalves. 

O Sr. Lopes Gonçalves (para encmninhar a votação) -
Sr. P.resiclenle, nüo posso deixar de ·scctmdar as ,judiciosas 
considerações fci las pelo honrn•cl1o Senador pdo Pará: 

O SR. DYoXtsro BEN.TES - Obrigado a V. Ex. 
O Sn. LoPES GoNçAIXES - "\nligo repl'L'stnlanlc elo Amt-.-

z!onas, conhecedor bem dos· recu~·s.os dois ·· lonR Es!~d'os do 
extremo seplcntrional - o Pará c o Amu1.onns - e bem 
assim da região septentrional de Mat/.o Gros.<o r. de toclo 
·o terriloJ•io acreano, que se acha sob jurisclico;üo absolula c 
oxclu·siva do Governo Federal, entendo e sempre e1üencli que 
'é uma questão vil'al par.a aquella r região do e::'1 em.o norle a 
propaganda da Hevea bmsiliensis ou gomma olaslica, cm 
summa, pela superioridade do producto, polP, wa resisten
cia c clast1cidade, em compaJ<ação com os proclue/,os ele outrns 
paizes porque, Sr. Presidente, a gomma clasLica brasHeira 
não encontra rival no mundo inteiro, e aquell•J produclo qnr. 
deu golpe desisivo nas condições ·cconomieas do ·Pará e rlo 
Amazonas, no exlremo Oriente. foi simp!.~smenle tl"ansplan
tado elas sementes elo Pará c elo Amazonas. 

E', por conscqucncia, uma planta exo/.i~a .crn •Ceylão e ~n·, 
antros logurcs do extremo Oriente .. não tendo a n.esma riqnn
.za, a mesma procura, 'US mesmas conclirJriN: e:nngenitas que 
tem a borracha 1clo Amazonas que .iá Liv'C occasião ele repre
sentar o Brasil na Exposiçü.ó do S. Luiz. Fui secretario do 
Jury ··de Floresl•ns c tive oeocusião do vêr, do 01;·, ir c de admi
rar as opiniões que se •emittJ.am em torno da' l:rl'racha brasi~ 
Jcira, em relacüo a borracha de outros paizes, 

' 
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Nessa cxposici1o, i'oi adJud·icado ao Bras1! n grand.J prcm;o 
p·aru essa producto nacional. Como é pos~iv•Jl, pois, .que :o.o 
paiz maior consumidor da gomma-elastica, qu&! os Estados 
Unidos, qu•e tem as portas abertas para o Orien!.e, realizancto
se em outubro de l!J25, em Boston, Estados de Massachusset, 
na metropole da borracha, na cidade ·do mqndo que tem mais 
fortes e maiores industrias manufactureiras de product(\s da 
gomma-elastica, é possível que o Brasil não sr: represent.~, 
tendo se solicitado do Congresso Nacional a msignificante 
quantia do üO :000$000, insignificante; insignific·:wtissima, que 
certamente terá de ser augmentada com uma ·;~.rba supple
mentar. 

Seria até uma desconsJderação do Con~,·r.sso NacJonal, 
dos poderes pub!ieos fcdcraes, si fosse esquecida ·a região do 
<'11.'\:Lremo norte, com o seu producto vital, üep:eciado actu::!
;n:enl.e, em .consccruencia da concurrencia, c.rJm a C: o OriP.nte. 

Sinto, com mu-ito pezar não concordar com c parecer da 
douta. Commissão ele li'inancas, nem com os nr•l'res intuitos 
dú illustrc Uelator do OI'I~amento d'a Agric.tlbra ... Com fran
c:ueza, Srs. Senadores,· faço um appello lllfl·;to ·Jinccr9, mui
to decisivo para esta questão que affocta liS re;~iões do ex
tramo norte. 

O Sn. Bm;;No DE PAIVA- Parece que V. Ex. f'sfá fazevdo 
uma censm·a á Commissãv ele Finanças. 

O Sn. LoP!lR GpN()ATX!lS - Perdoe-me V. E:c, estou ape
nas chamanrlo a attcnçito da Commissão. Espero que ena 
não se considere mclinrlrad'a com as minhas ob:;r.rvações, pm··· 
que. se assim fôr, en as rot.iro immcrliaf.amcnt.e. Faço um ap·
pcllo no Senado c espero que as minhas pn1av:·as sejam ou
vid'as, porque não tive o intuito rlc orronller a quem quer 
que seja. 

O Sr. Paulo de Frontin - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Senador Paulo de 
l!'ronti n. · 

O Sr. Paulo de Frontin - Sr. Presidente, acredito que o 
e::draor·clinario f.rahalho qui.' l.r.lll tirlo n illnslrc 1R.clator do ar
eamento da Agr•icuH.ura, não lil1e prrmif.liu examinar com 
toda n JJ.cncvolcncin c cuidarlo a emenda formulada p'elo ii-
lustre roprcscnf.an.tc r! o ]]slaito r! o Pm•{t, · 

Incontcstavclmcnt.c, as razitns qno S .• Ex. produziu de
tcrn:·ina uma nccc~sirlarlr r! c u111a morl ii'icn~ão no parecer da 
illusl.rc .commissiio de Finanons. , 

Todo o .Scnarlo s!libe a illlpnrlancia qno lia dcsrlB que 
não dominamos o mm·carlo rla hnrrnclm, como ainda domina
n:os o mercado do café, .para cujo irlr.nlicn :l'im cs·lnmos cami
nhando pela mr~.mn srmrln. CftJO uns l'c7. perder o domínio da. 
horracha ..• 

() sn.: DroNYRin BP.N'I'.P.S - Devido aos ll!U~l110S eJ•ros. 
{) SR. BAnHOS.\ Lt.~orA- J~ g'l'n1;ns á broca c {L valorização. 
O Sn. P.\Ur.o D!l FnoN'J'IN - ... no momento cm quo o 

p1•oducto se torna excessivamente elevado, a conscquoncia fa
tal é qnc a procm•a, sendo muito maior do que a offerta, ·é 

S.-Vol, XII · 48 
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nooessut·io desenvolve!' os la, E, como us cwpiLues silo empre
gados com esse objcclivo, resolveu-se a questão da plunlacão 
da bol'racha na ludia lngleza, conseguindo-se ahi hoje nove 
decimos da produccão mundial. 

0 SR. DIONYSIO llEN'rli:S - Alla arLi!'icial l'oi•ta pelos in
glezes. 

O Sa. PAULo DIJJ l!,nON'l'IN - .Alla artil'i!:ial proveniente 
da insu1'1'iciencia do .p'roducto para o consumo mundial. 

Nestas condições, parece-me que uma verba do GO: 000$, 
destinada á representação do Brasil em uma exposição, no 
centro consumidor mundial mais imJ.?ortanle, na cidade dos 
Estados Unidos, que representa a capital da sua cullura scien
.tifica e litteraria, seria da maxin:a conveniencia, não só para 
este producto, como ].)ara o desenvolvimento maior .das nos
sas relações com esse paiz, que é exactamente o ].)rincipal 
consumidor da nossa maior ~portacão do café. 

Yoto, poJ'tanLo, a favot• da emenda do illustre represen-
tante do Pará. · 

' 
O Sr. Pedro Lago - Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presiden~- Tem a palavra o Sr. Pedro Lago. 

O Sr. Pedro Lago (pela ordem) - Sr. Presidente, a Com- · 
missão de Financas, pelo orgão do seu pl'uclato P !'tlsítienLe, 
que publicamente reconheceu os intuitos patrioticos do signa
tario da emenda n .. 4 ••• 

10 SR., BuENo DE PAIVA - Depois de ouvir a palavra do 
Relawr. . , 

10 Sll. .PEDRO LAao - • . . do nosso illustre co!1ega, Se
nador DiOJlYSio Bentes, que em breves dias vae assumir a 
admiilistracão ~o Es1tad0\.do Pará, para promover a sua felici . .; 
dada e pJ'osperldade .... 

0 .SR. DIONYSio BEN'l'ES - Agradecido a V. E:x:. 
O SR. PEDRo LAao - . . . a Commissão de Finanças já 

deu o seu assentimento á approvação dessa emenda, porque 
quer tambem concorrer para que a administração de S. Ex •. 
na Amazonia seja de efí'eitos os mais patrioticos e os mais 
salutares. · 

O Sr. Barbosa Lima- Peco a palavra. 

O Sr. Presidente- tem a palavra o Sr. Barbosa Lima. 

O Sr. Barbosa Lima - (pela ordem) - Sr. Presidente, eu 
nada mais .precisaria dizer diante do resliltado auspicioso 
da in ter:venoão opportuna e prestigiosa ... 

0 SR. DIONYSIO BENTES - Muito reconhecido a V. Ex. 
0 SR. BAHDOSA LIMA - . , . do honrado signatario da 

emenda em queslilo, o digno Senador pelo Estado do Pará. 
Como rep~csentanle do Estado do Amazonas, eu, como 

S. Ex., affllg1-me com o parecer formulado pelo honrado 
~elator da despesa do Ministerio da Agricultura. Attribui, 

' . 
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dosdu Iugo, essu modo de pensar do !Jom·adu Ol'!:i'iíO da Com
IJJIHissiíu tlo l•'inauc;as, ao intuito putriuLicu COJJl que u digna 
Uununissilu se empcnl!a pura não augmonlat• as clespesas a 
cargo du 'l'hcsouro Nacional. 

Acontece, porém, que no caso se truta de despesa que 
interessa a dous Estados... · 

O ·SJL. Azlll\EDO - A lres Estados. Ao Estudo do MuLto 
Grosso, igualmente. 

O Sn. BAnnosA LIMA - . . . cujas condições financeiras 
uilo llics pcrmitLcm, como pcrrnHtc a alguns outros, subven
cionar a Commissilo, capaz de rcprcscnLar proficuumonlo o 
Brasil na cxposiçilo, a se realizar na cidade do Boston, capital 
de Massachusetts. . 

Não ,preciso adduzir considerações acaso complementa
res ás reJ'Icxõcs brilhanlcs, formuladas pelo homudo repre
sentante do Estudo do Pará. 

O Sn. DroNYSIO BEN'l'ES - Ainda uma vez, grato a V. Ex. 
O Sn. BAnnosA LIMA - . . . o pelo meu digno colleg·a 

operoso representante que foi do Estado que Ôra represento, 
o Sr. Senador Lopes Gonçalves. 

O Sn. LoPES GoNÇALVES - Muito agradecido a V. Ex. 
O Sn. BAHilOSA LIMA - A P.Xl10~i(;üo da borracha nilo 

interessa sóm(mte á questão que entende com o typo unico 
da .ouphorbiacea, a chamada borracha ou gomma clastica, 
na accepçilo vulgar do termo. Entende lambem com o desen
volvimento e a collocação maior cm todos os mercados mun
diacs de outros ·productos congeneres. Busto reportar ás 
perspectivas promissoras que se abrem para a balata, como 
us tradiçües do nosso nordeste, cm relação ao latex de cspe
cies vegeta os congeneres, taes como a maniçoba e mangabeira. 
Tudo isto póde ser abarcado nas investigações industriaes c 
aos esforços mercantis para uma systcmatização intelligente 
das nossas possibilidades economicas nesse departamento da 
ijctividade propria do clima brasileiro. 

Por isso, Sr. Presidente, foi que não mtl descuidei, como 
~·~presentante do Estado do Amazonas e dei-me pressa cm 
solicitar de V. Ex. que destacasse das demais ·emendas essa 
IJLic ú agora objecto de minhas consideraç·õ·es, para que nús 
tivesscmos, entre outras, a felicidade de ouvir a motivação 
vicLoriosa feita pelo illustre Senador pelo Amazonas, futuro 
üovernador daquella opulenta região do nosso paiz. 

I~ra o que tinha a dizer. ' 
O Sr. Jeronymo Monteiro - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - T~m a palavra, pela ot·dem o Sr. Jo-
ronyrno Monteiro. . -

' 
O Sr. Jeronymo Monteiro (pela ordem) -Sr. Presidente, o 

incidenlc cm torno desta emenda csLá terminado c a solu
ção .ití pódc sei' nnnunciada sabendo-se que ella vae ser pro
ferida l'avoravelmenlc. Não obstante, cu me .iulgo no direito 
do pronunciar algumas palavras a respeito .desse assumpto •. 
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Sr. Presidente, quandosq:.te bonus dormitat Homct•o. Pa .. 
reco qu(: foi o que se deu na Commissão de Finanças quando 
estudou esse assumpto. '!'rala-se da segunda das grandes fon
tes ria receita do Brasil - a borracha. 

O Sn .. LoPES GoNÇALVES - Já foi a primeira. 
· O Sn .. AzEREDo - Um anno só. 

O Sn. JEnoNYMO MoN1'Eino - Uma fonte de riqueza que 
occt1pa a actividade de milhares dos nossos compatriotas, Po
dendo-se. accrcscentar que, em todos os Estados, ha mais ou 
menos a cultura desse producto. Annuncia-se uma exposição 
desõe produclo no paiz que é seu maior consumidor. l!:ra 
rasoabilis:;imo que o Brasil se oJ'ferecesse para tomm· parte 
nessa exposicüo e não cspct·a:;,;c a solicitaoüo de seus organi
zadores. 

Eu entendo que as despc:;as com m;sa cxposi1;ão deviam 
ser l'eitas por. conta dos crarios cstaduaes, mas, no caso ver
tente, deve passar desses para o federal, por se tratar de um 
produ do de s·t·audc capacidade, volumoso do nosso paiz. Não 
e rawavol que o Governo deixe, entre os expositores, a im
lH'e~siio de que no Brasil não mais se cuida da cultura da 
borracha; c seria este o resultado a que ches·ariamos si doi
:xassernos do concorrer a esse certamen. Dir-se-hia que se 
Linha desprezado tanto a cultura da borracha no paiz que nem 
sequer o Governo sr lRmhr:wa do c.ontribuir com sua pro
ducção para esse grande mostruario. Assim sendo, Sr. Pre
sidente, eu entendo que a emenda devia ter sido não apoiada 
pela Commissão de l!'inanças, 11ão acceila pela Commissão de 
Finanças; devia ler sido louvada. 

O Sn. BUENO DE PAIVA- l~u acceilo a suggestiio de V. Ex. 
O Sn. JEJ\ONYMo M:oN'J'Ellta - Eu não me atreveria a 

fazer sus·gcstõcs ii Commissão de Finanças. Sou muito pe
queno para isso. 

O Sn. BUENO DE PAIVA - Mas cu acceito a suggcsLão de 
V. Ex. e acceiLo a emenda, está acabado o incidente •. 
(Risos) . · · 

O SR. JEnoNYMo MoN1'EIRo - Eu estou apenas expondo o 
meu pensamento. 

Sr. Presidente, cu acho que essa emenda devia tct• sido 
louvada pela Commissão de Financas c que em log·ar de üO 
contos que o estrangeiro hoje nada vale essa quantia 
fosse duplicada, partindo esse iniciativa da Commissiio ele 
Finanças, dando imporlancia ao assumpto, como elle tanto 
merece. 

Era o que tinha a dizer. 

O Sr. Presidente - Os senhores que approvam a emenda 
n • 1· com parecer modificado !lelo relator da Commissiio 
accollanclo-a, queiram manifestar-se. ' 

Approvada. 

Emenda n. 12, com parecer contrario. 

O Sr Paulo do Frontin - Peco a palavra pela ordem. 
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O Sr. Presidente -Tem a palaVl'a, pela ordem, o St•. Paulo 
de Fronlin .. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela o!'dmn) - Sr·. Presidenl.e, eu 
havia pedido para que a votnçfto desta emenda fosse destaca
ela. Pm•ece que houve r.ngnno ela minha parte, porque a pri
meira emenda cu.ia votnciio requeri fosse destacada, é a de 
n. 2, qne ai nela não foi posta r.m votnciio. Pediria a V. Ex. 
verificar. 

(0 Sr. Esl.ncio Coimbra reassume a·presidencia.) 

O Sr. Presidente - O met.hodo adoptado pela Mesa foi pôr 
cm votação as emendas cuja votação especial ou destacada 
foi requerida pelo S1•, Barbosa Lima, em primeiro lagar. 

A emenda n. 12, ele que se trato, ó uma dessas. 
0 Sn. PAULO DE FRONTIN- Mas, Sr. Presidente, permitta 

V. Ex. que no encaminhamento da votação desta emenda 
cn,ia votação destacada lambem eu havia requerido, faça algu
mas considerações . 

O motivo pelo qual apresentei esta emenda que es!.t\ assim 
redigida: . 

"Vet•ba 4" - .Jardim Botanico. 
Os oito guardas passam de pessoal, despesa variavel, 

para pessoal, despesa fixa." 
é o seguinte: os guardas devem ficar nas mesmas condições 
á votadas para os jardineiros. 

O parecer da commissão é contrario :í emenda. 
O illustre Relator não fundamentou o parecer da Commís

são. Pediria, portanto, a S. Ex. que me permit.tisse conhecer a 
razão pela qual, não lhe foi favoravel. Não se trata de au
gmmento de despesa mas exactamente de uma situacão identica 
á de outros funccionarios pertencentes ao mesmo Jardim Bo
tanico. 

O Sr. Pedro Lago - Peço a palavra pela ordem. 
O Sr. Presidente - Tem a palavra pela ordem o Sr. Pedro 

~~. . ' 

O Sr. Pedro Lago (para encaminhar a votação) - Sr. 
Presidente, a emenda n. 2 é concebida nos seguintes termos: 
"Verba 4• - .Jardim Bolanico - Oito guardas passam de pes

. soai - despeza variavel para pessoal - despeza fixa". 
Como se vê da propria emenda, não houve suppressiio de 

pessoal. Apenas o illustre Senador quer uma trnnsposiciio. 
Ouvi a adminislracão a respeito, como mo cumpria, e a admi
nistração me declarou que não havia nenhum motivo pratico 
que aconselhasse a approvacão ela emenda. Não entrei em 
maiores detalhes, porque .a emenda mesmo não desperta esse 
interesse. Acceitei as. razües que me deu a administrncão e 
nellas baseei o parecer da Commissilo. Eis a explicação que 
me cumpria dnr ao honrado Senador. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Barbosa Lima. 



758 ANNAES DO SENADO 

O Sr. Barllosa Lima (parr. encaminhar a votação) - Sr. 
Presidente, vou dizer os motivos pelos quae~ rcqum·i a vota-

-· ção, em scparnrlo, desl.n emenda. Porque, da mol.ivacão que a 
acompanha, convenci-me da inteira ,justiça dolla. A minha 
intct·vcnçiio no ouso visava soliciLur uma explicação c!o hon-· 
1•ado Hclal.ot', no prcsupposlo de qno S. Ex I, r.m n·Jrnc rln 
Cornmissílo, não J'osso propriamente infcnso ú appt·ovitçüo da 
emenda, porque, do facto, a ri!;or,' o parecer não 6 cornplcla
rnenl.c contrario. Trata-se, a rneu vêr, d~ uma mwncr. rlc I e
chnicu rle conl.abilidaclc, sem que envolva maim· rcsponsabi :i
dade pccuniaria ou orçamentaria, nnquillo que inoumhe :í 
nossa funcção preliminar, Parece-me, por isso, que o honru.Jn 
Relator poderia considerar o seu volo cornfl sonclo l'unrlamcn-
tnlmcnl.o favoravcl ii emenda. 

o Sr. Paulo d~ Frontin -. Pooo a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Paulo de Frontin. 

O Sr. Paulo de Frontin (mu·u encaminhar a votacão) -
Sr. Presidente, o illustre Relator declarou, que não póde ter 
do nssumpto um conceito minucioso, porque consull ou a ad
ministração c csla lhe respondeu que não havia motivos pra
ticas para ser favoravcl á emenda. Vou mostrar ao Senado a.q 
ruzües pcias quacs so ,jusl.it'ica a emenda. Tral.a-so de uma 
emenda, fvrmulnrla c clefondicla cm planar i o. Não é, portanto, 
uma destas emendas a que se nflo pócle recusar nssi:;nalura. 
Ella foi devidamente cst.urladn, rliscul.ir!a c justificada. Nós 
tomos nu tnholla explicativa duas verbas: a ver h a fixa o a 
verba varia,•el. A verba variavcl fica um pouco a criterio rln 
nclministracão, no que concc~ne :í. all.eração elas condições rlo 
pessoal. Com n verba fixa, nao se dá o :mesmo, Na llypol.heoe, 
.nem so póclo at.lrihuir a circ11mslanoia de se pretender quo 
esses empregados pas.~om rla cai.cg-orin cm que se acham pura 
a de funccionarios, isto é, a de ~c dividir a importancia do sem 
vonoimenl.os cm ordcnuclo c gral.íficução c a ele so lhos attri
buir certaR regalias. A razfio {~ outt·a. E' para qnc niío fiquem 
'cllcs sujeitos, de um momento para out1~o. a morlificaçõcs 
provr.nient.os rle simples critcrio administrativo. O numero de 
gunrclas é elo oito, numero reconhecido como necossnrio, c que 
vc vem mantendo h a bust.onte tempo. E' preciso dar-se uma 
corl.n gamntia no pessoal que exerce cstns fnncções. Eis o 
objectivo da minha emenda, que nfio augmenta despcza o que 
não modifica n;; conrlicõcs rlo pessoal cm relação aos venci
mentos. Ncst.c caso, submei.Lo-a 1í rlocisiío do Sonnrlo, aercdi
tnnclo possa rlla ser approvacln. 

O Sr. Petlro Lago - Poço a palavra. 
' 

O Sr. Presidente - Tom a palavra o Sr. Pedro Lago. 

O Sr. Pedro Lago (pura cnc:::minhar a votacãol - Sr. 
Prcsiclontc, com muito pezar rla minha parte. deixo de nt
tondcr no meu rlilccl.o amigo, Sr. Pa1.1lo do Front.in. no po
clirlo que mo fnz, por•que, pelas nroprias palavras. pelas pro
prins razücs rle S. Ex .• so verifica que a int.oncfio do nobre 
Senador 1\ transformar lrnhulharlnrog cm :l'unccionnrioR, 

O SI\. PAuto nr. FnoN'l'IN - Niio apoinrlo. Eu frisei esta 
ponto: Não hn nos seus vencimentos ot•donudo o gratificação. 
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O SR. PEDRo LAGO - Quer dizer que a emenda acarreta 
maiores responsabilidades para o Thesouro, jú tão depaupe
rado, ,íú t.üo onerado, pelas responsabilidades que vae assu
mindo com os funccionarios publioos. 

Eu que me const.if.ui, como se tem const.ituido Lambem o 
meu illu~t.re amigo, um defensor dos direitos destes funccio
narios, quando bem definidos, não posso crear direitos novos, 
na situação de agonia em que o Thesouro se está debatendo. 

O SR. PAULO DE FRONTIN - Não ha creacão de direitos, 
porqun não se crcam funccionarios; apenas se garante os seus 
direitos para que não fique ·ao arbítrio da administração a 
supprcssão destes cargos. 
. .o Sn. PEDRO LAGo - Ahi é que está a creaciio; é na ga

rantia. 
Mantenho o parecer. 

O Sr. Mendes Tavares - Peco a palavra. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Mendes Tavares. 

ü Sr. iiienães Tavares (para encaminhar a voiaciío) - Sr. 
Presidente, penso que as cxplicaoões fornecidas pelo nobre 
Relal.or niio satisfazem. O que so dá é simplesmente o sS:.. 
guinte: persistindo a situacão act.ual, a administração poderá, 
a Reu arbit.rio, modificar o~ vencimentos desses guardas, di
vidindo a importancia total pelo nume:r:o dos mesmos, que 
podo fixar á sua vontade; ao passo que, approvada a emenda 
aprosont.ada pelo illustr.e repres.entante pelo Districto Federal, 
Sr. Paulo de Frontin, a situaoão recuniaria desses funcoio
narios ficará garantida, pois a importancia consignada no 
'Jrçamento não poderá ser dividicla por numero maior de 
guardas. · · 

O SR. Pr.:oRo LAGO - V. Ex. está justificando o parecer 
conlrario ria Commissão. 

0 SR. MENDES TAVARES - Era O que eu tinha a dizer, 
pedindo para a emenda o voto favoravel do Senado. 

. . ' 

O Sr. Presidente - Os senhores que approvam a emenda, 
queiram levantar-se. (Pausa.) 

Foi rejeitada. 

O Sr .. Paulo de Frontin (pela ordem) - Peço veriflcacúo 
da votação. 

o Sr. Presidente - O Sr. Senador Paulo do Frontin re
nucr vcrificn()ão i:ln. votação. Queiram levantar-se os senho
res l'fl.JC votaram a favor da emenda, conservando-se de pé, 
afim elo sorom contados. (Pau.sa.) 

Cinco :\ esquerda: sei.s á direita. Votaram n favor da 
cm onda ·/1 Srs. Senadores. 

Queiram sonl.ar-se os senhores quo votaram n favor, 
Icvanl.af!do-s~ os quo votam contra, (Pausa.) 
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Sele á pireila; 1i á esquerda. Votaram contra a emenda 
• :l<l Srs. Senadores. :, 

A emenda foi rejeil.ada por 24 votos contra 11. 

Emenda n. 21. A votação cm separado desta emenda foi 
solicitada pelo Sr. Senador Barbosa Lima. 

O Sr. Barllosn Lima - Peço a palavra para encaminhar a 
voJ.ação. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Barbosa Lmia. ·, 

O Sr. Barbosa Lima -Sr. Presidente, cRLn emenda inscre
ve-se na verba 14, sob a denominação - Serviço de Industria 
Pastoril - e é justificada dizendo o seu autor que ella visa 
a reposicão de 14 cargos technicos, que a Camarn, na dis
c-ussão do orçamento, mandou supprimir. O parecer é parte 
a favor, parle contra. Diz: «A maioria da Commissão acceita 
a emenda~. Houve, pois, uma minoria que não se conformou 
com a emenda, quer dizer, que deu o seu assentimento ao 
gesto da Camara que mandou supprimir estes cargos. Eu de
sejaria alguns esclarecimentos do honrado Relator, orgão na
turalmente desta maioria, no. sentido de saber as razões em 
que se teria csirillado, provavelmente nos termos do parecer 
do .respectivo Relator, a Commissão da outra Casa ou a Ga
mara dos Srs. Deputado~. nmrnndn uma economia que agora 
~~ destruída pelo parecm' da Com missão. Em smnma, ·o pa
·l'rccr dn Commissão dcstroc uma cennomia feita pela pro.po
sir·ãn vinda ela Camara. 

· E', portanto, alg·uma cousa que merece a aU.enção do Se
nado o que rogo prefira conformar-so com as manifestações 
de economia por 11arto da Camara. 

O Sn. Pilo no LAGo - Não purle perceber bem o que ai
legou o illusfrc Senador cm relação á emenda, que t.em pa
recer favoravel. 

O Sn. BAnnosA LIMA - Mof.ivos de divergencia da Com-
missão. ··- , , _ . 

E' approvada a emenda. 
E' rojcitada a emenda n. 25. 
Emenda n. 27, com parec~r contrario. 

O Sr. Barbosa Lima - Poco a palavra para encaminhar 
a votação. 

O Sr. Presidente - 'l'em a palavra o· Sr. Barbosa Lima. 

O Sr. Barbosa Lima - Sr. P1:r,sidenLe, esta emenda, que 
so inscreve sob a rubrica "Directoria de MetcoL'ulogia - Es
tados do Amazonas e do Pará", interessa, no sentido mais 
respeitavcl do Lermo, o Estado quo Lenho ·a honra de repre
sentar nosla Casa. c está su!Jscripta pelo eminente Senador 
representante do Estado do Pará, cujo nome declino com a 
habitual sy,mpathia, o Sr. Dionysio Bentos ... 

0 Sn. DIONYSIO BENT.ES - Agradecido a. V,. Ex •. 
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O SR. BAIWOSA LIMA - A Commissão não póde des
conhecer a PI'oposl.a feif.a pelo honrado representante· do 
Eslado do Po.d. Mesmo a clespeza é claque lias que se podem 
qualificar de t·cproducl.ivo.s, pois que entende com a organi
zação elo um serviço de maior alcance. 

O SR. DJO:-!YSio Br.NTES - AHamcnl.c rcprod~ctiva. 
O SR. BARBOSA LIMA -Isto em zonas abrangidas po~ 

dous Estados cujas finanças não estão cm condições de poder 
subvencional-a, os Esl.ados do Pará c do Amazonas, trabalhados 
por uma crise I ii o intensa, que, cm soccorro do ambos, teve 
que ir, nos termos rlo nrL. 5' da Constituição Federal, a 
Uni~. . 

Nós acabamos de votar, com grande pczar meu, uma do
t.açiío de 80 contos para uma fabrica de verde Paris, destinada 
a dar combate ao cupim. E' uma dotação que corresponde, 
por sua vez - sem irreverencia o digo - pelo seu alcance, 
pr.Ios seus effeitos implicitos, a um verdadeiro cupim., por
que, no começo, são 80 contos ... 

0 SR. BUENO DE PAIVA - 0 que ella quer é acabar CO!TI 
o cupim. 

O Sn. BARBOSA LIW, - ... mais tarde virá o pessoal 
para g·uarda desta fabrica o os 80 contos g~rminaruo pas
sando a 100, · a 200 e a· mais. 

Estranho que houvess.e esta acquiescencia neste caso e, 
no emtanto, a um serviço' absolutamente repro4uctivo, como 
a organização ela mateorologia por lodo o paiz, interessando ao 
primeiro valle do mundo, o valle do Amazonas, quanto todas 
as sociedades slibias do mundo Ct\lto enviam os seus homens 
mais notavcis para G estudo destas condições ..• 

O Sn. DroNYSro Bs:o;•rr;:s - E' exaclo. 
O Sn. BARBOSA LIMA- ... a Amazonia parece pelo menos 

inferior ao da faln·ica de verde Paris, serviço do tanta monta. 
Si a honrada Commissão tivesse recusado o seu voto em ambos 
os casoR, cu não estaria collocando a questão no tet'l'eno em 
que a colloco. Neste parallelo, mais uma vez, tendo levado o 
Senado a dar o seu assentimento no assumpLo a que me referi, 
não é muito que os solicite do honraçlo Relator do orçamento 
da Agricultura a sua acção benefica, no sentido de orientar, 
de accôrdo com a solicitação do honrado autor da emenda, 
o voto do Senado. Em todo o caso, com o meu pronunciamento, 
de accõrdo JOm os supremos interesses, com os altos interesses 
do Estado que represento, aqui fica feita a minha observação 
nos lermos succintos, que o momento comporta, ao honrado 
Belalor do Orr;amcn!.o ela Ag~·ícullura. 

O Sr. PresideJ~to - 'l'cm a pultwra o Sr. Sonador Dionysio 
H entes. ·' · 

O Sr. Dicnysio Bentas-Sr. Presidente, níio fosse a impor
lr.ncin da mal.eria vaztula na minha emenda e da justiça que 
e lia cncerrn.. não. pediria ao Senado ela llepublica a approva
çiio drncnhumn rias por mim subscripla5, tal a magnammtdndo 
dos meus honrados co!Jegas. 

No caso, porém. trata-se de um assumpto muif.o conhe
cido do Senado, qual seja o de meteorologia. 
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• O serviço de mel.eorologia estabelecido no Ministerio da 
Asrien!l.nra o dirigido pelo ospirito do notavol engenheiro pa
tricin, D1·. Sampaio Ferraz ... 

O Sn. BAnnosA I .. TMA - Muito bem c com grande efficien
oin. 

0 SR; DTONYSIO BEN'fES - ... habilita a todos quanto~, 
habitantes desta Capilal, no sahirem ele ousa, conhecer da mu
dança do tempo, isl.o ó, clcvidamente apparelhado, pois o bo. 
lclim diariamente publicado por esta repartição ministra á 
populaoão informações seguras sobre o tempo. 

O Dr. Smnpaio Ferraz estabeleceu ha pouco o serviço de 
previsão no vali e do Parahyba. Esse valle serve aos interes
ses dos Estados do Rio e S. Paulo. 

O Senado sabe que as ter·ras elo Estado do Rio constitui-
r:lm· outrora o emporio do café. . 

Sendo essa planta excessivamente exi·gente da mataria que 
a terra fornece á sua seiva, póde-se dizer que as terras desse 
valie ficaram esgotadas e por conseguinte quasi que ao aban
dono. 

Quem percorre a linha da Est.rad!l de Ferro Central do 
Brasil, indo do Rio para S. Paulo ou com rumo a Minas, ve
rifica que alguns lagares das margens desse rio se transfor
maram eni taperas. Entretanto, depois que o serviço de me
teorologia, cre::tdo pele M:inisterio da .A.grieultur&. ur·icuiüa o~ 
lavradoras no plantio do arroz, o café que esse valle produ
zia exubernnl.emonl.o foi subst.it.uido pela cultura daquel!a 
grnminea. Sabemo~ que 11o,ie o F..SLadr. de S. Paulo fornec~ 
ao consumo do Bmsil uma grande quantida.de dessa produ ato. 
Basla consultar a respeito as estatisl.icas para se ver a ~ub-
stituição rapida do uma cnll.ura poJa outra. 

Pois bem. Verificando-se os optimos resul•tados obtidos 
pela estação da mcl.eorblogia, que serve S. Paulo na sua pro~ 
ducção do ar•roz, lemibrei-me de forrhular a presente emenda, 
mandando erear no valle do Amazonas, como se faz no valle 
do Mississi,pi, no Hudson e em todos os valles do Canadá e dos 
Estados Unidos, o serviço do provisão .meteorologica, para que 
essa repartição do Ministerio da Agricultura possa avisar aos 
procluctoros e lavradores proximas aggressões de· elementos 
meteorologicos. 

A acr.ão dessa repartição nos tem dado previsões abso
lutas, con1o os meus oe!legas engenheiros desta Casa, melhor 
do que eu, poderiam affirmar, pois que eu sou apenas med.ico, 
não entendendo muito dessses assumptos. 
· O Sa. BARROSA LIMA - Mas discut~ com muita r,ompe" 
tencia. · 

O •Sn. DIONYBro BEN~'ES - O valor dessas observações 
para as culturas preciosas dos Eslados Unidos, fez-me lem
brar· o estabelecimcntt:. d.; um~> .pcquMa estação dirigida não 
pelo :Estado, - é preciso que o Senado saiba - mas por esse 
mesmo Dr. Sampaio Ferraz. 
. Esse servico, Sr. Presidente, iria prevêr as enchentes do 
caudaloso Amazonas, avisando u criadores e lavradores da
quel!n região, que süo surprehcncliclos muitas vezes, com essas 
calttmirlades, perdendo, por complot.o. todo o fruto do seu trn
lml•hn. Bus la nm anno pura a rruinat· homens ricos, transfor
mando-os cm quasi mendigos. 
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' O e~labelccimcnln desse sorviQo, com o qual se despen
deria apenas a importancia do 57 :UOO$, daria a previsão.,, 

O Sn. D.\JlDOSA LIMA - Apoiado. 
O ,sr.. DIONYSio BEN'rES - ... daria o aviso a esses pro

ductoJ·cs de que & cheia seria grande, seria média ou peque
na, do modo que animasse a PI'Oducção de que tanto necessita 
o Brasil, neslo momento cm que o au,gmento da crestia da 
vida cada vez mais so acoentua, devido ú pequena produccão o 
uc, augmenlo do consumo. 

Eis, Sr. Pre3Idcnlc, us razões que me levam a fazer nova
monto um uppcllo ao honrado relator que, por ter sido acom
mottido de um acccsso do grlppc, e por 11ccumulo de serviço, 
relatando dous orçamcl\tos, o do Interior e o da Agricult.ura, 
o que foz com brilha.ntismo ... 

0 SR. BARBOSA LIMA- Apoiado. 
O Sn. DioNYSio BENTES- ... não teve tempo para atten

tar nas razões claras e ,justas da emenda que tive a honra de 
apresen lar. 

O Sr. Pedro Lago - Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Pedro Lago. 

O Sr. Pedro Lago - Sr. Presidente, com grande pezar 
para a Commissão do Finanças deixa ella de dar o seu assenti
monto ú emenda do illusl.rc Scnaclor pelo Pará, meu dileclo 
amigo. S. Ex. quer croar uma nova rer·artição, que trll.2l um 
augmcnto rlo 57:000$, cm uma épocu de aperturas para o Tho
wuro, Basta esses simples enunciado para convencer ao no
bre Scnar!or pelo' Par:\ qno o Senado não pódc dar ... 

O Sn. DJDJI!YSIO· BgN1'ES - Consulte V. Ex. o areamento 
da Guerra c comparo esta insignificante verba do 57:000$, 
·que tem por fim salvar a producoão o homens que tambem 
são bmsiloiros. 

O Sn. PEDRo LAoo - ... o seu assentimento ú referida 
cm anela. 

O Sr. Presidente - Os senhores que approvam a emenda. 
'com o parecer contrai• i o, queiram levantar-se. (Pausa.) 

Foi rejeitada. 

O Sr. Barbosa Lima (pela ordem) - Requeiro, Sr. Presi
.denLe, vcrificaciio da votação, 

O Sr. Presidente - Queiram levantar-se, conservando-se 
rlc pé aquclles qüo.vol.um a favor ela emenda. 

Quatro t\ direita c quatro ú esquerda. Votaram a favor 
rh, emenda nit.n Srs. Sonudores. 

Queiram lovan'tar-se os senhores que votam contra. 12 t\ 
{)il•eila o 15 t\ esquerda. Vol.nrarn contra a emenda 2'7 Srs. 
Senadores. A emenda foi rejeitada. 

Emenda n. 30, oom parecer fiWOJ'uvel. Os senhores qu~ 
·nppl'ovam quelmm lnvnn f.nr-so. (Pausa.) 

Foi approvada. 
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Emenda ·n. 38, cnm rareccr contrario. 

O Sr. Pereira Lobo - Peço a palavra pela ordem. 

... . ,, ..... 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Pereira Lobo. 

O Sr. Pereira Lobo (pela ordem) - Sr. Presidente pedi a 
palavra para Jazer rapidas consirJcra(;õcs c um pequeno appello 
ao illusl.re Helal.or elo O!'çamenl.o da Agricull.ura, relal.iva
menle tt emenda que I. i v c a lloma do apresentar. 

Nã'o se trata, Sr. Presidente, como bom pórlo ver o illus-: 
l.riJ Hel:itor da Commissão do Finanças, de augmento de des
peza. IJCm de coração de cargo; !\ apenas o rcslabolocimento', 
de uma pequena subvenção por onde recebe um empregado, 
quasi opera rio. Devido (t escassez de seus p.roprios vcnci
nwn l.oR, a supp.ressão dessa verba motivará na d ispcnsa ele 
um homem que l.em mais ele f4 annos ele serviço. 

1Pcnso, portant.o, _que é de Ioda a justiça o reslabeleci
mcnlo dessa subvençao, no momento actual, cm que lodos nós 
sol'l'J•cmos a pressão das difficuldades de vida. 

Não será essa pequena quantia destinada a esse serven-
t nario qu0 irá aggravar as despezas publicas. . 

Peço, pois, ao nobre Helator, á illustrada Comnl,issão do 
Finanças. a reconsielcraGão do seu vot.o, afim de que nuo vá 
soffrcr um operaria digno c cheio de familia. 

O Sr. Pedro Lago - Peço a palavra pela ordem. 

o Sr. Presidente - •rem a palavra o ~r. Pedro Lago. 

O Sr. Pedro Lago (pela ordem) - Sr. Presidente, as 
allegações rque acaba de produzir o illustre Senador por Ser
s'i:pe, affirmanclo que esse l'unccionario tem mais de 10 annos 
de serviço, o que lhe cJ(I absoluta garantia ao Jogar, obrigam a 
.Commissão rlc Finanças, qne Leve a preoccupnção de não fe
rir direitos, a modificar n seu parecer, uma vez que augmento 
de de'speza não haveria no caso, visto como esse empregado, 
reclamando, toria elo ficar addido c sem trabalhar. 

Eram estas as ex·pl kat~õcs que eu tinha de dar. 

O Sr. Presidente - O Sr. Helator modifica o seu parecer 
contrario cm relação ú emenda n. 38. Os· Srs. que a appro
vam rquciram lcvant.ar-se. (Pau.sa.) 

!Boi approvada. 
Vou submci.Lcr a votos as emendas destacadas a •requeri

ment-o do Sr. ScnarlOJ' Paulo do Fronlin. 
Emenda n. 2. 

O Sr. Paulo de Frontin - Peço a palavt•a, pela ordem. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Paulo de Frontin. 

O Sr. Paulo de F1·ontin (pela ordem) - Sr. Presidente, 
a emenda n. 2 foi devidamente justificada •por mim em ple
nario, quando examinei cm terceira discussão do orcnmenlo. 
da Agricultura. . .... ! 



SESS.:tO EM 30 DE JJE2EMDRO DE i024 765 

A emenda propõe que se reslabeleoa a:; sub-con:;ignacõcs 
t.:l?cssoab ns. 1, e 7, c «1\lalcrial~, n. 1•8, da proposta do :Go
vemo. 

Não ha, portanto, da minha parte modificação alguma so
bre o que consta da J.!I'Oposla do Governo. 

O moLivo pelo qual pedi o restabelecimento é o seguinte: 
A Camara, em sua l[lroposição, supprimiu dons nucleos colo
niaw;, Scnaclor Corrêa, no Estado do Paraná e Annapolis, no 
!Elslado de Santa Ca~llarina, e supprimiu igualmente quatro. 
centros agrícolas - Ignacio Pinheiro, ex-Alcantara, no Ma
ranhão, Sabino Vieira. na Bahia, l\lamanguape, na Parahyba do 
Norte, e David Caldas, no Piauhy. 

J~ssa suppres~ão vem prejudicar o serviço de que trata a 
verba e que é .o scrvit;u de povamento. Não conheço todos os 
nucleos nem todos us centros agrícolas que contam de mi
nhas emendas, mas sei ele alguns - especialmente o de An
nitopolis - •que lêem todas as condições .desejaveis. De modo 
que não me parece conveniente essa suP.prcssão. 

Na mesma emenda, na parle pessoa , cu peço que se resta
bclct:a a verba d0 1. 772 contos destinados ao pagamento de 
operarias, tt·abalhadot·cs c remadores ela Hospedaria de Emi
s·ranLes, todos os seus assalariados, verba que foi reduzida 
pela Gamara dos Deputados a 700 cont.os. A reducção feita 
pela Camara vem desorganizar completamente os serviços, 
quando cllcs podem ser• cmtcados, clcntro da verba pedida pelo 
Govet·no, não como clcvcria ser, no inl.eres~c geral do paiz, 
mas, em l.o,rlo caso, rle mnrlo vcrdadciramcnt.e saUsfatorio. Na 
verba mal criai o mesmo l'acl.o sr. Mt porrrnanl.o a .Camara fez 
uma rcduC()ÜO rlc GOO para 200 conl.os. . 

St•. Pr·csirlontc, rlcnf.ro rlns consirlcraç;Gcs do lll'oprio pa
recer, a minha emenda düvcr·ia ser al.l.cndicla c o illuslre re
lator deveria reconhecer C(tle, al.tcndendo a convcniencia da 
organização ncl.ual do serviço rlc povoamento, nada justifique 
um c6rtc profundo, que tí quasi nma suripressão. 

Eu solicito do Senado a mp.provação da emenda. 

O Sr. Pedro Lago - llcço a palavra, para encaminhar a 
votação. 

O Sr. Presidente - 'l'cm a palavra, o Sr. Pedro Lago. 

O Sr. Pedro Lago - St•. Presidente, com muito senti
mento, para mim especin.Imcnt.c, fui solidaria com a Com
missão de Finanças, com rcln'riío ao parecer sobre essa 
emenda. 

Dada~ as aperturas do 'J.'hesouro. níi-o era passivei resLa
bclcccr a vnrba proposta pelo Governo. Mesmo a supprcssão 
do um nuclco em Sant.a Catharina, de onde é filho o Sr. Laui'O · 
M üller, membro âa: Gomnüssão: mcsri1o quanto á suppressão 
elo nuclco Sobino Vieira, na Ballia, de que sou representante. 

'l'odo~ nós dev·cmos ir cm auxilio do Governo para solver 
a crise financ.cira que nos csltí sitiando de difficuldadcs qunsi 
in~uporavois. · 

Por esse motivo, ti que concordei com a Commissão de 
Finnncns; por esse mesmo motivo. niio pos·so attender ao ap
pello do illustre Senador, m'eu dilecto amigo. 

P.ostn a votos, é rcj'eHnda n emenda, 
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Siio rc,jeilmlas a~ em ondas n~. 2G, 20 e 32, c:orn parecer 
.conl.ral'ic da. Commis-são. 
. J~m,mda n. 31,, COIIl parecer J':Noravel da C o mm i B:>ão. 

,\jljli'OVad:l. 
J~mcndu n. 36, com parecer contrario. 
llo.icitadu . 
. Emenda n. ~s. com parecer contrarin. 

O Sr. Paulo de Frontin - Peco a palavra pura encaminhar 
a votação. 

O Sr. Presidente - •rem a palavra pela ordem o Sr. Paulo 
ele l<'ronLin. 

O Sr. Paulo de Frontin - Sr. Presidente, a omcnda n. 48, 
di.! minha autoria, csta.belece o seguinte: 

«Os porteiros, aJudantes de porteiros, contínuos ll 
correios da•s !'()parti-ções do MinísLerio da Agricultura, 
com sédc no Districto Federal, serão equiparados cm 
vencimentos, para todos os cffeitos, aos J'unccionarios 

· ela Secretaria de Estado do Ministcrio da Agricultura, 
na seguinte ordem: os pode iras, ao ajuda·nlo de por
teiro; os ajudantc.-s de porteiro, aos continuas; os con
tinuas e t>vl;l'~iu::;, u!os se'iryentes. » 

··:~ 

A razão desLa emenda está na desigualdade manifelsLa 
que ha entre os vencimentos. 

(:'i~ justificação que acompanha esta emenda c-stá um 
quadro, onde se voem exacbamente os vencimentos. Parece, 
porla·n to, que a emenda é justa. Si o i !lustr-e Relator não 
pódc .dar parecer favoravel á emenda, pediria a S. Ex. <rue, 
ao menos, concordasse em que ella fosse approvada para ser~ 
.destacada como projecto especial. 

O Sr. 'Pedro Lago -Peco a palavra. 

O Sr. Presid'ente- Tem a palavra o Sr. Pedro Lago. 

O Sr. Pedro Lago - Sr. lJresidente, a Commissão de Fi-, 
nanças modifca o seu parecer, ap:provando a emenda para que 
se,ia destacada, afim de {)Onstituir projecto especial. · 

O Sr. Presidente- O Sr. Senador Pedro Lago, em nome da 
Commissão de Finan~.as, modii'ica o seu parecer, concordando 
cm que a emenda seja approvada para constituir projecto 
especial. · 

Os senhoras que approvam o parecer modil'ica(.!o, queiram 
levanta·r-sc. (Pausa.) , 

Approvado. 
O S1•. Sl:!nador Pedro Lago requer· votação isolada da 

~monda n. 40, considerada prcjuclicada .pela Commissüo. 

O Sr. Pedro Lago - Peco a palavra. 
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O Sr. Presidente -Tem a palavra o Sr. Pedro Lago, 

O S1·. :PedJ:o Lago - Sr. Presidente, a Commissão do J!'i
nulll,~as, ru.llcclmdo melhor sobro os termos da dis:oosiçãu do 
n. VI t.lo arL. 175, da lc1 n. 4. 7U3, do 7 do janeiro de 1!1~4, 
entoude que a emenda deve ser· approvada para eanslar do 
actual orçamento 0ssa disposiçã:o. 

Nesse sentido modifica o seu parecer. 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador Pedro Lago, cm nome 
da Commissüo de Finanças, motliJ'ica o parecer, que consrdc
rava prc,iudic:!da a emenda n. 4.0, no sentido de: admiLW-a · 
para figural' no orçamento cm volacão. 

Os Srs. que appr•uvam o patucor assun modificado, quei-
levanlar-so. (Pausa.) 

Approvado. 

O Sr. Paulo de Frontin- Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra pela ardei!) o Sr. Paulo 
de Frontín. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) - Sr; Presidente, 
falLaÍu apenas alg:t1ns mínu Los pnra termmar a hora da sessão. 
lltJqueiro a V .Ex. se di,g:ne consullar o ~imado sobre so con
cede :proro;;açiio da hora úà tie~sfw até a terminação do orça
mento da A!;p·icu!Lura e da respectiva redacção final, quE:, 
segundo estou mformado, .ió. cslú. prompta. 

o Sr. Presidente - O Sr. Senador Frontin requer a pro
rogação da hora da sessão por 30 minutos. 

os Srs. que approvam o requ(mmento de prorogacao, 
queiram levantar-se. (Pausa.) 

_;~pprovado. · 

o Sr. Barbosa Lima- Peco a palavra pela ordem. 

o Sr. Presidente - Tem a palavra pela ordem o Sr. Bar
bosa Lima. 

O Sr. Barbo~& Lima (pela ordem) -- Sr. Presidente,. peco 
informar se o requerimento de prorogação é restrictamentc 
para serem votados o orçamento da Agriculbura e a redacção 
fi~. . 

o Sa. PllESIDENTE - Peco venia para ponderar que, dada 
a prorogação da hora, a ordem do dia terá de ser executada 
peJa Mesa, al1í a terminação da mesma ... 

O SR. RmnosA LIMA - Mn.s, exactamenLo, por isto é quQ 
tinha pedido a .palavra· para ver os termos do requerimento, 
afim de votar a favor ou contra o mesmo. 

• O Sn, PAur.o DE FRONTIN - Perdão, tinha requerido a 
prorogarão apenas até que se votassem o Ol'(lamenLo da Agri
cunurn ·c a rospect.JVa redacçü.o final. 

o Sn. PRESIDENTE - E cu completei u requerimento da 
v. Ex., porque o rogimento exige que seja determinado Q 
~mpo da prorogação. 
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O Sr. Presidente- Está cm votucão a emenda u. 11:!. 

O Sr .. Pedro Lago- Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Pedro Lugo. '" 

. O S!'. Pedro Lago (pela ordem) - Sr. Presidente ao inl~ 
cJar-.se a volucão do Orçamento da An'l'icullura decJaJ:ei desde 
logo qu.e havia um eng~no na publicação do parecer sobre o. 
emencto. n. 18. A Comu11Ssã9, conco-rdando corn o. idéo. cohlido. 
na emenda, mas calando inforn1ada que ha outras instituições 
em condições anaJog·as, propoz uma emenda substitutiva que 
a•gora, pc~~o pal'a ser votada, saLisl'azendo, assim, o pedido do 
nobre i:ienador. 

O, Sr .. Pr_osidente -.o Sr. Senador Pedro Lago, cm nome 
da Uomm1ssuo, pede seJa votada a emenda substituliva da 
mesma Commissiio. 

Os Srs. que apiProvam esta emenda QUeiram levantar-se 
. (l'ausa.) . 

Poi approvacla. 
Vou submettcr ú votação a emenda n. 14, cuja votação 

isola(Ja foi requerida pelo ::ir. Antonio. Moniz.· A emenda tem 
parecer contrario. 

O Sr. Jeronymo Monteiro - Pcoo a palav~a pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr .. Tcronymo Mon~ 
loiro. 

O Sr. Jeronymo Monteiro (pela ordem) - St•. Presidente, 
11111'111 l'N!l!Oreu que essa cmcmln fosse destacada,. na votação, 
fui cu. Esta omcn.da manda restabelecer a secção do leite 
,. dt.•l'ivados da Dil·cctoria do Indu<;tria Pastoril, nos Lermos e 
na fórma cm que a dispõe a proJ)osLa. do Governo. Tenho 
ouvido mais· de· uma vez dos proccres, ·dos .homens que teem 
a pratica da adminislra~~ão, c que honram esta Casa com a 
sua pJ·csnhca, t.cnho ouvJdo dizer mais de· uma vez. que, em 
mataria .prÔprinmonto administral.iva, o Congresso devo ouvir, 
ante~ de ltHio, a palavra do administrador. Assim sendo, ten
do a proposta elo Go,•erno consignado verba para ·este servi
ço, parece-me ,insto que o Legislativo acntas1se as suggcstões 
do :Exccul.iyo. Entretanto, deu-se o contrario o com bastante 
infelicidade para o acto qnc o Congresso vne praticar. 

A · su pprcssão da verba, o não restabelecimento da do
tação para esse serviço, trará para o Cl'Urio publico uma 
dospcza supct•flua, inuLil, anarchizando serviço essencial ao 
Ministcrio. , · 
· A justificação da emenda que · aprcsenLci descreve de 

modo muito claro lodo o nssumplo: 

"A supprcssão r.Ia secção de leite e derivncjos da ~Di
rectoria ele Industria llastoril · não importa em oco~ 
nomia real, pois, dous dos func·cionarios toem mais de 
10 annos de serviço publico c os tres restantes foram 
nomeados po'r concurso. !lo sul La qüc os primeiros con
nuurüo percebendo como nd:didos c os uiLimos, ·segundo 
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prévio estudo da directoria, serão incorporados a ou
tros servicos, com r.xccptlão ele um dcllcs que, ou dei
xará de sm· funccionario' do servieo ou ficará Lambem 
iLprovcHado Qll1 virtude de .im·.isprudencia firmada so
bre os ftmccionarios nomeado& por concurso. Como 
complemento da secção de leite, depcndencías directas 
nos Estados. existem as inspectorias, que, tendo sido 
lambem cxtini!l.as. J'oram, tmlrcLanf.o, restabelecidas in
Legrahncntc cm ·tcJ•cciJ•a cliscus:siio na Gamara. Em 
conse.qnrncia ria cnwnda mandando restabelecei-a, fi
cou uma parl.t! do todo sem connexão com o centro 
orientador, cm vit·tude do qual ellas existiam c func
ciona.v.am. » 

A em<mda evLla que a parte sttllordinuda do serviço fi
que em funcção, supprimida a par·l.c dh•ectot•a. E' exacta
mente para este ponto que peço a benevola .attençiio do hon
rado e preclaro St•. relator do orcamento da Agrwultura. 

Desejo que S. Ex. não vrja· nas minhas palavras n de
fesa de interesse de corroligíonario~. Nem siqucr conheço o 
l)essoa.J que será beneficiado por esta emenda. 

E' uma· qt10slão de economia e de evitar que o Governo 
ga$Lc i nu til mente e anurch is e servicos. puhli.cos. Pediria, por 
isso, a S. Ex. que acceif,assc o appello que faço, modificando 
o parecer .. para con~ervar essa secção afim. de evitai' despc
zas supcrfiuas ao 'l.'hesouro c a anat•chia do um serviço nc-
cessario c. ul.il ao, :!.!inistcrio ela. Agricult,uru. · . 

Sr. Pedr~ L.ago ...., Peco a palavra pela ordem. 

,· O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Pedro Lago. 

O Sr. Pedro Lago (pela. ordem)- - Sr. Pt•esidcntc, dada. a 
minha solidariedat~c com o :.\!inislrn da Al)'ricullura. o que 
mo tr.m despertado inl.o!'csse especial :·ar·u lodos os ser•
vicos daquelle ~linisle.rio, é natural que haja de minha 
parto bastante desejo lfai'U restabelecer todos os l;icrviç~ 
constantes ela proposta do Governo, ola.bo:·ada pelo titular 
d~.sla past.a. No casei, porém, a Gommissíio 'de Finanoas, o 
Senado como o Poclr.t• Executivo se devem cingir á situação 
do Thesouro, âs n•perluras. cm que c.llc se encontra. 

10 •Sn •. PAULO DE FRONTIN - Mas o Governo não quiz? 
Na sua proposta dt:wia ter estudado o caso. ·· 

O Sa. PEDRO LAGo - Essas ape1•Luras dclerminarnm da 
pa1'Le do. Governo um recuo. 

O Sn •. P,;1uw DE FnoNTtN - As apcrtu·as não siio pos~ 
leriorcs á. proposta; eram anterior~s •. 

O Sn. PEDRo LAGO - Mas o Governo roflccliu me-
lhor. ·,, 

Por isso. oom o maior pczar· sinlo lliiO poder aLlendcl' ao 
nPtlcllo do meu nóbre amigo. eminente Senador .Tcronymo 
J\fonteit·o, a quem, na primeira opportunidndc demonstrarei 
a minl1a .uti'miruc.ão c &preço. 

o :;:n. .rmno:w:.\ro. MoNT{;;li!O - No caso niíci h a cco
·uom'ia, t!c UlQdo que essa 1·azão nüo lll'CYalcce. 

S. - Vol. XII 4!) 
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·· O Sn .• PEDRO LAGo Mantenho o parece~ da Commis-
são. 

O Sr. Presidente - Os senhores que approvam a emenda, 
qUeiram levantar-se (pausa). · 

Foi. rejeitada. 

O Sr. Jeronymo Monteiro (pela ordem) -·Requeiro verifi
cacão da voLacão. 

. O Sr. Presidente - O Sr. Jeronymo Monteiro requereu ve
rificação da votação. Queiram lcvanLár-se os Srs, ... que vo
tam pela emenda. (Pausa.) 

V o Laram pela emenda 2 Srs.. Senadores. 

Queiram levantar-se os Srs. que \'aLam contra. a 
emenda. (Pausa.) 

Votaram contra a emenda 30 Sl's. Senadores . 
. São rejeitadas as emendas n.s. 46, 50 e 51. 

Emenda n. 8. 

· O Sr. Cunha Machado - Peco a palavra pela ordem. 

o Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr; Cunha Machado. 

O Sr. Cunha Machado (pela ordem) - Sr. Presidente, 
esta emenda figura na publicação com a nota de prejudicada. 
Não venho pedir ao relator do orçamEtnto da Agricultura 
sinão a declaração de qual foi a 'verdaJeira e definitiva de
cisão da· Commissão, porque estou informado que a emenda 
teve parecet• favoravel, ' . 

O Sn. PEDRo LAGo - E' verdade. A proposta veiu do 
St•. Senador Sampaio Corrêa. : 

O Sr. Presidente - O Senado acaba do ouvir a decla
ração do relator da Commissão de Finanças, de que houve 
equivoco com relação ao parecer, O parecer é favore.vel. · , 
. Os senP,ores que approvam a emenda queiram levar.-
tar-&e. (Pc.usa.) 

Foi approvada. 

O Sr.· Presidente - A emenda n. 5, que foi destacada, 
vae ser votada 'por partes. A Commissão opina pela· acceita
ção da primeira parte e pela rejeição da: segunda. Os senho
l'es que approvam a primeira 'parte da ·emenda, com parecet· 
favoravel, queiram levantar-se. (Pausa.) 

· · ·Foi approvada·. 
Foi rejeitada a ·segunda parte. ·• 

O Sr. Paulo de Frontin - Peco .. a 'pnh1vra pela ·ordem. 
'•" , 

0 
' • I ' I '• ' ' • ',' ' 

O Sr. Presidente ..,.., Tem a palavra o ·Sr. Paulo· de Fr.ontin.: 
' . 
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O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) - Sr. Presidente, 
a segunda ;Jarte não rejeitada, porquanto o parecer da Com
missão diz· que opina pela approvação da primeira parle 
da emenda., apr·esentando, quanto á segunda ·parte, um :;ub
stitulivo. Pediria a V. Ex. que submettesse a :votos esse 
substitutivo. : 

O Sr. Presidente - V. Ex. tem razão, Os senhores que 
approvam o substil.ulivo da Commissão á segunda parle da 
emenda, queiram levantar-se. (Pa·usa.) 

' . 
Foi ppprovado. 

O Sr. Pedro Lago - Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Pedro Lago. 

O Sr. Pedro Lago (pela ordem) - Sr. Presidente, es
tando ,obre a me8a a redacção final do orçamento do Minis
f.t•rio da Agl'icullura, pediria a V. 1~x. que consullassc o 
Senado sohre si concede d i&pensa de impressão e urgene ia 
para sua discussão e volacão immedialas. 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador Pedro Lago requer 
dispensa de impresMão e nrgencia para a di&cussão e volaçft•J 
immediala;; ua Reclacciio Final do Orçamento da Agricultura. 
Os senhorc~ que concedem a urgenciu pedida, queiram le
vantar-se. (Pausa.) 

l!'oi conccdirla. · 

O S. s• Secre~ax;io (servindo de i•) procede á leitura 
do seguinte 

PARECER. 

N. 423 - ·1924 

Redacção final das eme11das do Senado á propo~9içao da Ca
mara dos Deputados n. 100, de 1924. fixando a dlespesa 
do Jlinistario da A(I!'ÍCitltttl'a, Indu.stria e Comme1•cio pm•a 
o exercício de J9.fS 

N. 1 

Restabelecnm-se a importancia, na sub-consignndio nu
mero 5 do "Pessoal" e as·~üb-consignacões n. 6 do "Pessoal'' 
e 17 e 19 do "Material" dn JlL'oposta do Governo, na impor
tancia de mais ·400:000$, limitada a de n .. 1!1 a 150:000$000 
e accl'csccntando'-se, no · final, n· seguinte: "para pessoal o 
material",. sendo; n discriininat.úo fc!L~ po( occasi~o d~ dis-

'tribuiçüo dos credil'os'.· · • • • · · · · · · · · • • · · · · .· · · 
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· . N. 2 

. · Verba 7" - i::iel'VÍCCf ücolos·ico c J\lineralogice : 

!Na consignacão "Pessoal variavel ", restabeleça-se a pro
posta do Governo, assim redigida as seguintes sub-consi
g·naçü~s : 
3., GraLil'ica~õ~s, salarios ou diarias do pessoal 

extranumtn·ario da directoria, previsto no 
arl. 3", n. 8 do regulamento annexo ao 
decreto n. 11. 448, de 20 de janeiro de 
1!H5, limitada a 800$, no maximo o valor de 
cada remuneração mensal e a 12$, no ma
ximo o das diarias, idem do pessoal te
clmico, auxiliares de campo e de escripto
rio, operarias e trabalhadores, nomeados 
em commissão ou admittidos temporaria
mente para o serviço de sondagem de car
vão de pedra c pctroleo, limitado a 1 :500$, 
no maximo o 1valor de cada remuneração 
mensal, e a 15$ no maximo, o das rliarias; 
idem para estudos de captacão de forças 
hydraulicas para fornecimento de ener
gia electrica, fornos metallurgicos, fixados 
os mesmos limites...................... 817:360$000 

.4., Idem, idem para os trabalhos da Estação 
Experimental de Combustiveis e Minereos 
de accurdo com o regulamento fixado nos 
mesmos limites.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 :000$000 

IIL Pessdal contractado - Art.. '•" 
alinea 3', da lei n. 1. 606, de 29 
de dezembro de 1906, e arL. 72, 
lettra J e seu paragrapho, da lei 
n. 2. 544, de ~ de janeiro de 
l!H2) : 

5 ., Gratificação dos geologos e g·eologos-aju
dantes, contractados para o serviço de 

. sondagem do carvão de .pedra e do petro
leo, e do pessoal technico para pesqu izas o 
•servicos especiaes da Estação Experimen
tal ele Combustíveis e Minereos "vedado o 
contracto com pessoas que a qualquer ti-
tulo recebam pagamento 1'ederal"........ 236:000$000 

IV •. Di ar ias, ajuda.ç de cu.sto e snbsti-
t!tiçües ?'eoularn.entm•es : 

(). .Para pagamento de diarias e ajudas de custo 
por servicos fóra da séde, pelo pessoal do 
quadro da directoria e pelo pessoal ex
traordinario, commissionado, admiLLido 
temporariamente rou contractado para o 
sorvir;o de sondàgens de carvão de pedra e 
de petroleo e :para estudos de captação ~e 
:ror~ as l1ydra ~ll~Bs: .. ·~·~· ·.· ...... ,_ ·:·=·~·.:· :·~·-~·;· :• _. ~·-· ~. 90.: 09.0$.ll9.0 
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~ ,, Ideni, pel() pessoal da Estação ExperímenLal 
· · ·de Combustíveis e Minereos e pessoal €X~ 

tranumerario, commissionado ou contra~ 
cLado para a mesma estação comprehcndi-
dos nas sub-consignações ns. 4 e 5... . . . . • -1 :000$000 

8 ,, Para o pag·amento de differença de venci-
mentos por substituições regulamentares 
do pessoal do. quadro da directoria. . . . . . . 15:000$000 

O. Idem da Estação Experimental de Combus-
tíveis e Minere os....... .. .. . . . .. .. . . .. . 3 :000$000 

N. 3 

Verba 7• - "Serviço Geologico e Mineralogico" - i\'Ia
lerial de consumo e transformação : 

Mantenha a fusão proposta pela Camura dos Deputados, 
ns. 8 a 12. inclusive,· accrescentando-se entre os seus dizeres 
"Energia Elcctrica". 

N. 1 

A' verba 5" - "Serviços de Inspecção e Fomento Agrico;. 
las" - Consignação III, diaria~. etc., n. 7 - Accrescente-se 
in-fbw inclusive GO :000$. para custem· a representacão do 
Brasil 11a l1xposiçfw da Bot•racha c Productos Tropicaes, a 
realizar-se em Boston, Estados Unidos, en1· outubro ele 1925., 

~. 5 

Ao arL. 1', n. 22 - Subvenção e auxilias : 
Augmenlada de 50:000$ para: auxilio í1 Congregaçã.o dos 

Salesianos, que mantem em Nictheroy, no Estado elo Rio de 
inmeiro}. as ·'Escolas Profissionaes de Santa Rosa", d!ando 
educação ,e ensino iechnico, gratuitamente, a menores pobres, 
para os gastos na l'cconstt•uccão do odificio e acqüisi0ão de 
novas machinas e apparelhamcnto necessarios ao !'uncoiona
mento das suas of!icinas. 

N. 6 
Onde convier : 
Art. Restabeleça-se a sub-consignação n. 37, ela ver-

ba 4• - .Tardim Botanico - ela lei vigente, mudando-se a re~ 
dacção pela seguinte: '·Fm auxiliar technico, salario mensal 
de 4 oo~. a 1t :800$000." 

N. 7 
Onrle convier : 
Al't... Continua em vigol' o n. VI, do ar L :175, da lt:!i 

n. 4. 793, de 7 de Janeiro de 1024. 

N. 8 

Ao nrt. t•; n. 22 - Au:Í:ilios e subvenções : 
A.n!Imenta9a elo 150:000$, para: "Auxilio li realizncão de 

nxposJQoes ng'!•Jcolns, pecuarias e do productos de oJ•igr.rn nni-



.. 

'114 ANNAEB DO ~KNADO 

mal comprehendidos os transportes uns estradas de ferro O.t!' 
emprezas de navegaciio dos produclos destinados às mesmas 
exposições,· promovidas pelas associações ruraes do paiz, 
150:000$000." 

N. 9 

Ao nrt. 1 ", n. 22- Subvenções e auxilias: 
Augmentada de 6 :000$, para auxilio de 500$ mensaes á 

publicação do "Diccionario Historico-Geographico e Ethnogra
.Phico do Brasil", devendo. ser opportunamente fornecidos ao 
1\fínisterio dn Agricultura, gratuitamente, cincoenta exemplares. 

N. 10 

Restabele~a-se na verba 22' ·- Auxílios e subvenções -
Consignação 'I, a sub-cónsignação n. 27, do "Material', sup
primida na verba 14', 11ssim redigida: "Auxilio para o servico 
de registro genealogico de animaes, de accõrdo com o para
grapho unico, do art. 60, do decreto n. 11.425, de 13 de ja
neiz·o de 1915, 50:000$000." 

N. 11 

A' verba 27' - Reduza-se a importancia de. 8:400$, na 
despes::· ifxa e façam-se as seguintes alterações: 

No Pessoal, supprimam-se, na 1' sub-consignação: 
i chefe de campo, de experimentação .. ; . . . . . . . 6 :000$000 
i capataz .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. 2:400$000 

N. 12 

. A' verba 3'- Consignaciio "Material", sub-consignação IV, 

."Patronatos", Silvestre Ferraz: 
Em vez de 80:000$, diga-se: 100:000$000. 

Jll. 13 

Verb~>: 24"- Escola Normal de Artes e Officios Wenceslau 
.Braz: · 

Reduza-se de BO :000$ a suo-consignação n. 4, da verba 2?1, 
que fica reduzida a 100:000$000. 

N. 14 

Reduza-se a sub-consignaçãp III, da verba 22', de réis 
:160 :DOO$, substituindo-se as palavras "até 100 :000$" por "até 
120 :000$000', conservando-se. no mais a redacção da proposta 
do Governo. 

N. 15 · 

A' ver•ba 22", consignação IV, nccrescente-se: 
.Escola Agronomica do Mendes. , , , . . . . . . . . . . • 15:300$000 
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. )'/, 16 

· . Aug;nerite-se de 08 :OÓO$, sendo 48:000$ na despesa fixa 
e 50:00.0$ n:< varíavel e façam-se as seguif!les alterações: 
Accrescentem-se as seguintes sub-consigna
. ções, na consignação n. '1, ~a importariçia 

de ....................•......•...... \ 65 :400$000 

SERVIÇO DE POVOAMENTO 

Directoria: 
Claud!no de Faria, ajudante de engenheiro ... . 
Octav10 Pacheco, 1' official ................. . 
Ricardo de Biscuccia, :.:uxiliar de interprete .. 

Hospedaria de Immigrantes da Hha 
· das Flôres.: 

Justino de Menezes, medico .•....... · .......• · 
Escola Superior de Agricultura e Me-

dicina Veterinaria': 

Pedr~ Barreto Gaivão, lente em disponibi-
hdade ...................... · ........... . 

Campos de Demonstr::;ção: 
Bernardo Dias Ferreira, director do de Ifaocara 
· Cursos ambulantes: · . 
Emílio Thamstem, professor ambulante ..... . 

Serviço de sementeiras: 
Alberto Rav::;che, . ajudante teclmico ......... . 
Anthero Augusto Maia, porteiro-continuo .... . 
S . h . - 9j 99 uppl'!mam-sc as su -cons1gnaçoes ns. ~ , ~~ 

e 60, reduzindo de ••.•••.••.••...•.•.••• • 
•Na consignação n. 11, . rla despesa :variavel, 

augmentem-se .................... . 

· N. 17 
Vrebtt 1 6" : · 

8:400$000 
8:400$000 
4:800$000 

7:200$000 

9:600$000 

6:000$000 

6:000$000 

12:000$000 
3:000$000 

17:400$000 

50:000$000 

Augment.e-~e a impnrtarlCfa ele 65:000$. no "Materi:d', 
sub-consigna(,,iio n. 8, para a Estação Geral de Experimenta
ção de Barreiros. 

N. 18 
Vreha Hi": 
Augrnr.nt.e-sr n impnrt.nncin riA 5~ :000$, pnrn n Est.r.çrío 

·Expm·imént.nl de Bnt•reirns, r. fnçnm-so ns seguintes nltrt·a-
0Õcs: 

No "Pcs~nnl': nn snh-rnMig·nn(:iín n. 12, cm vnz rle l'1li~ 
:15 :000~, r!ign-sc: GO :000$: nn n. 13, rm vrr. rir 3 :000~. rligr•-sr: 
fl:OOO$: ·no "Mnt.crinl": nR sub-consignnçiío n. 3, em vez elo 
:15:000$, dlgn-~e' 3ú :000$, o, cm vez de "instrumentos e uten-
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sHios', diga-se, "instt•umcntos, mobiliario c utensílios", na 
n. ·i, cm vez do O :000$ diga-se: 18 :000$; na n. 10 em vez 
de !) :000$, dig·a-se: 5 :000$; na n. 22, em vez de 5:000$, diga
se: 3:500$ na n. 23, cm ver. do !100$, diga-se: 400$000, 

N. 1 !l 

Verba H', "Serviço de Industria Pastoril"....., Pessoal Per-
manente- Direclori~ Geral: · 

Sub-consignação I - Hestnhelcça-se a proposta do Go
verno, supprimindo-so desta o cal'S'O de ajudante chimico do 
Esl.aeão J!:xJlCI'imonl.al rle Agrostolog·ia, que se acha vago. 

:'\. 20 
Verbll 14': 
Restabcleçr,m-se todas ns dotucões relativas no Curso An

ncxo á Fnzcnda Modelo de Crcaçiio Santa Monica, nos termos 
da proposta do .Governo. 

N, 21 

Vrrha 14', consignação 7" :.... Restabeleçam-se a estacão de 
montll de Dello Horir.onte e do Puraizopolis, elev~::ndo-se ó total 
~la sub-consigna~üo n 72 :000$000, 

N. 22 

Verba 10', transfira-se no "Pessoal", da sub-consignação 
n. 4, para a n. 3, a 1mportnncia de 12 :000$000, 

N. 23 

Ver h::: !J• - Augmentada de !l :000$, em: 
Pessoal: · 

Sub-consignnl)ão n. 4 - Restabeleça-se a do-
tncúo ~do •.•••••.••••...•••••••••.•.•••• 

l\lnlerial: 
Sub-consignaçiio n. 8 - Accrescenl.e-se para 

conseJ'I'H~•iio o concerto de machinas.,,., .. 

N. 24 
Verba H': 

4:000$000 

5:000$000: 

1\!useu Nacional - Onrle se diz, nn propostr, do Governo: 
CnnsignUIJÜO "Pessoal": 
Sub-cousig·naeão n. 3, 70 :800$, diga-se: 52:800$000. 

Sub-consir,mnção n. lo, manter o lilulo da proposta do Go~ 
vcn;no, com a rlotn1:ão rle 48:000$000. 

Consignnçiio "lllnlerinl": 
. Sub-consis·nncão n. 32:000$, diga-se: 30:000$000. 

Sub~consignarüo n. 10, 104 :000$, diga~se: l!O :000$00 · 
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N. 25 
Verba 14': 
Rcstabclcca~sc a sub-consignacão n. 24, do "l\laterial" li-

mitada, porénJ, :\ imporlllncin de :!2 :000~000. ' 

N. 2G 

Verba 5'. - Augmcntc-se n · importune ia de 230 ·OOO$ 
transferida da verbu: 10", sendo 30 :000$ na despesa rixa tÍ 
19!! :860$ na variavel, para o custeio da Estação de Pomi
cultura de Deodoro, fazendo-se as ses·uintes alterações: 

Na despesa fixa, no "Pessoal": 
AccrescenLe ?se, depois dos "Campos de Bcmentes" da sub-

consigmtcão n. 4, a seg·uintc. sub-consignacão: ' 

"Estaçüo de Pomicnlt!t1'1/. de Deodo1•o" 

'(Decretos ns. 13.010, de 4 de maio rJc 1918; i4.2·1G, de 1 de 
· ,iul•ho de 1920, e 10,663, de. 5 de novembro de i9<24) 

:1 director . . ........ . 
1 auxiliar agronomo ... . 
1 apicullor . . ....... . 

· 1 escriptural'io . . .... . 
1 jardineiro - horticultor 

~· (salario mensal, 250$)' 

Na despesa variavel: 

Ord. 

6:400$ 
4:800$ 
4:000$ 
3:200$ 

Grat. 

3:200$ 
2:400$ 
2:000$ 
1:600$ 

Fixa 

0:600$000 
7:200$000 
6:000$000 
4:800$000 

3:000$000 

30:600$000 

Augmenl.em-se de 199:800$ as seguintes sub-consigna
çõcs: 

No" Pessoal": 
N. 5, de . .............. o o .................. , 

N.· 7, de .. o •••• o •••••••••• o ••••• o ••••••••• 

No "Material": 
N. 1, que fica restabelecida, de ............ . 

72:000$000 
:r:ooo$ooo 

6:800$000 

dizendo-se, pm•ém, em ye~ de "Machinas de escrever o cal
culu·r" e do "mobiliario, armal'ios e estantes", o seguinte, no 
final: "e concerto de rnachinas de escrevet· e calcular, de mo
hiliario. arrnarios e rslanles". 

N. 3, de.: ............................... . 
N. <1, de ...................•............... 
N. 5, rle o •••• ·~- ••• o •• o •• o o ••••• o • o •• o ••••• ·o 

N. 7, de ...•.............................. 
N, 9, de ..... ; ........ o o o. o ••• o. o ••• o o. o •• 

N. 10, rlc ....•....... o o •• o ••••••••••••• o. o. 

N. 11, de . ............. o • o o •••••••••••••••• 

N. 12, de . ... , ................ o •••••••••••• 

10:000$000 
25:000$000 
21:000$000 
G:000$000 

23:360$000 
J :700$000 
5:000$000 

25:000$000 
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N. 27 . 
. No "Pessoal", sub-consignacão n, 4, na respectiva deno

mmação,, em vez de "Espírito Santo, no Estado da Pllrl>'hyba 
. do Norte", diga-se, rio ·nnal: "fl Rio Branco, no Estado de· 

Minas Geraes". 

· N. 28 
Verba 7': 

Trans.fira:.se das sub-consignações ns. 8 '" 12, 
fundidas, para a n. 22, a importancia de 

N. 29 
Verba 3': 

20:000$000 

Accrescente-se na sub-consignação n. 32, do "Material", 
depois de "Pinheiro Machado", o seguinte: "reunidas em umw 
só séde todas as secções". 

N. 30 
:Verba 3': 

Augmente-se a importancia de 521 :500$ e façam-se as 
seguintes alterações para mais: 

No "Pessoal": 
Sub-consignação n. 7...... . . . . • . . . . . . . • . . . . . 13 :500$000 

No "Mr,terial": 

Sub-consignacões ns. 1, 3, 4 e 5, fundidas .... . 
Sub-consignação n. 2 ...................... . 
Sub-consignação n. 15 .. , .•.••.•..•.•. , ••.••.. 
Sub-consignação n. 16 ...................... . 
Sub-consignacão n. 17 ...................... . 
Sub-consignação.n. 18 ..................... .. 
Sub-cons ignacão n. 1 !l ...................... . 
Sub-consignação n. 23 ............ : . ...•..... 
Sub-consignacão rr. ·24. :. : . ... : .. ........... . 
Sub-consignncões ns. 28 e 29, fundidas .. ;; .. . 
Sub-consignação n. 30 ..................... . 

Rerlucções: · · 
Sub-consignncão n. H, no Material .•..••.... 

N. 31 
Verba 5": 

23:000$000 
3:000$000 

64;000$000 
26:000$000 

9:000$000 
96;000$000 

100:000$000 
2!1:000$000 
14:000$000 

100:000$000 
51:000$000 

7:000$000 

Augmenl.e-se n importunei a de 33 :400$, na despesa va
riavel, trr.nsferirla da verba 27', e accrcscentc-se o seguinte: . . 

No "Pessoal": 
Na sub-con.signaçfio n. 5, a importancia ele 27:400$000. 

·No "Material": 
Na sub-consignacão n. 3, 'n importancia ,de 6:000$000, : . 
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N. 32 

Verba 25'-:- Serviço do Algodão: 

779 

Augmentada. de ••••••••••••••••••••••••••••• : 17:600$000 

· Supprima-se n:;, consignação "Pessoal", n. 3, um adminis
trador, um chefe de cultura e um 2• escrip'turario, reduzindo-
se a despesa de 17 :400$000. · 

Augmente-se a sub-consignação n. 6, 10:000$, restabele
cendo-se assim a proposta; na consignação "Material", n. 2, 
10 :000$; diminua-se a sub-consigm:ção n. ~. de 25:000$, fi
eando reduziaa a 180:000$, e redigida assim: "Adubos, inse
cticidas, fungicidas e sementes de algodão para venda e dis
tribuição aos lavradores, na fórma do reguhi:mento~·; resta
belecam-se as sub-consignacões ns. 5 e 12, na importancia 
àe 10:000$ e 5:000$, respectivamente, e accrescente-se a sub
consignação ·: "para impressão de circulares, boletins, qu~dros 
demonstrativos e acquisição de material de expediente para 
a estatística do aigodão', na importancia de 25 :000$000". 

N. 33 

Supprima-se o art. ;e• da proposição da Gamara. 

N. 34 
Verba 5': 
Accrescente-se no "Material", sub-consignação n. 9, de

pois ela palavra "sementes" - "para serP.m distribuídas gra
tuitamente". 

N. 35 
Verba 27': 

Augmente-se de 176:000$, sendo na s:ub-consignnção n. 4 
do "Pessoal", u qual 1'icm·á assim redigida: 
. "O comhnle ú broca do· cofé c outras pragas da lavoura, 
71l :000$, c nas sub-consignaçües ns. 5 e G - fundidas - do 
"Material", 100:000$000. 

N. 36 
Onde convirr: 
Pm·n roalizar f< montagem'· dií fabrica de verrle paris, 

ndqnil·icla por csl.e ministerio. em 1!l22, existentE' no Instituto 
de C h i mica, para pol-a em .funccionamento, incluindo o nc
cessnrio para acquisição das peças de madeim. canalizações 
e qualquer appnrclho ainda necessario, 80:000$000. 

N. 37 
Verba 27": 

Rerluza-se ·a. imporf.ancia de 33:400$ nru despesa vnrinvel, 
c fnçam-se as seguintes alterações: 

No "Pessoal'.>: 
. .Sub-constgnacüo n. 3, na imporlnncia ele 27 :1,00*, tram~ 
fira-se para :.: verba 5•. 
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N.o !'Material": 
Supprimam-sc os dizeres rla sub-consignacilo n. 3 da pro.; 

posta c os dizeres finaes ''e dos edificios", etc., da sub-con
signuçiio n . .\, ela proposta, e reduza-se de 6:000$ as sub..o 
consignucües fundidas 1, 2 c 1. 

N. 38 

Accresccnl.c-se onde convier: 

O Governo npplicará o credito de 1. 000 contos de réis, 
aberto pelo decreto n. 16.550, de 13 de agosto do corrente 
anno, no pagamento das despesas relativas á 1hospedagem, ali..: 
mentação e localização de immigrantes e trabalhadores na
cionaes, cfl'ectuudas no decorrer do exercício de 1924. e que 
não pu.deram ser ctistcadtiS pelas respectivas dotaçõe's orça
mentarws. 

N. 3!l 

Restabeleca~se ::.· importune ia de 41:380$, e mantenha-se, 
na sub-consignacão n. 7, do '·Pessoal", a importanciu da pro
posta; restabeler;.a-se a sub~consignação n. 10 do ".Pessoal", 
limitada a 20:000$, supprimiclus aõ palavras ''fóra das horas 
regulamentares" e "observadas as disposições", etc.; restabe
Iecam~se as sub-consignaçõcs ns. 2 e .\ do "Material", lim.itada 
n n. 2, a 5 :000$000. 

N. 40 

No n:rt. t•, n. 3 - Servico de .Povoamento - .Putronatos 
- Feitas nos de João Coimbra e Barão de Lucena a seguinte 
discriminar;ão: · 

Pessoal: 

f director em · com-
missão ........... , 

1 medico . . ...... . 
1 auxiliar ~ agl'onomo 
1 escripturario . . , . 
2 professores prima-

rios .. ........... . 
1 economo- almoxal'ife 
3 mestres de officinns 
1 porteiro - continuo 

(grat. mensal rle 
180$) . . ....... . 

2 inspectores de r.lum
nos (graL. men
sal de J BO$) ••••• 

8 gual'Clns vigilantPs 
(gra t. mensal ele 
H~$) ........ . 

7:200$000 
6:000$000 
5:400$000 
·Í :800$000 

10:800$000 
3:600$000 
7:2tl0$000 

2:160$000 

4:320$000 

João Barão de · 
Coimbra Lucena ' 

150 alumnos 150 alumnos 

5 :18~$000 !'j(j :664$000' 56:664$000 
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Sub~consignação n. 7-Pcssoal meu
sulista ou diarista - Opera!'ios, 
trwbalhadores, etc ...... , . . . . . 30:000$000 20:000$000 
Material: 

Hubrica I - Material perma
nente: 

Sub-consignações ns. 1. ::l, ;, e 5 -
Ob,ieclos, moveis c utensilios do 
aula e cscriplorio, apparelhos e 
utensilios . de engenharia; in
strumental de musica; instru~ 
mentos e material cüurgicos; 
malorü~J para desinfecções; ma
chinas; apparelhos e utensilios 
para officinas; camas e uLen
silios de dormitarias e enfer-

' marias e machinas para la
vagem de roupas; trem de co-

. zinbr.·, mobiliario, talheres e 
utensílios de refeitorios; tra
ctores, macrinus aratorias, fer
ramentas, instrumentos, appa

.. rei h os e utensilios rle lavoura 
t:luo-consignações ns. 6, 8 e 9:.:,:. Pos

tes telegruphicos e telephones, 
appaJ.'elhos fios; construcç~o 
reparação e conservrrcão de ma
c1Iinas, edifioios e suas depen
dencias; nutomoveis, auto-ca
minhões, embarcações c outros 
vehiculos empregados nos trans
portes do pessoal e material; 
arreios, acccssoriós ·c sobresa
·lentes 'necess':ú•ios nos mesmos 

Sub-consignnção n. 7 -Animnes ele 
trabalho ou de produccão· de 

' ·leite e ovos ou destinados á 
l,:~·"'i l1Cproduccão ........ . ": ...... . 

Rnllrica II - Material do 
consumo e de transformação: 

Sub-consignação n. 10 - !11ateriacs 
do expediente e de desenho e 
1 ivros escolares ............. • 

Sub-consignncão n. H - O neces
sario á illuminar,ão, combus
tíveis, lubrificantes e r.·cccs
sorios e material elcctrico ...... 

Sub-consignacões ns. 1.2 e :1.3- Ali
mentação e dieta de immigrnn
les, colonos o alunmos dos pa
tronato$, inclusive abastecimen
to rJ(l agua,· alimcntacão do pcs~ 

r . soal mnrJ.timó Q r~ssahtriado •. ; .• : 

. ·.~ 
·. ;"'' 

.-

10:000$000 iO :000$000 

15:000$000 15:000$000 

1:500$000 1:500$000 

...... ... 

6:000$000 6:000$000 

'4 :000$000 ~ : 000$000 

85 :'OOO$OOQ 85] ~00$00tt 



. 

-. 

782 " . ANNAES DO SENADO 

Sub-consignacão n. 14 - Drogas c 
medicamentos o ul.cnsilios do 
pharmacia c g·alJinelc modico .. 7:500$000 7:500$000 

Sub-consi;;na~ão n. t5 - Louça, 
roupa c uLonsilios pura refei-
Lorios, dormitarias enfermarias !l:000$000 !l:000$000 

Suh-consignação n. 16 '- Sementes, 
mudas, insecticidas; adubos c 
correctivos para as terras de 
culturas ..... • ................ 5:000$000 5:000$000 

Suh-consignação n. 17 - Forragem 
c ferragem para animaes ...•.. 2:000$000 2:000$000 

Sub-consignacão n. 18 - Material 
para os serviços de abasteci-
monto . de agua, saneamento, 
esgotos o outros attincntes aos 
nucleos e patronatos nos termos 
dos regulãmentos vigentes ..... 5:000$000 5:000$000 

Suh-consignação n. 1!!-Vestuarios, 
calçado c chapéos ............ 40:000$000 40:000$000 

Sub-consignacão n. 20 - Acces:.. 
sorios e sobresalcntes para as 
embarcações e vehiculos .•..... 750$000 750$000 

Suh-consignacão n. 21 - Material 
para aprendizagem e trabalhos 
n~s officinas .....•..•..•....• 4:000$000 . 4 !000$00Q 

N. 41 

Verba 22"- Subvenções c auxilias: 
Augmenlc-se a importancia de 50:000$ e accrescentcm

se as seguintes consignações: 
VII. Conselho Superior de Industria e Com-

mercio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 :000$00() 
VIII. Conselho Nacional do Trabalho......... 30:000$000 

N. 42 
. . ' 

I 

Verba 22•: 
Reduza-se a importancia de 7:200$, e supprimo:-se a sub

consignação Escola Agricola Luiz de Queiroz, em S. Paulo, na 
importancia de 22:500$, e accrescenle-se uma nova sub-con
signação na consignaoão n. IV, para a Escola Agrícola de 
S. Gabriel, no Rio Negro, no Amazonas, na importancia ds 
15 :300$000. . ' 

N. · 43 
Verba 24': 
Transfira-se da sub-consignacão n. 4, "Pessoal", para !ii 

n. 2, a importancia de 25:000$, e accrescente-se. nos dizeres 
desta sub-consignação,. depois de "diarista", o seguinte: "in-
clusive aprendizes". · . 

N. 44 · 

Verba 22'- Subvençõ,es e auxilios: 
. Pr,ra pagamcnlq de. auxilias ;w .·campo de S!Jleccão de Sr.
·mentes, já' fundado, de· ace~r.do com a lei n. 4. 555, de :lO dtJ 
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agosto de 1922, no Estado do -Rio Grande do Sul, e para .o 
de Maria da Fé, no Estado de Minas Gerae&, cem contos a 
c.ada um -:- 200 :000$000. 

N. 45 
Verba 25": 

: · ·No "~fú:ierial", sub-consignação n. 19, augmente-àe a· im-
porlanciu de 150 :000$000. ·· · · 

N. 46 
'Verba 27•: 

· · Restabeleça-se a importancia da proposta, quanto ao n. 2, 
"Pessoal v.ariavcl", e facam-sc as seguinUJs :>'Heracões: . 

No "Pessmil": 
·Sub-oonsignacão u. 6, suppr•imam-se os dizeres: "para 

couducçãe", etc. 
No "Material": 
Nas sub-cousigna(lúes us. 5 e 6, fundidas,' augmeutem-se 

6_:000$, transfer•idos d{~ verba 31 •, e accrcscente-sc o seguinte 
"!3 para a publícacão ao Boletim do Instituto". 
· Na sub-consignacão n. S, em vez de 3:000$, diga-se 

7. : 000$000. . 

N. 47 

Verba 22'- Subvenções c auxilios: 

Restabele1;a-se a importancia de 80:000$ da sub-llonsi
!inaciio n, 23 do "Materiü:l" 'da ver·ba 14~ da proposta, a qual 
1'icarí~ assim redigida: "Auxílios para a consfruccão . de silos 
ou de banheiros car•rapaticidas e sarnifugos, sendo os ban'hei
l'OS ;í razão do 500$ cada um, nü: fórma do decreto n. :11.460, 
de 27 de janeiro de 1915, 50:000$000." · 

N. 48 

Verba 21-: 
A sub-consignação n. 7, do "Material", redija-se da se~ 

guinte fórma: . . 
"Vasi·lhame de amostras, livros, revistos e jornaes, e en~ 

cadernacão dos mesmos, e concerto e conserva:cão do wate
rial p~rmanente.'' . :· 

N: 40 
Verba 16': 

. Heãuza-se a imporlancia de 230 :lt60$, sendo 18:960$, na 
despesa. fixa, e 211 :500$ na. variavel, e supprimam-se a con~ 
s!gnaÇãô n. IV ao "Pessoal" da Estac.ão ·d~ Pomicultura ·(le 
Deodoro, com · as r~speot.ivas sub-consignaçoos ns, . 14-, .. 1.s e 
16; ·na importancia ·de 18:960$, da despesa fixa." de -76~000$, 
da 'varillve'l, o as pareellas das sub-consignaeõcs .. do· !'.lllate~ 
ria!";· cárrcspondentes á mesma estaoão,· ·na· 4mpol'l.anoi~ ·de 
43&:500$; 1io ·despesa :variavol;: ·· · 
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·. ' N. 50 
Verba iü•: 
Restabeleça-s-e a importancia de 75 :000$ e facam-so j)s 

seguintes augmentos parciaes na propositlãO: 
No "Pessoal": 
Na sub-consignação n. 12, ua cstacão de liMos, em vez 

de 20:000$, diga-se 48:000$000. 
Na de Cumpos, em vez de 35':ÓOO$, diga-se 56:000$000,, 

Na do Pará, em vez de 30 :000$, diga-se 32:000$000. 
Na de S. Gonçalo dos Campos, cm vez de 20:000$, diga

se·32:000$000; . 
. . Na · de Goytacazes, em fez de 20:000$, diga-se ré is 

32:000$000. 

N. 5:1 
Verba 16': 
Restabeleça-se a importancia de 320:000$ Cla sub-con

signacão n. 29, do "Material", supprirriida pela Camara dos 
Deputados, transferindo-se a parcella de 73:800$ para a des
pesa fixa e conserfando-se a de 246 :200$ na variavel, assim 
discriminada : 

No "Pessoal", titulo "III'', uccrescente~se no final dos di
zeres, o seguinte: "Estação Experimental de Ponta Grossa", 
no Paraná; Estacão Geral de Experimentação no Rio Grande 
do Sul; decretos ns. 16.443 e 16.44i, de 2 de abril de 1924"; 
na sub-consignacão n. 1:1 accrescentem-se mais 2 directores, 
9 :600$; 2 chefes de secção de agronomia, :14 :400$; 2 chefes 
de seccão de chimica, :14 :400$; 2 chefes de seccão de bio
logia, 14:400$; 2 escriptlll'a.rios, 7 :200$; 2 chefes de culturas, 
6:000$; 2 porLeiros-continuos, .i :800$; 2 serventes 3:000$; e, 
na somma, a importancia ·de 73 :800$; na ·sub-consignacão 
n. 12, accrescente-se para a Estacão de Ponta Grossa, 30:000$, 
para a de Rio Grande ·do Sul 60 :000$; augmentando-se réis 
90:000$ na somma; na de n. :13, accrescente-se para a Es
tação de Ponta Grossa, 4:000$, para a do Rio Grande do 
Sul, 6 :000$; augmentando-se 10:000$ na somma. 

No "1\faterial" fa~am~se os seguintes accrescimos nas 
diversas sub-consJgnacões : 

NumeJ•o ilas 
su~-con:Siignacões 

.: ... !f., t ..... O O ... I I • I I I f f t f' 

2 ••••••••••.•.•••••• ' 
3 I • t. te 1'1 I o O O o I 1 I I tI I 

4 ........... ·············~ 
'~ ............. ~ .... ··:·············~-

I 
·~ ... ..,. 
~.e:!~ --u• ~·~o 

~"'~-ao ..... 
'O!:~ 
'\t':SiQ) ... 

~S§ 
~ ~ 
1"1 

300$000 . 
300$000 

3:000$000 
13:000$00(} 
25,:000$000 

500$000 
300$000 

7:000$000 
38:oooeooo 
38:000$000 

800$000 
600$000 

iO :000$000 
63:000$000 
63:000$000 
1--
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Somma por consi-
gnação ......... 41:600$000 6:1:800$000 106: ~00$000 

9 . .................... i:000$000 :1.:500$000 2:500$000 
1 o .................... 3:000$000 6:000$000 9:000$000 
':12 •••••••••••••••••••• 2:000$000 2:000$000 :í:CIJ0$000 
16 ..........•......... 2:000$000 3:000$000 5:000$000 
:17· ••.••••••••.•••••••• :1:000$000 5:000$000 9:000$000 

Somma por consi-
gnação ••.....•• 12:000$000 :1.7:500$000 29:500$000 

20 .••.•••.••••.••.•••• 200$000 200$000 Jii)0$000 
.:! 1 ........•••....... 1:000$000 1:500$000 .2:500$000 
•lo) 2:400$000 5:000$000 7:400$000 _..., ••• o ••••••••••••• o 

\ Somma por consi-
gnação .......•• 3:600$000 6:700$000 :1.0:300$000 

Somma por esta-
belecimentos ... 57:200$000 89:700$00Q 146 :200$GOQ -

' ' 
' · .... ~ 

I 

N.· 52 
Verba 16": 
Restabeler;a-so a imporlancia de 24 :000$ na sub-consi .. 

gnação n. 9 do "Pessoal", e, em vez de "e Barbacena; 60 :000$';• 
diga-se:. "~ :B,arbacena, 84 :000$000" .• , . . . .. · 

i 

" S. ~Vol. XH 50 
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Natureza da despesa 

N'. 53 

VERBA f5• 

Serviço de Protecção aos Imlios 
--. 1 - - -~ 

(Decreto n. 9.2!4, de 15 de dezembro de 19H, e leis 
ns. 2.842, de 3 de janeiro de 1914; 2.924, de 5 
de janeiro de 1915; 3. 454, de 6 de janeiro de 1918; 
3.991, de 5 de janeiro de 1920; 4.242, de 5 de janeiro 
de 1921, e 4. 555, de 10 de agosto de 1922.) 

Pessoal permanente 

Directoria 

Ord. Grat. 
1. 1 director ........ 12:000$000 6:000$000 

1 primeiro official 5:600$000 2:000$000 
1 segundo official. 4:000$000 2:000$000 
1 servente (salario mensal de Hl0$000) .... 

Inspectorias 

18:000$000 
8:400fOOO 
6:000,000 
2:!601000 

(Seis inspectores, sendo um para o Amazonas e Terri
torio do Acre; um para o Maranhão e Par§.; um para 

'. 

PAPEL 

Fi:ca: · ·variavez 

34:560$000 

TOTÃI; 
por 

consignaç6es 

g'i 

-

" u 

"' o 



/ 

o Espírito Santo, Bahia e l\Iinas Geraes; um para São 
Paulo e Goyaz; um para o Paraná e Santa Catharina 

1 e um para l\Iatto Gro;:;so.) · 

•· 2. 6 inspectores 
. , Ord . 

c-•oo$ooo 
Grat. 

3:200$000 
l:- _:...~ ..-.: .. &· 

II-Pessoal va1·iavel e serviços extrao1·dinm•ios (arts. (j_O, 
69, 74 e 79 do decreto·n. 9.214, de 15 de dezemb1•o 
de 1911.) 

Pessoal em commissão, mensalista, diarista, jornaleiro ou 
assalariado, em servico de estudo e construccão de 
estradas, edifícios, desobstruccões de rios, ·drenagem 
de terras, de reconhecimento e exploracão de se.r
tões para pacificação de índios; de medição e demar
cação de te1•ras; encarregado de postos, povoações ou 
fa~endas indígenas, de escripturação, guarda e asseio 
de edifícios ou estabelecimentos ruraes;. pessoal de 
embarcacão de tropas, carretas ou outro qualquer 
transporte terrestre, trabalho de officinas, campos 
de cultura ou criação e outros, de accôrdo com o re
gulamento do se1·vico; sendo que a remuneração dos 
teclmicos e chefes de serviço poderá attingil• ú grà
tificacão de 900$ mensaes e ã diaria de 30$ e do pes
soal administrativo, jornaleiro, diarista, (\U assala
riado até 600$ mensaes c á diaria de 20$(00: -

a. Para os serviços occorrentes em Estados onde não haja 
inspectorias, bem como os praticamente · irrealiza-

57:600$000 

92:160$000 

j 

~~ 
o 

~ 
"' c 
o 
"' o 
"' N 

"' ~ 
~ o 
o 

"' ~ 
~ 
"" 

~ 
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veis pelos funccionarios existentes e outros previstos 
no regulamento (arts. 3", lettras a, b e ti; arts. 4", 5" 
e 6" do decreto n. 9.214, de 15 de dezembro de 19ft}; 
pacificação dos Parintins, Amazonas dos Patachós. 
Bahia, dos Caingangues do Laranjinha- Norte do Pa
raná, e legalização de suas terras, pacifical)ão dos C!l
jabis, Saiás, Autys e outros da Bacia do Xingú; assis
tencia aos Carijós, de Pernambuco; dos Guaranys, çie 
Itanhaem, S. Paulo, ou outr(Js .........•...•........ 

4·. Pessoal,· inclusive trabalhadores, das seis in~pectorias e 
· · seus 42 postos de pacificacão e attraccão de indios e 

outros, pela substituicão ou desdobramento destes, de 
accôrdo com as necessidades do servico, sendo : 

'· 

10 postos no Amazonas - um no Rio Surumú, um no 
Jaupery, um no Autaz-Assú, um no Baixo lllaicy, 
um no médio, um no Alto lllaicy, um no Jamary, um 
mi Seruhiny (Purús), um no Tuhiny (Purús), um no 
Ariahú (Baixo Amazonas) ; 

"2 postos no lllaranbão - um no Alto Gurupy, um no 
Pindaré ou Grajahú. no Alto lllearim; · 

2 postos no Espírito Santo e lllinas -- um no Rio Pan
cas e outro do Eeme; 

3 postos em S. Paulo - um no corrego Icatú, um no 
rio Feito e outro no Ararahú.; 

7 postos no Paraná e Santa Catharina - um no rio 
das Cinzas, no_ S. João, um no Pinhalzinho, dois I;J.O 
rio Ivahy, um no_ Ti))agy_ e ·o_utro no Plate; 

-·· ~-.. - ' 
'T '• ' 

.. " . 

~AP"EL 

Fixã 

• •••••• o • o 

Variave_l 

190:000$000 

TOTAL 
p01' 

COI!SÍ(JIIUÇÓCS 
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.16 postos em .i'.Iatto Grosso-um no riô Papagaio (Altõ
Juruema), um no Sararé (Guaporé), uni. no Alto 
Paraguay, um no Paranatinga, um no rio Verde, um 

,no Pirigára, lres ao longo da Estrada de Ferro 
/ Noroeste do Basil, um nos campos do Bodequena, 

um no rio Dourado, um no-'S. l\liguel (Baixo Gua.o 
poré), um no l\Iamoré e tres no Alto S. Lourenço. 

1 posto na Bahia, no rio Jequitinhonha ou no rio 
·' 

Pardo. 

5. Pessoal, inclusive trabalhadores das quatro povoações in
dígenas, creadas pelos decretos ns. 8. !]41, de 30 !I e 
agosto de 1911, e lei n. 3.454, de 6 de janeiro de 1911, 
sendo: -

' 
Uma em S. Paulo--Povoação Indígena do Araribá;-
:Uma no Paraná-Povoação Indígena de S. Jeronymo; 
Uma no Rio Grande do Sul- Povoação Indígena de Passo 

Fundo; 
Uma em l\Iatto Grosso-Povoação Indígena de S. Lou-

renço ............. · . · · · · · · · · · • • • • · · · · · · · · · · · • · · · · · · • 

6. Pessoal, inclusive trabalhadores, encarregado da guarda 
da Fazenda Nacional de S. l\Iarcos, no Rio Branco 
(An1azonas) ........................•.............•.• 

III-. Vantagens 1"cuulamimtat•cs c ajudas ele custo 

7_. Pessoal, effectivo e do em commissão nos Estados e. fóra 
das respectivas sédes (arts. 56, 68 a 71, do decreto - . . - . -

I o O O O O O o O I 

.......... 

498:000$000 

100:000$000 

50:000$000 

838:000$000 

m 

"" rD 
rn 
:>t 
o 
:;, 
1.:: 
Co) 

o 
t:1 

"" t:1 
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~ 
<C 
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n. 8 o 899, de 1:1 de agosto de 1911; al'tso (i6, 73 e 74, 
do decreto no Ho436, de 13 de janeiro de 1915, ·e 
arts o 75 e 77 do decreto no 9 o 214, de 15 de de
zembro de 1911; art. 396 do decr.eto no 15 o 783, !le 
8 de novembro de 11l22) o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o o o o. 

IV-Auxílios diversos 

8 Auxilio de 300$ para fardamento do servent~o. o •.••••••. 

MATERIAL 

"(Da directoria e dependencias) 
!-_Material permanente 

L Animaes de .montaria, carga e fracção; arreio e per
tences; carros e carretas, pequenas embarcaçõés, 
inclusive pequenos .motores, barracas, toldos e ma-
terial de· cozinba o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o. 

2. Morões, arame e accessorios para cercas de campos· de 
culturas e de criação dos estabelecimentos indígenas 
do serviço e da Fazenda Nacional de S. Marcos ••• ~. 

• 

PAPEL 

Fixa 

. ....... ·~. 

•••• o •• o •• 

•• o •••• o o • 

• o • o •• o o o o 

·. 

l'ariavel 

42:100$000 

42:100$000 

300$000 

300$000 

34:170$000 

84:500$000 

1-18:670$000 

ToTAJ; 
por 

consignações 

·: 

8 

5; 
z 
> 
"" rD 

t::l o 
rD 

~ 
~ o 



Il-Mate1•ial de COilSIWIO e de traJI.S/01'11ÜIÇÚO 1J7 

3. Material para expediente, para illuminação, desenho e).;":! 
photógraphias .....................•.•....•••... · ••• •:.tJ· 

.t. Combuslivel, lubrificantes, estopa e similares para mp-
tores ................................................. :"' ~ 

5. Alimentação do pessoal assalariado dos 47 estabel.eci
mentos, Postos ou Povoações Indígenas e Fazenda 
Nacional de S. lllarcos, inclusive pessoal de pequenas 
embarcações, de tropas e carretas em servico ou em 
transito ....................................•......• " 

6. Alimentação do pessoal jornaleiro das •turmas de reconhe
cimento, pacificação de índios, demarcação e sanea.
mento de terras, construcções de estradas, de lanchas 
em serviço ou sua hospedagem quando em transito .. 

7. Ferramentas para officinas, para matto ou movimento de 
terra, correias e polias para transmissão; ferro; ma
deira, couros e outras ma terias primas; forragens- e 
ferragens para animaes do serviço .................. . 

Ill-De$pesas diversas 

3 .. Editaes e publicações analogas, serviço telephonico, in
clusive na residencia do director, e despe~as miudas. 

!1. Transporte de pessoal, inclusive aluguel de carros, car-
retas, embarcações e animaes ......................... . 

r~-:• •.•..... ···-·l 

... ::--·· ..... . 

.......... ~ 

........... 

. . . . . . . . . . 

.......... 

•••••••• !' ·-

15:600$000 

35:000$000 

179:520$000 

50:574$000 

3.4':680$000 

11:300$000 ; 

52:3H$00~ 

tD 
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Natw·eza da despesa 

IV-Auxilio aos inclios assistidos pelo Se1•viço (art. 2", 
ns. 11, 12, 14, 15 e 16 do d_e_çretg n. 9.214, de 15 t}.e 
dezembro ele 1911.) 

12. Ferramentas e instrumentos de trabalho, inclusive mate
rial de caça e pesca, roupas ou fazendas, machinas 
agrícolas ou de beneficiamento de productos; instru
mentos de n1usica; soccorros em medicamentos e ali
mentos, inclusive hospitalização, tratamento medico 
e pharii1ac·eutico nos Postos, e Povoações Indígenas 
ou ·em transito nas cidades, villas ou fazendas âe en
fermos, viuvas e orphãos das tribus assistidas pel(j 
Ser\7ÍÇO w •••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• : • •• 

~3. Gado de cria de qualquer especie; sementes e mudas e 
todos recursos necessarios ao desenvolvimento eco-
nomico dos Postos e. Povoações Indigem1s .......... · .• 

H. Material para auxiliar a construccão de casas de índios, 
nos Postos ou Povoações Indígenas, bem como pára 

--------· 

PAPEL 

Fixa 

.......... 

........ ~. 

......... ~ 

.......... 

Variavet 

10:000~000 

22:240$000 

95:88-i$000 

130:000$000 

226:972$000 

•. 

,, ·. TOTAii 
por 

consignações 
;s 

.... 
> z 
~ 
::l 

"' ~ o 

"' l':l z 
g; 
o 



-r. 
II. 
m. 
IV. 

. 

I. 
TI. 
m. 
IV. 

edificios destinados a escQlas, officinas, i:lilfe!'ma~iªs. 
paióes, galpões _ou outros de uso CQmmum, ._.-.-.. _,_._._., 

RECAPITULAÇÃO DA VERBA f5" 

Consi(J1zação. "Pessoal" . . . -

• o o I o o o o o o o o o o o I o o O o O I I I I I I I I I I I I I I I-•• I I I I :1_1 _I I "o -.o i I I .I :o: 1~_:~ 

I o I I I o I I o I o I o I o I I I o I I I I I I I I I I I I I I I I.-.-.-. o:o-.:o.:o:o:_o_o 1_1_1_1_1.~1 I. 1) 

I o o o I I I o I o o o o O I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I fi" I I I I :o:o::-:o:o:o·.I_:IX~·"·-·~~ 

I I I I I I I I O I • I I I I I I o I o I I I I I I I I I I I I I I I I I o" o I I "1 I I I I I I I I I I I o·o·o·o: 

Consianação "Matel'ial" 

I O O I I O O I O O o O O o I O I O o O o O O O O O o O O O O O I I O I O I I I O 0 I O I I O I O I I I I I I ···: 

I o O I o o o o o o o o o o o o o o O I o I O o O o I o o o I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I •.• 1"1". 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o O o • O o o I I o O o I I I I I I I I I O I I I I I I I I I I I I I I I I "o o: 

•••••• o •• o o •••••••• o o •• o • o ••••••••••••••••••••••••••• ···-:···: 

Total segundo a natureza da despesa ........... , •• , 

Total da '?erba ............•....••• · · • · • · · · · • • • • • • ···-

Ba1•bosa Lima. 

. . . . . . . . . .. 

92_:!60$000 

.......... .......... 
92:160~000 

:• ........ . .......... .......... -.......... 

92:160$000 

. . . . . . . . . . 

88:000$000 

444:972$000 

838:000SOOO 
42:100$000 

300$000 

880:400$000 

118; 6708000 
315:374$000 
95:884$000 

444:972$000 

974:900$000 

1.855:300$000 

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

'• 
• 

972:560$000 

97-l:\J00$000 

!.947:460$090 

to 
1'1 

"' rn 
:>> o 
1'1 :.: . ..., 
o 
o 
1'1 
o 
1'1 
N 
1'1 a: 
b:1 

"' .o 
t:f 
1'1 .... 
<.:> 
t<> ..,. 

;g 
""' 
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N. 54 

Ao art. :t•, n. 4-Jardim Botanico: 
Resta.beleCI!-se a proposta do Governo, na parte relativa 

á s.ub-consignaoão n. 3 - "Pessoal". 

' . . l N. 55 

· Ao art. :t•, ri. 7 - Consignação n. 1 - Material per
manente: 

Augmenlada de 70:000$ a proposta do Governo, nas su!l
r.onsignuções ns. 1 e 2, accrescenl.undo-se entre as palavras
"Material para trabalhos" e "estudos ou pesquizas", a P.a
lavra: "o impressão". 

N. 56 

Ao art. :t•, n. :tG-Ensino Agronomieo-Subst.itua-se 
a designaoão- Material, pela seguinte: 

I - ESCOM SUPERIOR DE AGRlCULTURA E MEDICINA 
VETERINARIA 

CONS!ONA!ÇÃO MATERIAL 

I ~ llfaterial pcrmartent!J 
' . 

1. Objectos de cscriplQrjo e mtÚeriàl para 
inslallac.~ões electricas ..... ; . : ... , ... , . 

2. Livros, revistas e ,iol'naes, inclusive a sua 
encadernação ............. :.: ........ . 

3. Machinas, apparolhos, instrumentos e 
utensilios para trabalhos, · estudos e 
pesquizas na-s aulas, laborai.Ódos, ga
binet.es e officinas; instrumentos ci
rurgicos, apparelhos e uferisilios de 
uso vclcrinariQ ........... ,·., ....... .. 

4. Tractores, machinas aratorias, ferramen
tas, instrumentos, apparelhos e utcn
silios de lavoura; apicull.ura, avicul
tura e ,jardinagem; animaes de tra
balho ou destinados á producção e re
producr,ão; arreios, vehiculos . e seus 
accessorios ....... , . , ..... , ........ , .. 

5. Obras de conservação dos edifícios e suas 
dependencias ........ , .......... , .... . 

Som ma .......................... . 

11 - llfaterial lle consumo e de trans(or
m.açüo 

G. Artigos de expediente e de desenho, Ii
.vros e demais material de ensino .... 

7:000$000 

5:000$000 

25:000$000 
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7. Material para a illuminacão; para lubri
ficacão, limpeza e conservacão de 
machinas, apparclhos e instrumen
tos; para o asseio c hygienc c copa; 
e combustível......................... i O :000$000 

8. Publicação dos archivos da Escola Supe-
rior de Agricultura.................. G :000$000 

9. Drogas e productos chimicos ou biologi
cos c outros artigos de consumo, in
clusive utensílios de vidro e porccl
lana, para trabalhos, estudos ou pes
quizas nas aulas, laboratorios c ga
binetes; medicamentos, drogas c 
utensilios de uso· pharmaceutico para 
tratamento dos alumnos...... .... .. .. . 48:000$000 

10. Forragem e ferragem para animaes c 
compra de animaes destinados ao pre
paro de productos biologicos c a ex-
periencias c estudos.................. G :000$000 

11. Plantas, sementes, adubos, correctivos, in-
secticidas c fungicidas.......... .... .. 4:000$000 

·Somma........................... 84:000$000 

Jll - Diversas despesas 

12. Despesas f.clegraphicns c tclcphonicas. de 
gaz e electr·icidade ................... _ 

13. Edilaes c publica()Õcs nnalogns ........... . 
14. Transporte de pessoal, cm obJecto de ser

;vir,o c de alumnos, em excursões de 
estudo .............................. .. 

15. Transporte de mater·inl.. .............. .. 
1G. Lavagem. :Je _toalhas, a\'cntars c capas de 

mobJIJUI'JO ........................... . 

G:000$000 
2:000$000 

10:000$000 
G:OOO~OOO 

1:000$000 

Som ma........................... 25 :000$000 

Som ma do estabelecimento........ 162 :000$0QO 



30 J)g .. IRO DE 1 [)j~J 797 

O Sr. Presidente- Si não ha quem queir:t usar da palavra, 
encerra-se a discussi:io. E::;!.á cnc'crmda. Os senhores que ap
pt·ovanJ a J'et:iae\'i\u Jinal do Ot·r,,;w·,enlo ela AgTicull.u!'a, qLtci
ram levanlal'-ôe·. 

Foi upprovacla. 

O Sr. Barbosa Lima -· .PcL'U a palavm pela ordem. 

O Sr. Presidente -- 'l'tlm a palavra o Senatlur Bal'lJosa 
Lima. 

O Sr. Barbosa Lima (pela ordem) -- TraL:mdo-sc rJc as
sumpto inacliavel, ut·gcnLe, que l'ícal'ia prc,jnrlicado, si sobre 
cllc não se <iclilterassc, peço que V. Ex. se digne consu!Lar 
o Senado so·brc si consente na prcrercncia dada sobre a ma
teria constante <la oi·dc'n1 elo dia, para que soja votado o pa
recer da Commissão do Policht, n. 3DD .. que concede licença 
para retirar-se elo pai~ o Sr. Senador Lopes Gonçalves. 

O Sr. Presidente - O Sr. Scnaclor Barbosa Lima requer 
pre!'orencia, na .ordem da volac;ão, para o parecer ela Com
missão do Policia, conccclenclo .liccnr;a ao St·. Senador por 
Sergipe. 

Os senhores que approvam o requerimento, queiram le
vantar-se. (Pausa.) 

Approvaclo. 

VoLar;i:io, cm discussão umca, c1o pa1 ccer clr• Commi~são 
de Policia n. 399, de 1!l2·1, coacodondo um i.tllnu do l'icença, 
a começar de maio vindouro, ao f~r. Senador Lopes Gonçal
ves, para tralamcn~o de samlc, n<~ Em·opa. 

Approvado. 

O Sr. Jeronymo Monteiro -.Peco a pala-vra pela ordem. 

O Sr. Presidente -Tem a palavra o Sr. Joronymo Mon-
teiro. 

O Sr. Jeronymo Monteiro (pela ordem) - Sr. Presidente, 
requeiro a V. Ex que consul.to o Sonaclo sobro SI concede ur
gcncia para a votação da redac!}ão final do projecto n. 5!J, 
que ,iú. deve estar sobre a mesa. 

O Sr. Presidente - O projecto, a que V. Ex. se refere 
ainda não foi votado cm s• discussi:io. 

O Sr. Eusebio de Andrade- Peço a palavra pela ordem .. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Senador Eusebio 

O Sr. Eusebio ~e Andrade (pe)a ordem) - Sr. Presidente, 
pedi a palavra para fazer algnmas rectificações. Ha diver
sos enganos na acta dos nossos Lr·nbalohos, em relação a emen
das ao Orçamento do MinisLerio do Guerra, para o exercício 
:vindouro. 



. · 

A emenda n. 3·í leve parecer conLrario da Commissão, 
mas aLlcnclendo t\s razões expostas pelo Sr. Senador Men
des 'ravares, o Relator ela Commissão, em seu nome, accei
tou o approvou a emenda que S. Ex. apresentava mandando 
destacar a de n. 34 para oonstif,ujr projecto ú parte. 

Entretanto, o Dim•io do Cor.uresso de hoje, á pasina 
6.097, dá essa emenda como rejeitada, quando é facto que 
o Rel'ator, em nome da Commissão, concord-ou com o •honra
do Senador pelo DistriCJto Federal, Sr. Paulo de Frontin, mo
dificando o parecer dado, para propõr ao Senado a appro
vação da emenda, conforme consta das explicações dadas da 
tribuna pelo Relator, hoje lambem ·publicadas na mesma pa
gina do Diario do Cori{Jresso. 

\São estas as justificacões qne tenho a fazer • 

O Sr. Presidente -A Mesa as attenderã. · 

O Sr . .Miguel de Carvalho - Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Miguel de Car-
valho. 

• 
O Sr. Miguel de Carvalho· (pela ordem) - Sr. Presidente, 

peco a V. 'Ex. que consulte o Senado sobre si concede m·
. gencia para ser discutido e votado o véto do Prefeito do Dis
tricto Federal, sobre o qual fiz um requerimento por escripto. 
pedindo preferencia. 

O SR. PRESIDENTE- Devo ponderar a V. Ex. que a ma· 
teria que se segue immediatamente aG Orçamento da Agricu :~ 
tura é a votação do Orcamento da Receita. 

0 SR. MIGUEL DE CARVALHO - Mas então CU nfio posso P·l·· 
oir preferencia para esse véto? . 

0 SR. PRESIIDENTE - Pó de. 
0 SR. MIGUEL DE 'CARVALHO - ;B' O que faço para/ desem

baraçar a ordem do dia. 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador Miguel de Carvalho 
requer pre!'erencia, na ordem da votac.ão, para o véto do Pre . 
feito, n. 46, do anno corrente. 

Os senhores que approvam o requerimento de urgencia 
queiram levantar~sc. rt.•ausa.) 

Foi approvado. 

DISPENSA DA TAXA DE CALÇAMENTO 

Discussão unica do v11to do Prefeito do Districto Federal 
á resoiucão do Conselho Municipal que dispensa do pagamento 
de taxa de calcamento as instiLuicões pias quó menciona. 

Rejeitado, vae ser devolvido ao Sr. Prefeito. 

O Sr. Pires Rehello - Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Pires Rebello. 
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O Sr. Pires Rebello (pela ordem) - Sr. Presidente, ao 
Orvamento da Viacão o eminente Senador pelo Districto Fe .. 
dera! apresentou uma emenda, sob n. ~~. que foi upprovaLlo~ 
para constituir projecto em separado. 

O talentoso relator do orçamento do Ministerio da Viacãn. 
o Sr. Sampaio Corrê a, assim se expressa sobre u referida 

·emenda: 

"A emenda traduz medida de inteira justiça, m:LS 
por pertencer ao Orçamento da Fazenda, a Commissi" 
propõe que seja approvada para constituir projecto a 
parte." 

O parecer é, portanto, favoravel á emenda que vae consti· 
tu ir projecto a parte. Venho requerer ao Senado, por inter
medio de V. Ex., urgencia para a discussão immediata de5:!e 
projecto, sem prejuízo do Orçamento da Receita. 

O Sr. Presidente - Os senhores que approvam o requeri
mento do .s:r. Pires Rebello, pedindo urgencia para a mat.eria 
que indica, som prejuízo do Orçamento da Receita, queiram 
levantar ·Se. (Pausa.) 

Foi approvado. 

O Sr. Jeronymo Monteiro (pela ordem) -Sr. Presidente. 
quando h a pouco pedi urgencia para votação da redacção de
finitiva do projecto n. 59, fui victima de um engano. Eu de
veria l.er pedido que continuasse a urgencia já concedida para 
a votação desse projecto e, em seguida, a preferencia para 
que clle fosse discutido e votado em terceira discussão. 

Formulo o meu requel'imento nesse senUdo. 
O Sn. PnESIDENTE - V. Ex. a bem da ordem dos nossos 

trabalhos não deve fazer conjunt.amente um requerimento di'. 
urgencia c de preferencia. 

O Sn. JERoN;yM:o MoNTEIRO - Faco de preferencia; o de 
urgencia já foi concedido. 

O Sn. PRESIDENTE - A urgencia acompanha a materia 
até o seu ultimo tramite. 

o sn. JERO.NYMO MoNTEIRO - Eu roqueiro prefercncia. 
O SR. PRESIDENTE - V. Ex pede preferencia sobre o 

orçamento da Receita ? · · -
O Sn .. TEI\ONYMo MoNTEIRO - Sim senhor. 

O Sr. Presidente - Os senhores quo approvnm o roquel'i
menf.o de prcferoncia sol.Jro o orçamento da Receita, para quo 
soja discutido o votado o projecto n. 5!1, queiram so levantar. 
(Pausa.) 

Foi rejeitado. 

O Sr. Antonio Moniz (pela ordem) - Requeiro a verifi
cação ela v o tacão. 

O Sr. Presidente - O Sr Antonio Moniz requer a veri
ficar;ão da votação. 

" 



Queiram se levantar os St·s. Senadores que valam a 
favor elo requerimento. 'l'reB ú elh·ciLa c dous ú esquerda. Vo
taram a favor cinco St•s. Senadores. 

Queiram levantar-se os que votam contra. Quinze á es
querda c nove ú direita. Votaram conL1·a a prefcrcncia 2~ Srs. 
Senadores. N fio lm numero. 

V ao-se proceder (L chamada. 

O Sr. Presidente - Responderam á chamada 32. Ha nu-
mero para as votações. . . . 

Vou renovar a votaofto do requerimento de preLerencJa, 
Queiram lcvanlur-sc os senhores que votam a favor, conser
vando-se do pó, afim elo serem contados. 

Votaram a favor qLJatro. Queiram sentar-se os senhores 
que valam a favor, levantando-se os que votam contra. 
(Pausa.) 

V o ta,·am contra 29. 
Votaram 20 Senadores. Não lia numero. Vou procedei.' 

ele novo á chamada. 
Procedendo-se á chamada. vcrifica..,sc a ausencia dos Srs. 

A. Azcrcdo, BadJosa .Lima, Laúro Soclrü. Justo Chermont, Euri
peclos ele Aguiar, Anl.onino Ft·circ, Tbornaz Rodrigues, João 
Thomé, Antonio Moniz, Manocl Mon.iarclim, Bernardino Mon
t.c.iro, Modesto Leal, Adolpho Gordo, Josó Mm•Linho, Soares dos 
Santos c Carlos Barbosa ( 10) • 

O Sr. Presidente - Responderam á chamada apenas 2!l 
Sr•s. Senadoras. 

Não lla numero para se proseguir nas votaoões. 

DISPOSJÇÜ!lS GllnAilS 

Continuação ela 2' discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados, n. :110, de 1024, determinando que as verbas o 
c!•ccliLos valados para material de repartições industriaes do 
Estado, que tenham !.besouraria e contabilidade, uma vez rc· 
gisl.raclas pelo Tribunal ele Contas, seJam clistribuidas ás rcs· 
p_gctivas tllesoura~ias c suppri?as pelo Thesour~ cm presta
coes para se applwarem aos fms a que se destmam. 

O Sr. Paulo de Frontin - Sr. Presidente, faltando apenas 
cinco minutos. para torminar a prorogação da hora da sessão, 
eu poço a V. Ex. que me soja conservada a palavra na prr
men·a sessão, para tomar parte na 2' discussão da propostção 
n. :110, ú qual apresentei varias emendas c tenho de discutir 
o parecer. 

O Sr. Presidente- O requerimento de V. Ex. será atten
dido. 

Está terminada a prorogacão da hora ,da sessão. 
pesigno para a sessão nocturna, ás 21 horas da noite, a 

scgumte ordem do dia. · 
Votação, cm 2" discussão, da proopsiçiío ela Camara eleS 

Deputados n. 117, de 1D2.J, arcando a neceita Geral d<a Repu
blica para o cxcrcicio <lo 1025 (com pm•ecer ela Comrnisstio 
de F''inanças, sob1·a as cmandas aprasentad·ls, n. f10'/, de 1024); 
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VoLacão, em 3' dis<:ussão, do projecLo do Stmudo n. 5U. 
de :lU24, concedendo ú Socicd~.do Propugadom cus Bellas Ar' 
tes o qircHo de emii-Lir debenturus para rcsgaLo tle um em~ 
presLim.o (emenda destacada do orçamento da lleceita e in-
ctuida ern virtude de urgencia) ; · 

VoLacão, cm ::l' discussão, da proposicilo da Cc.mara dos 
De,.JULados n. :113, de 1924, que manda emiLLir, pela Casa tia 
Moeda, sellos posliaes em homenagem ;1. S;.nl,oi! DumonL (cQm 
pw•ecer {avoravel da Co·m:11dssão de Fimw(:a.~, n. :J!J5, de :l 024) ; 

·voLacão, em ·discu~são unica, do parecor da Commissã•J 
de Policia n. 390, de 1924, concedendo t' m aDM do licen~u, 
a cCHneca.r de maio vindou~·o, ao Sr. Senador Lopes Goncal
v~s, para LraLamonLo de sande, na Europa; 

Votacão, em 2' discussão, da proposicão da Gamara dos 
Deputados n. :115, de 1924, •autorizan<Io a ab:,1r, pelo Mini.a
torio da Viacão, o creC\ito especial de 2. 071 :130$276, pa ·a 
aHender á liquidacão de compromissos 'issumido; com os ta
refeiros da construccão da Estrada de Jj,e:·.r.o ·de Petrolina 11 
'l'herezina (corn pw•ecer {avoravel da Cotnmis.1i!u de FinanÇai, 
rt, 405, de 1924); · 

Votação, em 2' discussã.:J, da proposi~:ão da Gamara dos 
Deputados n. 116, de 1924, que abre, peLo Wnistcrio da Via~ 
ção, um crediLo especial ue 118 :60!l$850, Jlllil.':t pagamento ú 

. Cornpanlüa Carbonifera de Araranguá ( cow, Pf·I'Pcer favoravel 
da Co1nmissão de Finanças, n. 40;3, de 192<1.); 

V o tacão, em 2• discussão, do proje~~o do Senado n. 6, 
<ie 1924, autorizando o Ptesidente da llepubliea a abrir, pelo 
1\linisterio da Justiça e Negocios Interiores, o rrHlito que for 
necessario para occorrer ao pagamento aos hr,r·ddros do do l
tor Erico Coelho dos venCiJllitlntos que ·o mesmo .. nu qualidllJe 
de lente cathedratico da Fact.ldade de MeLi:.-ina do Rio de 

· Janeiro, deixou de receber (da Commissão da Justiça e Ls
gislat;ão e parecer favoravel da de F·inarv;as, n. 408, de 192~); 

Votação, em 2' discussão, da proposição da Cama:..·a dos 
Deputados, n. 9·9, de 1~24, quo autoz.ia a abrir, pelo Ministerio 
do :Interior, um credito supp.Jementar até 10:000$, para ajuda 
de custo !lOS cong:essistas _(comparecer favoravel da Commis.:. 

- d F' ç ) · ' sao e tnan as ; . , ::. ··:. 

Votação, om 2• discussão ào projecto n. 62, de 1•9·24, con
cedendo a D. Paulina Coutinho c outra reversão das pensões 
d.e meio soldo e montepio que percebia D. Amelia Coutinho. 
deixados pelo capitão de corveta José Antonio Coutinho (da 
Cnmmissão de Finanças, parecer n • . i H, d" 1924); 

vo'tacão em 2' discussão. do projecto do Senado, n. 60, 
de 1924, concedendo isenção de di:.oitos para o material, mo
bilaria e decora~ão destinados ú construccão do ~heatro da 
Comedia Brasilera (emenda destacada da proposçao numero 
101, de 1924); 

Continuação da 2• discussito, da proposição da Cam.s::a dos 
Deputados, n. 119, de 19241 determinan~o- qu~ as v~!'lbas e 
creditiJs votados para material de repart1coes mdustr1aes do 
Estado que tenham 'tJb,esou:aria e -::ontabilidado, umr.. vez re-

•S.-Vol. XII 51. 
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gistrados pelo 'l'ri·bunal de Contas, sejam distribui das ·ás res
pecLívas thesourarias c su,pprimidos pelo Thesouro cm presta
ções ·para s.e applicarem aos fins a que se ·destinam (com pa
recer da Bommissáo de ·Finanças,· sobre as emendas apresen-
tadas, n. 416, de 1924); .. .. ...... · 

· 2' discussão da proposição da Camara dos 'Doputados, 
n. 120,· de 1·924, que autoriza o·Poder ·Ex;ecutilvo a dar M Es
tado do Piaulhy concessão pa:-a construir e explorar o porto do 
Ainarrru;iio e ao do Pará,- o·1porto ·de Santarém· (in·cluida em 
virtude de uroencia); . . . . . 
· .. 2~ discussão da proposicão da· Camara · dOS' Dépu tadoq, 
1i':··'12'f. de '1924',"auto."izando ·o Go'vctno a abrir cr.cd'itos para 
construir uma estrada 'dé' rbdllgenf ·qua conto'.!'M ·as· catat·átas do 
CJlrlj.o!lráq~ ~.:vá termina:- na:.villa daB~a Vista, no !tig, .Branco 
(l;?J,ç(!tida em .vir•tude de.:uroeT!cia); . , . . .. . . 

· · . 2•· discussão do projecto do Senado;· n, 68 ·de 1:!lt24, qu.e 
abre, pelo Mlnistcrio da Viação e Obras· Publicas,- o· c·~edito 
·especial de 47 :461$•677 ·para· occorrer ao pagamento do que é 

· devido· ao Dr.· Jofio Fràncisco de Lac.erda Coutinho, cngenhei
ho de i • classe da Repnrticiio de Agnas e Obras Publicas. 
( ernenda. destacada do Or.çamento diJ. Viação) •... 

" ' • '.," ' ·• • I 

. . LevanLa-so a sossiío,. ús 18. horas .. c .25 minutos. 
. ' . . . 

, ... .·. •' 

. ' '' .. •' I'"' -., ' ' ' ..... ,. ,•, I 

' ' ' ......... : ........ ,,,) . .,1.,, .......... , •. 

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

· ... -16S• .. sESSÃ0 · EM .. 30 ·DE DEZEMBRO DE ':192& ... ' ' 
'I. • ._, '' .,., "" J.,.j .; ...... '"'·' "'' ....................... .. 

· .Pnii~roENcr,\ i:io sn. i;:sTXoro i::oi:MB!iA;"i>RltsiôEN~li · .. · · 
• ,".'''o I '• •• J '• ' ''' I ~• ... '' ' ' '• •• '• ' ' ' ,•, , ' ·,'' , •·' ' . ~· ·.. ' ' '' ·., .... ' . . • 

: · · .. i\'~ }1. horas; a!)hiqn-sé prQseritea.·. o~ Sr~. A,"Azered,o, 
Me~donca. ~lartins, Pires Rcbello, Pereira Lobo, Dionysio 
13:ii\lt~s, ;E)lri'piq~s .. çie 'Ab~!n.r, ·. · 'l;'~OII!~z. · Rtidr@iea, · Antonio 
Massa, Pedro Lago, Ant.onw 1\íomz, Momz Sodré, Mn:noel Mon~ 
jardim, Bernardino Monteiro, Jeronymo Mohtiíiro;·llfiguel de 
C,f,ll,'vai•hoq,, J,o.aquim Moreira, Mendes._ Tav.are~, Paulo. de Fron
.tm, . Sammpo Corrila, B1,1eno Branduo, Bueno de Pà'!Va, Adol
pl;!,Q Gordo, Luiz Adolpho; Affóriso"de · Camiii'B'ó, Carlos ·cnval
.C!l\lt.i,,,~~~.~Q 'Miillqr,,c YicJ:i.I)'laJl1os J27l.·.'.". · .. , . . ·, ... 

... o sr. Pr~~id~nt~ ~Estando ú~sent;;· 27 ·srii. ·seiíãctiires, 
está abertn 'à sessão. ' ' ' ' ' .. "'' . .. . ~... . 

''•' '"'' ''''' · ' '"I ' ' " o • • • , • • I o ., ••'• i 

Yae .. scr lidn-a.acf.a. da seasíío anterior ...... 
. ..... ''•" ..... . 

'• .. •"'• .... ' .... ' .. "•' .......... •'' 

O Sr. 3' Secretario (servindo de 2') vroccde ·ú··teitura:·da 
acta· da si<ssRo anterior q1te, poof.a em discuasão, é,, sem de-
bale;·•a.!iprovada. . . .. . .. ... 
••I• '••••· 'I' ''"" 

.. ' 0' Sr·:"!D' Siibí'étar!O'dli' conta'tlo•segulnte-.. , .... ' ... , .... '" ·· ... 

I 
• 

I 

I 
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SESSÃO EM 30 Dll DllZilMDUO DE 1924 

EXPEDIENTE 
Officios: 

... nó: Sr ... 1' Secreta!· ia .da .Camara dos Deputadas, !'emct~ 
tendo as seguintes 

PllOPOSJÇÕES 

' 
N .. 122 - . .1924 

O Congresso Nacional resolve: 
···· Arl. 1." l!'ica· o Presidcnt:e dn ·Republica .. ~ autorizado a 
abri!•, pelo Minisl.crio da Marinha ,o credito supplemenLar ·de 
JOi :OG0$055, ú · vc!'ba 2'; "Ofl'lciaes c· · sub-of!'iciaos", quo
ta l3, pai·a pagamonlo de dil'fnrença· de vencimentos aos ·off!
ciaes o suh-officiacs reformados que' exercem' funccões pre-
vistas nos regulamentos vigentes. · · .. · · · 

' .. . ' ' ' . ' .. 
Art. 2. • Revogam-se as disposições em contrario. 
Cama r~ rlos Deputados, 30 de de1,émbr<i Qc 1~24. - Ar

nnlfo Rodrtaues de A;evc:do,. PredJden/.e. - Dorni'(lgo.~ .Ba.r
bo~a. t• Sec1:etario, m.Lerino .. .,..,.. .Auto de Abre11., 2• ~eeretarJO .. 
int.crino. A' Com1oissãu ae Financas: 

'·· N;··123-' '1924 . '.. ·. . . . . . . . -.~ ... 

O Congresso' Nacit\lial 'restilve.: ·· · ·.. "' '" ... ·, · 
Art. 1 . • Ficam approvaclos a Convenção Postal Unive!'

sal, as accôr·dos sobre cartas .. c caixas·· com valor declarado, 
tlncommendas poslaes o os respectivos protocollos firmados 
pelo rcprescntnnlc do· Brasil ao s• Congresso da União Postal 
Universal, reunido cm Stockolmo em ·4 de julho do corrente 
anno. 

Art. 2.• Revogam-se as ctisposicões em' contrario; 
Gamara dos 'Deputados, 30 .de dezembro .de .ÚJÚ. :.. A.r~ 

nol{o Rodriaues de IL.:evedo, Presid~nt.e. - Dominuos Bar
bosa,.!• Secretario, mterino .. -Auto da A.brlltt,·2~ Secretario,. 
interino. - A'.Commissão do Diplomacia e- Tratados. ·· ... 

-····. . •'.. . ' ··~· 'N ,"124 ·-· "'i!i24 
• • - ~ • ; ' ' ., •• J • .... i • 

..... 9. Co.ng-r9.s.sq)~~ci.9.nal .~!lsolyo; ....... ...... ... . .. , . 
" I. 

Art. 1.' Fica o Presidente da Republica autorizai:li:i ·a 
abrir, pelo Minislerio da Yiaciio o Obras Pu.blicas1 o Jll',j)dito 
especial' do val<it' de' 40 :goo·$;· pâra· atlendcr' iii:í"'pâgamento de 
uma conta da 1\iilddlctown Car Company, oorrospqndo)ltll ao 
pnf:ariicn'to"'dc qüal'rti "gbhdolâs ú E"stradà dli"For,ró ).~efrp)ina a 
Therezina . 

.. .. •Art-. .. 2· .. • ·Revogam-se ·as .. àisposicõos em··contrario·; " 
Gamara 'elos DeJ)Utaclos, 30 ào dezembro de 1924. -Ar~ 

nof.f~. Rodr.iaue_s ;.4P .. M~'H!J.<lP, Pr.e~jd~nt.~J .. ·= Do.m.inuos .Ba:
b·osa, 1" Secre~nrw, mlermo. -Auto de Abr.tnt ... 2~ .. Sccretar10,. 
interino. - A' Commissão de Finanons. 
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Do mesmo Sr. Secrcl.ario, communicanclo que da~ emen
das oJ.I'crccidas pelo Sow1Lio ú [Jl'Oposioão ctuo fixa ú ~espoza . 

. do MinisLerio da Guerra, a Cumura não deu seu assentm10nto 
a de n. 28, Lendo approvudo todas as domais. - A' Commis
são de Firnancas. 

Do mesmo Sr. Secretario, communillando l.er a Camara 
adoptado as emendas oJ'J'erecidus pelo Senado ú proposição 
quo fixa a det\poza do MinisLerio da .Tu&Lil}a o Negocias Inte
riores, com exclusão das de. ns. 3, :1 O, 211, 67 e 71. - A' Com
missão ·de I•'inancas. 

o sr. s• Secretario (servindo de 2') declara que não h a 
pareceres. . ... 

Deixam de comparecer, com causa ,JusLJhcada, os Srs. 
Silverio Nery, Aristides Rocha, Barbosa Lima, Laura Sodt•é, 
Justo Cher!Jiont, Costa Rodrigues, Cunha Machado, José Eu
zebio, Antonino Freire, João Thomé, Benjamin Barroso, Fer
reira Chaves, João Lyra, Eloy de Souza, Epitacio Pessôa, Ve
nancio Neiva, Rosa e Silva, Carneiro da Cunha, Manool Borb::~, 
Eusebio de Andrade. Lopes Goncalves, Goncalo Rollemberg, 
Modesto Leal, Lacerda Franco, Alfredo Ellis, José Mm•tinho, 
Eugenio Jardim, Ramos Caiado, Hermenegildo do Moraes, Ge
neroso Marques, Felippe Schmidt, Vespucio de Abreu, Soare~ 
dos Santos e Carlos Barbosa. 

O Sr. Presidente - Hora do expediente. Não ha oradores 
inscriptos. Si não ha quem queira usar da palavra na hora 
de; expediente, passarei á ordem do dia. (Pausa.) 

ORDEM DO DIA 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Continuação da 2" discussão da proposição da Camm·a dos 
Deputados, n. 119, de 1924, determinando que as verbas c 
creditos votados para material de repartições indusLriaes do 
Estada que tenham thesoural'ia o contabilidade, uma vez r c
gistraclo pelo Tribunal de Contas, sejam distribuídas ás res
pectivas thesourarias e suppridos pelo Thesouro em prestações 
para se applicarem aos fins a que se destinam. 

· O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Barbosa Lima, 
previamente inscripto. · . 

O Sr. Barbosa Lima - Desisto da palavra, Sr. Pre~i
dente. 

'· ' 
O Sr. Presidente - Tem a palavra .o ·sr. Paulo de I<'rontin. 

O Sr. Paulo de Frontin - Sr. Presidente tambem de-
sisto da palavra. ' 

' 

. O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Jeronvmo Mon-
teiro. · 

, . O Sr. Jeronymo Monteiro - Tambem eu Sr. Presidente, 
aeststo da palavra. ' 
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. O Sr. Presidente - Não havendo quem queira usar da 
palavra, declaro encerrada a discussão. (Pansa,) 

Está encerrada. Por falta de numero, fica adiada a votà~ 
C fiO do projecto. 

Porto de Amarração 

2' discussão da priJ.'J)osição da Camara dos Depntnrlos, 
n. 120, de 1•024, que autoriza o Governo a ceder ao Estado do 
Piauhy a concessão para con~.tru ir o porl.o de Amarl'açfío, o 
ao do Pará o de Santarém. 

Encerrada e adiada a volacão. 

Estrada de rodauem 

2' discussão da prOJp'Osição da Camam dos Deputados, 
n. 121, que autoriza o Governo a mandar fllzer a construcção 
de estradas de rodagem contornando as cachoeiras Caracn~ 
rahy e terminando na Villa ria Bôa Vista, no Rio Negro. 

Encerrada e adiada n votação. 
. ...... . 

Credito para paaamento de vencimentos 

2' discussão do projecto do Senado, n. 08, de 1921, que 
abre, pelo Ministerio da Viac.ão e Obras Publicas, o credito 
especial de 47: 4!H$G77. para occorrer ao pagamento elo que 
é devido a João Francisco de Lacerda Coutinho,. ongenhetro 
da Repartição de Aguas e Obras Publicas. 

Encerrada e adiada a v o tacão. 

O Sr. Presidente- Havendo materia urgente a votar, con
voco para amanhã, ãs 10 horas da manhã, uma snssão extr!J,
ordinaria, com a seguinte ordem do dia: 

Votação, em 2' discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 117, de 1924, 01'\,.ando a Receita Gernl da Repu
blica para o exercício de 1925 (com pw•ecer da Commissáo 
de Finanças, sobre as e·mendas ap1'csentadas, n. '•07, de 1924); 

. Votação, Bm 3" discussão, do projecto do Senado n. 59, 
de 1924, concedendo á Sociedade :Propagadora das Bellas Artes 
o direito de emittir debentltres 1l~·ra resgate de um omprestimo 
(emenda de.~tacada do orçamento da Receita e 1:ncluida em 
vi7'tude de uraencia) ; 

Votação, em 3' discussfí.o, da proposição ela Camara dos 
Deputados n. 113, de 1921!, que manda emittir, pela Casa dn 
Moeda, sellos poslaes em homenagem n Santos Dumont (com 
parecer favoravel da Com:m.isslio de Finanças, n. 395, de 1921) ; 

Votação, em 2'. discussão, da proposição ela Camnra dos 
Deputados n >·. 115, do 1921!, autorizando n abrir, pelo Minis
terio dn Vincão, o credito especial do 2.671 :130$276, para 
v.ttender tí liquidação de compromissos vo.sumiclos com os ta
refeiros da construcoiio dn E.strada de Ferro de Potrolina n 
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Thera~in:r ·~com parecer '(avorave.l da Commissáo- d.e. Jilinançgs, 
n. 405, de 1924); ·· · · 

· Votacão 'ém 2' discussão, da proposição da Camlll'a dos 
Deputados n: 116, de :1924, que abre, pelo Ministoriv da Viação, 
um credito especial de 118:609$850, .para pagamento á Com
panhia Carbonifera de Araranguá (com parecer favoravel d,a 
Commi~são de Finanças, n, 403, de .i924).; · ... ·· .. ,, 

Votacão, em 2'. discussão, do projecto do Senado' ·n: ,6; 
de 1924, autorizan~o o :?resid.en:te da !le:(lublica a .ab~ir; pelo 
Ministerio da Ju.st1ca e N egoc1os Interiores, o cred1to !lU C fór 
necessario para occorrer ao . pagamento · aos .. heràe1ros do 
Dr. Erico Coelho dos vencimentos que o mesmo, na qualidade 
de lente catbedratico da Faculdade de Medicina do Rio 9e 
Janeiro, deixou de receber (da Commissão e Justiça e Le.:. 
cislação e parecer (avoravel da de Finanças, n. 408, de 1924); 

. ·votnéiío, ém 2'discussão, .dâ 'rirtiiios1l;ão'ctá'bimnra, dos 
Deputados. n. 99, de 1924, que autori~a a abrir, p~lo Minis:..: 
terio do Interior, um credito supplementar até iO.:OOó$, P!lra 
aju<la de custo aos congressistas (com parecer favoravel da 
Com;missão de Finanças);. ' · · , .. ,·• · ,., , .... ,· 

Votação, em 2' discussão, do projecto n. 62, de. 1924, con
cedendo a D. Paulina Coutinho e outra, reversão das pênsões 
de meio soldo"o tno'ntepio que percebia ·D·. Amalia Coutinho, 
deixados pelo capitão de corveta José Antonio Coutinho (da 
Co.mmiasti,o · de ·Finanças,· parecer n. 1 H, de '1•924) ; • · : . 

. Votação, ém '2• discussão, elo projecto do Senado, n. 60; 
d~ .19?4, concedendo isencão de direitos .Para o. ma ferial, rpo~ 
hlltar1q e decoraoão cli!stinfl.dos ... á . construcção ·do Theatro da 

, Comedia Brasileira (emenda destacada da proposição n. Wf, 
de 1924); .. c.,..... .. ...... ,.., .................. , 

.... Vo.tacão,. el:(l .2~ . .dj~cussão, da P.l:'OPOSição ,da. _Call).llra dos 
J)epl?tados, n .. H9, 'de .1924, determinando. C[!Jf3 M ,verpas .. e 
cred1tos votados para materl.al de repartições .industrlll!l~ .. do 
Estado, que tenham thesouraria e conatbilidade, uma vez re~ 
gistrado ·pelo· Tribunal· de Contas~ sejam distribui das· ·M res
pectivas ·thesourarias e suppridos pelo Thesouro em prestações 
para se applicarem nos fins a qué se destinam (com parece,. 
da CommisS/Io de Finanças, ·sobre· as emendas apresentad~, 
n ... 4~6, ,lk 1924); , •... , , ... ·· ....... · .... 

·Votação, em ·2" discussão, 'da proposição· tla Camartt 'dolf 
Deputados n. · i20, de 1924; que autoriza· o Governo ·a ceder 
ao Estado ·do PinuhY n conces.~íio para construir. ci Porto "de 
Amarração e ao do Pará o de Santarém (incluida em virtude 
d,e, U'l:fJ.f!'f!qia) ;. . . . . , " • . .. . .. . 

D
. ..votncão, em 2• discnssiio, da propos'lcão da· Calriara· dos 
eputados n: i2l·, de 1924, ·que· autoriza o Governo a man

dar fazer .a con~truoçiio' de ost.rndas de rodagem rJontornando 
as .. Cl!llt.l/!'llrn~.· Cnracnrnhy. o..· terminando. na ... Villa .da· BOa 
'V1sta,. 'flO) Rio Negro (incluida. sem parecer em. virtude .. de 
'!Jruencza ; .... , 

Vot.acão, em ·2• discusslio, do pro.lect.ó d~r Senr.do n :.· 68, 
de .f924, que abre, pelo Mlnlsterio da· Vlaclio e Obras· Pu-
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blicas, ci credito especial ·de· 47:46:1$677, para· occorrer no 
pà'gamento · do que é devido a· João Francisco de Lacerda 
Coutinho, engenheiro da Repartição ·de Aguas c Obras Pu
blicas· (emenda· destacada''''da proposição n; :105, de :19~4, 
O!'t;,qrnento. da V íaçã~) ~ . , . · . . . . 

Levanta-se a sessão ás 2:1 horas c 25 minutos . 

• • • " • ' • t ' " " .. 

169" SESSÃO, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1924 
.,· ""1''" •' I o\.! .~·,,,.,,. 

PRESIDENCIA DO SR;· ESTACIO .COIMBRA; PRESIDilNTE 
'. 

(Exlraordinaria) 

A's :10 horas acham-se presentes os Srs. Pereira Lobo, 
Aristides .Rochaí· ·Barbosa. Lima, Díonisio Bentes ... Costa Ro
clrigjles, ·Cunha Machado, Benjamin .Barroso, Ferreira .Cha:ves, 
João Lyra, Antonio Massa, Euscbio de Andrade, Manoel Moo
jardim, Miguel de Carvalho, Modesto. J;.cal, Mendes Tavares, 
Paulo de Frontin, Sampaio Corrêa, Bueno Brandão, Bueno de 
Paiva, Adolpho Gordo, José Murlinho, Luiz Adolpho, Affonso 
de Camargo, Carlos Cavalcanti, Felippe Scbmidt, Lauro . 

·· · ·o sr:'Jiiesidénie~:Proscriles .25'Srs. Senadores; está a~~rta 
Müller. e Vida!. Ramos (25). . . . 
a sessão. 

Vae ser lida a acta da sessão anterior . 
•• r_. , '' ' 

O Sr:·Dionfsio Bentas· (servindo· de 2•·secretario) procede 
á leitúra da. acta' da s'el!sãO anterior, que; posta em discussão, 
·é approvada, sem reclamação. · ' · · ... 

.. o sr:· 4" 'séiiretarro ·tservlndo de' 1•) i:IMiara que não ha 
:ê · · ediente. . ... · · · " · · · · · .. .. ·.. · · 
,XIl .. . . . .. .. ' ' . . . . . 

O Sr: Dfoniíiio Bentes (servindo' de 2~ .Se.c_ril.t!lrlo) ,'proceçle 
á leitura dos seguintes 

PARECER· 
,,I. ; ' • ,.., • " :,,1 ,I .,.,o., .. ! •• ,L,.•,:.,,,! ,,, ••. r • •, 

N. 424 - 1924 

· ·O Governo Provisorio, pelo decreto ·n. 862, du 16 de ou
tubro de 1890, fez· concessão no· engenheiro Joaquim Rodrigues 
de MorlierJ O:rdim, ou a empreza que organizasse, de uma es
trada de ferro que, pal'tindo do Patos, ou Alcobacli. á 'mal'gé'm 
db 'rio · Tocantins; · termine no logur denominado P~àia: da 
Rainha, ou em suas proximidades e do umii' linha de navé
s'iiélio"il. vapor·'niu:juelle 'rió. c no Ara'guayll ê das Mortes, com 
os seguintes favores: . . · · . ·· . ··· · · . ·· .... · 

· a) privilegio,. por sessenta annos, para a· construooüo, ·uso 
e goso das linhas· ferreas acima mencionadas; 
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b) garantia de ,juros ae Reis por cento ao anno, sobre o 
eapil.al empregado, nl6 no mnximo correspondentr a t.rinta 
contos de réis, por kilometro; 

c) privilegio por vinte e cinco atmos para uso e goso 
das lil).has <lc navegação; . 

d) subvenção annual, por vinte annos: de trinta contos 
de réis para a navegação do Baixo •rocanl.ins; rio sessenta 
contos para o trecho desse rio, acima da estrada de ferro, e 
de igual importancia para a do rio Araguaya e a do rio das 
Mortes; 

e) cessão gratuita de terrenos devolutos, em uma zona 
maxima de vinte ltilnmotros para cada lado das vins-ferreas e 
fluviaes; 

f) isenção de direi tos de importação sobre os materiaes 
necessariCls ao estabelecimento das mesmas linhas, bem como 
sobre o carvão de pedra, indispensavel para o respectivo 
custeio. 

-
O decreto n. II, de '7 de mraco de 1891, autorizou a 

transferir a concessão á Companhia Viação Ferrea e Fluvial 
do Tocantins e Aragunya, que, mais tarde, tomou a actual de
nominação de Companhia das Estradas de Ferro do Norte do 
Brasil. · 

Não tendo a companhia concessionaria, no prazo contra
ctual, iniciado os serviços de construcção das primeira e ter
ceira secções da estrada de ferro e concluída a da segunda, o 
Governo Federal, negando a prorogação pedida, expediu o 
decrel.o n. 14.369, de 21 de setembro de 1920, declarando a 
caducidade do contracto e suspendendo os favores a que tinha 
direito a companhia concessionaria, tudo em conformidade 
com o decreto n. 8 .123, de 28 de julho de 1910, que, em 
sua clausula XXVI, dispõe: 

"Cessarão o privilegio e a garantia de juros, con
servando apenas a companhia, pelo prazo de sessenta 
annos, a concessão da via-ferrea que estiver em. tra
fego e a propriedade das obras concluídas no trecho 
não inaugurado." 

Declarada a caducidade do contracto foi, em seguida, 
executada a companhia para pagamento de direitos aduanei
ros, em um total de i. 063 :954$018,. sendo, para isso, penho
rados os seus bens, que foram incorporados á Fazenda Nacio
nal, ex-vi da nrremntaoão feita ,como licitante. 

Tendo em vista a exposição feita pela Commissão de 
Obras Publicas e o estudo ·.dos documentos exhibidos. pela 

_companhia, por um dos seus directores, cm reunião da Com
missão de Finanoas, e: 

1•, considerando que é de grande interesse economico 
para o norte do paiz a estrada de ferro, cu.ia consl.ruccão já 
foi feita em uma extensão de oitenta e quatro kilometros, 
r.anto mais quanto irá facilitar o commercio das zonas servi
das pelo rio Tocantins, de terras fe1•acissimas; 
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- 2", considerando que o não cumprimento de obrigações 
conLl'acLunes por parl.e da companhia foram POL' motivos do 
l'orçn maior, principnlmcnl.c pela dcvnsl.noílo da grippc, que 
assolou aquclln região c f.odo o Brasil, cm o anuo de HHS; 

3", considerando que a companhia já l.inhn consl.ruido
oit.enl.a e qual.ro kilomeLros de linha, desde Alcobaça aLé o 
kilomcLro 100, e isso o fez com capital estrangeiro, Lendo 
como garantia os juros pagos pelo Governo Federal, sobre 
o capital depositado com sua autorização; 

4", considerando que o executivo fiscal, promovido contra 
a companhia correu tumultuariamente, sendo que, além 
disso, a mesma gosavn de isencão de direitos; . 

5", considerando que o substitutivo da Commissão de 
Obras Publicas restringe· a extensão da estrada de ferro e os 
favores á companhia concessionaria; 

E' a Commissão de Finanças de parecer que esse substi
tutivo seja ncceito, supprimido o art. 2". 

Sala das Commissões, em 5 de novembro de 1924. -
A{{onso Camaruo, Relator, 

O art. 3• do substitutivo da Commissão ·de Obras pas
oará a se-r c § 5" do art. 1•, e onde se diz «até a Praia dn 
Rainha:., diga-se «até o kilometro 100:.. · 

O art. 2• do mesmo &ubstitutivo seja assim redigido: 
«No caso da Companhia desistir da acção proposta contra 

o Governo para haver da União a indemnização pedida por 
prejuízos, perdas e damnos, ficará sem effeito o decrr.to 
n. 14.369, de 21 de setembro de 1920, c o Governo' desistira 
do exer.utivo fiscal promovido contra a companhia, ·que não 
te1•á direito á reclamação por qualquer outro motivo.:. 

Aecrescente-se, depois do · art. 4": 
«Ficando o Governo autorizado ás neces&'Rrias operar.1,õ~s de credito., 
Sala das Commissões, 31 de dezembro .de 1924. - 'Bueno 

de Paiva, Presidente. - Sampaio Corrda. - A(fonso Ca
mar(lo, relator. - João Lyra. - Bueno Brandão. - Pedro 
[,ago. - Felippe Schmidt. - Eusebio tfe Andrade. 

PARE:CII:R DA COMMISSÃO DE OBRAS PUBLICAS N, 152, 'DE 1924, 
A QUE SE REFII:RE O PARECER 1!\UPRA ' 

A' Commi-ssão de Obras· Publicas e Emprezas Privilegia
das foi presente o projecto do Senado n. 19, de 1923, do illus
tre Senador pelo Pará, o Sr. Lauro Sodré, providenciando 

. sobre as modificações n Rcrem introduzidas nos decretos nu
meros 862, de 1·6 de outubro elo 1890, o 1. 248, de 1 de novem
bro de 191·6, do modo n dar o tracndo mais conveniente á via 
ferrea projectada, porndo em communicncíío os Estados de 
Goynz e. do Pará, servindo iS'ualmcrnte nos interesses do 'Ma
ranhão e de •Mnt.ln Grosso, devendo para esse fim ser utilizado 
todo o acervo da Companhia Norte do Brasil, já adquirido de 
accôrdo com eUn, fnzendo-'so trafegar o trecbo .iá const.ru ido. 

Dos. quatro rios principaes dn mn·rgem direita do Ama
zonas que, tendo suas origens no planalto central rio pai,7., 
correm na direcção gernl ele Sul n Norte para a grande arter1a 
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fltivi'al nmazonicn:·-· ~"Madeirà;· o Tapajoz,"o Xiitgú e 0 To· 
canLms- é este o ulLimo que tem sido talvez mais explorado 
desde os tempos coloniaes ·ató hoje. · · · · ·. ' 

, nceobendo pela n:argem esquerda o seu principal af.:. 
fluente, o Araguaya, fórma com este um volumoso curso de 
a§'ua da. extensãp de_ 504 l•i!ome~ros. até á foz, dos quacs · 364 
suo de l!yre navegaçuo até ú prrmerra cachoeira, denóminnda 
llapa-áiuna-Guar.l. , ' · . · · " ·· 
... ,Os decretos citados ·no projecto, ·visando utilizar essllS 

vias. de communicacfio,. es.t;i.belcceram as condições. para a 
construccão da linha fcrrea que, contornando a parte "enca~ 
clloeirada .. do. r: i o, irá unir. as secções francas á 'navegação . 

.. A companhia. cessionaria. da co.ncessão de' 1890, denomi
nada- ·Companhia das Estradas de .. l!,erro. do Norte doBra~ 
siJ,. mais conhecida .sob .. a denominação de ·Eshada. de Ferro de 
Tocantins, teve o seu contracto renovado. e .consolidados pelo 
decreto·n . .12.248, .. de 1. de novembro de :1.916,. as vant,agens e 
onus estabelecidos anteriormente, segundo, o qual, era reco,.. 
nhecido o. dir~ito .á garantia de juros de 6 o/o sobre o capital 
de"757 :·987$200, pâpel," ii 4'.699 :312$500; 'ouro; que o' ·aoverno 
r"ecoilf1ecia" com' o dilspendidci nos traba1lros preliminares da ·(lll:. 
Lrada, devendo 1J mesmô' ser cimsid'erado como parte dO''LOLlll 
garantido; que .era, l!O maximo1 de 18.000.:0•00$, . correspon
dente ú \inha proyavcl ~e 600 kilornetros, á I'azfio de 30:000$ 
r)~{kl!ometro·. · · · ·· .. · · · · ' .............. · · .. .. · · .. 

' Sesunilo esse, decreto,. ·as seci;'ões' como garantia 'de jtÚ'os 
crain: , " · ... · · · · .. ·" · · · · 

''' .•. o.,. ' '"•'•'· I! 

· .. 1•, de Cametá a Alcobaça (206 kilometros); 
2•, de Alcobacà ·ao 'kiloiiietro· roo, ·o: êónlar ·de 'Aleàbáca; 
3•, deste ultimo pônto, 'si'tuiido lua: inargetri" esqu·erda do 

rio Araguaya; .. nas proximidades de· Chamllioaz, ceeca .• de 300 
kilometros. .. . '".... '· 

.. .Não PPNI). o, cari.t~l . ,mal'il)'lf? •· ;a~l).n~ido,' e~ce~c~ de 
18.0•010 :000$, amda que pelos estuêlos defrnil'íV'ós se"vel'rClêasse 
ser a distancia entre Cametá 'e"Chambioa7' ·superi'or á' tloo· k!;; 
lómetros. E,· oú' p'orque ns condi()ões. de' navegabilitláde do rio; 
entre Cameta ·c AlcobaCà ·toíinassem"âdinvél 11"' coilsLruccão ·cta. 
linha ferrea entre esses dous pontos, ou porque se tivesse já 
em·· vista reduzir· os ·eneargos. provenientes. da. uma .linha .. tão 
extensa, o facto .. ó .. quo, · p:vudente .. e .. acer.tadamente1 tinha sido -· 
anteriormente resolvido dar comeco á consh·uccão da 2' se
cção, •de ·Alaobaoa. ao kilometro' 100,.,facililando,.o .. Governo á 
companhia· os· meios •da. concluir os trabalhos, conforme. o. di.S<: · 
posto no· § 1 •, da ·clausula .•6". · . . . . , .... .. . 

Este contract.o só . foi registrado ,no !J't:i·bunaLdc .. Cm:1tas 
a .. a1 de maio de 1918; data .cm que corriocou a, ter os .. off.eitos 
Iegaes . ...... ·· ...... ' ...... · ... r •• ,,.;, ....• 

' ·Por· aviso n. 236, de 10 de outubro.desse.anno (19,HI),.foi 
a -companhia autorizada. ·a abrir- ao ·trafego provisorio o .. tre., 
eh o" do·· 24 kilomctros, compr·elwndiclo . entr.e os .ki!omeLros . .4.3 
c 67' ·a· pat•tir ele· Alcobaoa, m6diantó. certaa condicões. , . 

. ';Do· pouco serviram á .. companhia ·as va.ntagens..concedidas 
p.elo decrr.J.o. ci.Ludq, .POI•guanl.o o ac\,I director residente, em 
memoria .jusLificaüva ap'réscnlaélri .cm· 1. de 'junhtl''do 'i919 ú 
Inspectol!ia 'Fedcr:al.. rlas .)Mrri.dns pcdiJ.) ü ·.ro~iBilo do ll~n~raoto; 
lembrando a convcnlcncta de ser appiJcado á compoohlt! o re:. 
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giinen·da·lei n.· :1.12ll, .. do 15 ·de dezembro de 19Ó3 oi.t outro 
equivalente, c suggcriu outri1S mcdidi1S. ' 
· Em memorial de 19 de janeiro de 1920, o mesmo director 

presidente; depois de affirmar a cxisLencia de 84 kilomeL'ros 
em trafego .o só faltarem iG pura a conclusão d!i segunda se
cção a· :QUrl.tr ·dO Alcobaça, al!cgou que o tmsteio da linha cm 
l.rar,o~o havia ncarrli_tad·o pesados onus. á compan;h,ia, pois, "o 
defwd tem se repeLido todos· os"arnnos e só no anno ·de 1918 
· allinghi a· 358 :DOO$ ,o nLé ·a presente data. a" companhia Já 
dcspcnrlcn 2:500 :oOoO$ para cobrir o deficit de W annos dn 
trhcfcgo". ·· · · · · · · ' ·· ·' · · 

.. ·Nesse memorial insisliii ain&t ria n'cccssidad·c 'de· sereth 
n'lodif,icaclns as condições, ·do_. c~nl:raeto no sentido ,já c:\\post.o 
c peilt\1 a aberLura ele um eredtto de 1.000:000$ no Barnco dn 
.Bt•I1Si! píwii prOsegtlír nas ·obras cm execução· c :para· custear 
o trafegá da es~.rada; 'rJa;nclo como gar~iltia, os "ren:ú;mescéht~s 
ria hy.poLheca fm Ln ao Bttnco, do material da estrada e mais a. 
rlividn rJo .. Eslaelo do· Pará,. ·cuJo valor é. do 2..175 :37·5$953: 

•.· Est.n sil.unoão ·de difficulcladcs financeiras pl'cmentes -que 
impos<Jibilitnvn a companhia ele dar cumprimento ás clausulas 
do'· seu contracto;· foi· exposta em' to-da a .sua nudez aos accio
nistas; no relatorio ·da dir-ectoria lido na ·nssembléa geral· de 
30 de dezembro ele ·1919; com as .segu-intes palavras: ... · .. 

.. "Acrcdila, portanto,· a directoria, que tendo o Govern~ 
J<'ederal .. meios rnzoaveis e prat.icos de auxiliar ·e reerguer\\ 
comrmnhia ·não permitt.írn., scientc c conscientemente, o se'l\ 
nnufrngío, rlcíxnnrlo inutíliza.rlos e perdidos ·no meio da· matta 
86 kilomet.ros ele estrada ele forro, coostruidos com tantos ~a
crífícía.a rio vidas •humanas c .de .. capitaes do· 'llhesouro Na .. 
cional. ·· · ·· 

Esi.Rs 86 kilomntros de trilhos, pócle-se dizer, estão esten-
didós' ·so]jre uma ossada de milhares de operarias nacionaes e 
cst:rnngeíro3, ahí sacrífícaclos nelas diversas endemias .. da I'e
gíão que aMavessa a Estrada ele Ferro do Tocantins. 

A.gora .qne faltam a,penas H ld!ometroR .para aue elln at
f.inia o srn limilc e nlcancc as mar:::ens snberbas elo alto To
cántimi; não rpóde'·e ·não rleve .. ser pn-r:.üysacla; A prorogacão do 
prazo pa·ra a conclusão de!'-te trec-ho se in;rpõc, bem como · a 
revisi'i.o. do ,contracto ar,tpal-da. co]llpanhia~, . .. . ... . . 
. No rolnto.rio P'U·blicfldo no Jornal. do -Gom:m.m;cto de 27 de 
agosto de 19.20, .osln s'itunr.ão desee.perad'ora da companhlil"ê 
assim. exposta nos .accioni.stas: . . · ·. · · 

4:Eís ·aqui está,· Srs. n·ccíonistas, exoo~tn com fidelidade, 
embora .. snr.cíntnmcnf.e,, n. verrladeir:t. · sítt;J!)I)1'io. da .. !lQ!l:.P~nhia, 
que. além. de. arrasl.ar uma ~"\isf:enci.a preenrla, se vm •. de re'7 
ponte, prívacln. nf,é elo pcquen~ rccnrso Cl2Ie Jhc prestaya .. n Go
vemo rla Unifío. proveniente rtn Sillbvcncao e para garantia dos 
juros elo capitnl" 0'1\l'PPf!-::tDdo de nccl\rdn ·com o contracto·· aue 
celC'b·rOn com. o .J>nelc·r Pnbl íco. De modo .. cp.l e. )1Íl0 I:he tem Ri elo 
possível nrovor :ls. .mais urr:ront.ns neccssidnrles e. )l'!lgar os,. s.~us 
empregados. resí-rlcnf.ns. no . Par:l. oR .quneR roc]'nmam, d1arm
mont.A e com inisf.cncín. a .snluçfí.n rlnR s~us credif.os ... , . . 

"Em summa. o f,rafego .da estrada dc .. fcrr~ jt\. estn para~Y
sado; igual sorte vne ter n Forviço el-e nave:::nr,ao; í:ln mo~ o que. 
dentre em breve. o peqncn:n ~upo ele oper.ari·os. mnnttdo em 
Alcobaça parn Allfirclnr o ?.elar os valio~os bRns eln comnanh!a; 
abandonará fatalmente os seus postos t'i mingua do aUmenta-
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ção, deixando· Oi"Sc enorn:·e acerbo á mercê ela intemperie das 
estações, das deprcdal\Ões l! o;x~posto assim ar• p!'ojuizo toLal». 

«A' vist:a do mqJos!.o, ú para lamenLn:r que esta Estrada de 
Ferro, cu,io P'assado não .é escandaloso como o dll tantas aut.ras 
e tern sido menos onerosa do que aquellas aos cofres publicas, 
porquanto até agora apenas recebeu do Thesouro Nacional, 
para ga:rantia de ,h1ros,- a quantia de 6.253:518.$1978, chegue a 
esta penosa situaofio simpfesrnente porque n5o obteve do 1Go
verno _o· pequeno auxilio, a qu•e ~e referiu, ele 1. 500 :00'0$000 1:. 

Nestas. ccmdições, suspenso o trafego da eat.I•ada, e e:x:pi
rada a prorogação do prazo pa·ra a conclusão das ohras, e na 
impossibilidade verificada de levantar en:prestimos no paiz e 
no e:\i,erior, conforme manifestava a p•ropria companhia, in'" 
terveio o Governo Federal, declarando a cadncidllrle da conces
são e suspendendo, portanto, o pagamento da garantia dos 
juros, na fórma da clausula 49 do contracto, expedindo 0 de
creto n. H.3W, de 21 de setembro de f920 . 

. Justificando a proposta da carlucidade da concessão, a 
Inspectoria das Estradas diz o seguinte: ..tO e~tudo da vida 
accidentada do contracto de garantia do ,iurns da Estrada d·e 
Ferro do Tocantns, propriedacfA dn Companhia elas Estradas 
de Ferro do Norte do Brasil, a quasi pn:raly~aoüo das obras de 
cons.trucção rlessa es·trada, o vu!Lo das import.ancias por ella 
recebidas odo Thesouro sem comp•ensa~ão al;guma, tl, finalmen
te, as aHegações da propria companhia, que declarou inexequi
vei-s os seus compromissos conLractuaes, me levaram a propôr 
a V. Ex. a rescisão do seu contracto. 

Posteriormente tive communicação da suspensão do tra
fego da estrarln, eujos resultados no anno passado foram os 
seA'Uintes: ' 

Receita .. 
Despeza .. 

o ••••••• o ••••••••••••••••••• o o • o •• 

• o • • o 0 , o o o o to • • o , , o • • o • o ... • • 0 o o • • 

f3 :87if$667 
266:727$784 

Rs. 252:856$117 

(Do relataria dn Inspectoria das Estradas, de Junho de 
1920). 

E' innegavel que ':l decreto de caducida:de se baseiou nos 
termos elaros e insophi-srr,aveis do contra~to, conforme teve a 
Commissão occasião de verificar, e que . o Governo não exor
bitou das stas allribuirõ•es, praticando tal acto, tão flagrantes 
eram <ls casos de cadtHÍidarle r.m qne incidia a companhia. 

Con:vém, cntrCI!.anto, relembra·r os fnnclarr.oentos em _que se 
baseiou o Governo, constantes da exposição de motivos que 
precedeu o decreto. , 

Diz a exposição, entre outros consideranda: 
'!.A Nação, entretanto, .iá tem gas!.o avultada somma com 

a garantia de ,juros, e o total dos venCJdos até 31 de dezembro 
de 1919 imp'Orta on:o 636:109$248, papel o cerca de réis 
3.421 :309·~8115, ouro, quantia. esta que, con'l'e·!1tida em moeda 
corrente, á taxa de 16 dinhei'roR por mil réis, corresponde a 
5. 773:460$313, de onde o total de' 6. UO :f69$50f nessa espe
cie; o que quer dizer que cada ldlcimetro em trafego proviso~ 
rio da Estrada de Ferro Tocantins, ,iá custou no Thesonro Na.:. 
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cional '78:172.$600, ap,proxinmclamenLc, pois, valo pouco o 
mais que lm JciLo JteSLa ostr;tcla. 

oooo oooooooooooooooo l•·••o••oo•~oooo 00 o 1 •oooooooooHoolooo 

-=Mantido o Gonl.racto pela prorogação de prazos, iria per~ 
dendo cada vez n:·ais o seu ca.racLer• commutrutivo, continuando 
a companhia a gozar a garantia ele ,juros correspondente á 
extensão de linhas não construídas, sem o proveito da viação 
t'erren nas re;giões respectivas. 

10p•erada a caducidade, cessarão o privilegio de zona e a 
garantia de juros sobre qualquer parcella de ca.pital empre~ 
gado na estrada, conservando apenas a companhia a concessão 
da linha que estava em trafego e a propriedade das obras já 
executadas.:. 

Não estava, porém, percorrida toda a v.ia dolorosa reser
vada á companhia, porquanto, nesse mesmo anno de 1920, 
chega ao Pará a corrmissão de funccionarios do MinistJSrio da 
.Fazenda, incumbida da inspecção das repartições aduaneiras, 
e verifica que ella havia importado pela Alfandega de Belém 
diversos ma.teriaes para a construccão da estrada, sem o P'a
gvmento dos direitos devidos, pelos quaes assigrnára na repar
tição termos de responsablidade, com prazos variaveis de 
clous a seis mezes, o isso ,no período decorrente de 1905 a 1'9H, 
sem nunca ·haver apres.entado, quer dentro dos prazos, quer 
fóra delles, os documentos de isenção, emanados do Ministe
río da Fazenda, importando taes direitos na ·quantia de réis 
462 :•539$669, sendo em ouro, 1719 ;.656$682, e em papel, réie 
28•2 :936$1987. . 

E' preciso notar que a companhia gozava, como todas ae 
outras da isenção de di·reitos sobre o material importado com 
destino á consl.rtwaão, mas, para que se torne, cffectiva essa 
concessão, exigem os regulamentos aduaneiros que, prelimi
narmente, seja aop•resentada ao Ministerio da Fazenda uma re
lação do material a ser importado, eSipecifícando a sua quali
dade o quantdade, afim de que a isenção só possa ter lClg:ar 
para o mR:terial que fôr de uso e appplicacão á construccão 
das linhas ferreas. 

Não tendo. sido satisfeita essa condição, a companhia as... 
signou na Alfandega os termos· de responsabilidade, obrigan
do-se a apresentar os documentos de isencão e;dgidos., como 
lho facultava o regulamento dag alfandegas. 

Assim, nesse longo período de .seis annos, que decorrerr' 
de 190'5 a 1911, e!la importon todo o material necessario, limi
tando-se a assign:u termos de responsabilidade na repBJrticão 
arrecadadora, não se preoccupando com os compromissos con
trahidos de apresentar, nos prazos devidos os documentos 
exigidos. ' 

Em tudo isso, não se sabe o que mais admirar, si o des
caso da companhia para com a administração, .si a inobser
v:mcía por parte da Alfandega de Belém dos preceitos mais 
rudimentares da le:;.islação aduaneira. 

A Commissão ele inspecção das alfandegas não impugnou 
a natureza nem a quantidade do material importado, o que 
parece indicar que não tivesse havido abuso ou irregularidade, 
mas exigiu' o pagamento dos direitos, conforme prescrevem os 
regulamentos ·fiscnes, visto não estarem cancellados os termos 
da responsabilidade. 
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Intimada a companhia .. a. entrar coin os ·dh·citos· dO'Vidos 
c não o fazendo, seguiu-se o ... oxocu.U.vo fiscal, pl'oposto ·no 
J·.uizo Federal, sendo pcn!Jorados os seus bens que furam ad
quiridos .pela F'azcmlu Nacional, como licitante, ficando a os
tradu incorporada ao paLrimonio da União. 

. . O preco. de, acquisicão foi de :1.28·1 :OQoüo$, sondo que os 
im{IOSLos. davidos,, .pelos quacs foLaecionada u companhia, 
attmgiram á imporLancia de 998 :327$60~,. (feita a conversão 
da parte .. Ot1l'.O), e .1'\lais o.onus .. da móra, no valor do 65 :626$4•14, 
de· onde resultou ficar a divida .. fiscal na quantia .do 
~. 063;054$018. Confrontancto~se o preço dr. acquisicão . com 
a impol;Lancia da . di vi~ a. ver.ifica-se .um ... saldo. de ... réis 
21 .. 7 :045$982: . . . . . 

... · Não se· conformando. com o decreto· do Gúverno que de" 
clarou a cadu.oidadc da concessão e da garantia de·juros, ·a 
companhia; julgando-se· lesada; ·propoz no Juizo· Federal da 
2' Vara desta. Capital, uma acção de nullidade, que está cor-
rendo.os tramites devidos. ·· · 

·· • Ll)a. estrada, .por essa /órma adquirida pelo· Governo Fe
deral, .fez este retirar .parte do material existente,. trilhos . e 
locomotivas que. mandou entregar á Estrada de Ferro do Bra
gança, or.a de. :propriedade ,da União,· mas arrendada ao gover-
no do Pará. . .... 
· · ·· Relá!lida assim a historia da Estrada de Ferro do Tocan~ 

tins, á vista• dOS' documentos officiaes e dos relaLorios da pro·
pria· ·companhia," chegamos á conclusão de que os factos ·oe
corridos representam um duro ensinamento, .lá p·ara a publica 
admini'straoão; já para· certas 'emprczas encarregadas de scr-
vicos publicas. ... ·· 
.... 'o mallÔSf.O das ,t.ent'at'lvas do. coronel Church e .da·' em
preitada.CoJ!ins .Pai:a a conslruccão .da Estrada de Ferro Ma
deira-,Mamoré, nos a.nnos. de .1.8.70 .. e. 1880,. dev.ia ter mostrado 
ao. S'QY.ernq .Qo. paiz., as diftic.uldades de. toda . ordem que ap~c
senta a construcção àe uma estrada lançada atra•vés. de .regioes 
ci~shpibitadª~ ~.insalubres. · . .. 
···· ··:A.quella .Jinha··ferrca·· Que o· empreiteiro Collins se obL'i
g·ou a construir pela quantia de 60{). 000 libras estcrlinag, dC!.o 
via custar ao nosso GO'Verno, 30 annos depois, · mais do 
L-{)OO.OOO de·libras, calculadas á taxa do ·1·5 d. por mil réis, 
f;.só .. foi . .Jevada a cabo por uma empreza amrparada por fortes 
capitaes e pelo decidido' apoio do Governo. · · · . 
. . Afn.staâa de qualquer nucleo .. de populaclio, inteiramente 

i10shabitada ruem industria de . qualquer ordem; a zona per
ccrrida pela estrada. é .das mais in.salubres, devido. ás encht'n-· 
tes do r10, cu.jas. margens são alagadas periodicamente . 
. . ... Em .. taes condicões,. é impassivo! cogitar-se, de altrahir 
immigrantes sem um dispendioso tra.balho de saneamento ...... 

·· · E asshn ·se 'e:xpliua o movim'ento irz·isorio do trai'ea-ó que 
após' ':lO a:nnos · aprosontou· uma receita .que não attingin a 
l'S'~'OOO$,'pnra·uma dcSIJ)cza superior a 250 :001}$000. 

A manutenção da linha ferrea só se póde juslifi~nr COf!10 
tllcf ·de· ~ommun!caeão ·entre· as ·duas partes navega:"le1s do r1o, 
niits ·convém· observar que, concluidas as obras do· pralonga
P:'·ento a'té·· á PrO:ia da· Rninha, acima da cachoeira · dt1 ttabo;:a, 
parll' o que faltam '16 ld!ometros, não 'iistará resolvido .>mão 
j1n'rblaln1imte · o"prob1emn ·a as copjmunica~es com o t.Jto To:
('antins .o com o Arngunya, · ..... · ......... ·· · · 

I 
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De J~cLo, P.ara. aLLingiJ• :1 parle navcgavel do Araguaya e 
do. a!Lo 'I.ooanLms, será nccessario levar a linha 1'crrea até 
Santa Maria, o a. extensão a consLt:uir será: . 

l:!·aia ~a Rainha a s. João do úag:i;aya. . . . . . . . . . 106 klm. 
~bo Jo~o do .. Araguaya a. Cllambioaz . . . . . • . . . . . . 140 klm. 

omb1oaz. a Santa Marl!l... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 350 klm. 
Ramal do l'qcantins • . . .. . . . . .... . • • . • .. .. .. • . . 100 klm . - .. 

Total ................... _ ....... ·-· .. 696 klm. 

Si addicioiumrws a está extensão a. da linha de CamelA a 
Alçobaça (206) e do 100 J•ilometros .de Alcobaça á Praia da 
Hntpha, t.ere~ws uma e:x;L~nsão Lotai do 1. 0•00 kilomctros, para 
a. lmha destmada a ontar a. narte encacboeirada dos dous 
l'iOS, 

... ~ lil'. urri ~f\1i:lr.ehendim~nto de. 'tU.i modo dis.penctioso que nos 
JU!gam_os d1spensados de indicar, no momento actual, a sua 
execucao . 
. . Abilndon·~x ço.mpjet~incplá ·.á.'accãó ·.destruidora das in

temperJes a lmha .14 constr!l.li;lll. na.e~~e~sã.o" de .. I:M ki)ometros, 
de AJ.cobaça ao Jolometro 100, nao parece, porém, medida 
a~onselhavel, depois de vencidas tantas difficuldades e em-
baraces. · ' · ' .. ' " 

. E' urgenfe e de indeclinavel necessidade acautelar pro
pt·Jedade de tao grande valor e· que· já'custou ao erario publico 
tantos sacrifícios ... , . . . . , .. 

.. ·Não é temeridade asseverar, conhecidas. a forca e exhube
rancia da .. vcgetaoão no.quellas paragens que. dentro de pouco 
tempo a matta terá .. readquirido o sou. domínio e que da es
.trada de. ferro .. não restará sinão .. uma .ou outra obra. d'arte, 
para memoria daquella dispendiosa construccão. . . 

.. .. Conrvém ainda pondez·ar que ha um outro. lado. da questão 
Que deve .. ser encarado com aquelle cuidado que a nossa admi-. 
nistração nun<:a dispensou, quando teve de enfrentar as ques
tões attinentes . ao. capiotal estrangeiro empregado nas nossas 
em prezas'· . .. ...... , . 

A construcl}ão de Slt kilometros foi realizada com o Ca-' 
pita!· pedido ao· cst.rnugeiro, por um emprestimo em títulos 
pi eferenciaes· (tdebentttres), tendo para garantia eis juros pagos 
pelo Governo sobre o capital depositado com ·sua autorizaoão. 

·1Suspensa ·a ·garnntia .. ·de jurosi o· fico,ndo a· estrada em 
·JlOder· do·Governo, ·fica a admimstração do paiz cm faoe 
dn .prestamista estrangeiro cm uma posicíio pouco compativel 
oom as normas do lisura o de· seriedade· que olla sempre pro
curou. mantcl' om suas .relac.õos .com. os interesses do capital 
invertido nas nossas em prezas. .. 

O prestamista estrangeiro qtic âeU o seu 'capital confiado 
êni'tima garâiiLia dô 'Góver.no é' suspendimdo este o pagâmento 
de ,iuros nua quer saber si o acto do poder publico for ba.: 
soado cm uma clausula. do. contracto; Para cllc. a suspensão 

do pagamento dos juros devir!os ó simplesmente uma vtola(.)ão 
do ·compromisso · assumido 1~e1o· <Governo. · · 

: '•.'.. • 1.1. . • '•' • ' • ' • • " •. 

Ora, quàsi todas as nossas emprezas industriaes, quer as 
de transporte, quer outras, teem se desenvolvido e prosperado 
graça:, ao capital ·estrangeiro, que. s~mpre .. tom ~ffluido, .pro
curando a remuneração devida, baseado IIlO respe1to que temos 
mostrado sempre no desempenho dos· nossos compromissos, 
,,,, ·• 1 "'' , •'.) , 1 ,, '" "''"' •" ,., .. jo• 1 o '"'•' , lo •"'"' '"'""ii'"" 
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O acl.o do Govet·no póde ser interpretado como uma vio
lação disfarçada dos seus compromissos e dar ensejo a recla
mações que, embora infundadas, podem causar uma impressão 
dosl'uvoravel ao credito da administração, 

Att.rahir esses capitaes de que tanto necessitamos para 
·desenvolver os recursos do paiz deve ser o alvo principal nos 
nossos administradores e é afugentai-o deixar de cereal-o dos 
direitos e' garantias de que precisa para sua applicacão pro
veitosa, 

A Cornmissão, á vista do exposto, ,julgando ser de neces-· 
sidacle conciliar os interesses em jogo, acautelando de um 
lado as responsabilidades que podem advir para o Estado desse 
conflicto de interesses e por outro lado não animando o surto 
de omprczas do exito duvidoso c aleatorio, é de parecer que 
seja annullado o clecrelo de caducidade da concessão, redu~·ida, 
porém, esta 'ÚJ linha de Alcobaca 'fÍi Praia da Rai-nha c á linha 
J'luvial de BeJ.ém-Camebá-Alcobaca, como complemento natural 
e indispensavel á linha ferrea. 

Nesta conformidade submette tát consideração do Senado 
o seguinLo substitutivo ao projecto do Senado n. 1!1, de 1919, 
apresentado pelo Sr. Lauro Sodré: 

N. 12-.. 1924 

O Congresso Nacional resolve: 
ArL. 1." Fica o Poder Executivo autorizaao a modificar 

o contracto celebrado com a Companhia das Estradas de Ferro 
do 1NorLe do Brasil, constante do decreto n. 12,248, de 1 de no
vembro de 1916, mediante as seguintes bases: 

i', a const.ruccão da linha fcrrea ficaliú. limitada <á segunda 
secção, isto é, de Alcobaça ao kilometro 100; 

2', o capital com direito ú. garantia de .iuros c reconhe
cido como applicado na oonstrucção dessa secção é o de 
ol.li9!l :312:~1'\00, ouro, c 757 :987.~200, papel; 

3•, o Governo mandará pagar lá. companhia os juros atra
zados sobre aquelle capital e a indemnizará do material re
tirado da linha ferrea c da fluvial; 

I;•, a linha fluvial subvencionada ficaná limitada á nave
gação entre Belém e Alcobai}a, com escala por GameM. 

Art. 2.• Fica revogado o decreto n. 14.369, de 21 de se
tembro de 1920, que declarou a caducidade da concessão e 
annullado o processo do executivo fiscal, intentado contra a 
companhia pela Alfandega do Pará. 

Art. 3.' O Gover.no fa11ú. construir, por si ou pela compa
nhia, os 16 Jdlometros que faltam para prolongar a linha até 
á Praia da Rainha, devendo o capital des·pendido ,na constru
ccão ser deduzido por i/10 das subvenções sobre o capital re
oonh(oido, quando for entregue ao trafego toda a segunda 
secção. 

Art. 4,' Revogam-se as disposições: em contrario, 
Sala das Commissões, 29 de agosto de 1924. - Luiz Adol

pho, Relat.or. - Hermenegildo de Mor:aes, 
PRO,TfiC'I'O N, '] !l, IIIi ·J!J2:J, A QUil Sll IUi:t'llRE O SUBS'riTU'l'lVO ACIMA 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.' Fica o Poder Executivo autorizado a realizat• os 

melhoramentos de que tratam os decretos ns. 86,2, de 1'6 de 

I 



outubro do iS!JO, o 1.248, do 1 do novembro do i!llü, inLI'O
duz·indo nellcs as modificações nccessarias afim do dar o tra
Qado mais conveniente ú. via-ferroa projectada, a qual por1iÍI crn 
communicacão os Estados do Goyaz e do Pa1·á, e servii1á igual
mente os interesses do Maranhão e Matto Grosso. 

•Para esse fim será utilizado todo o acervo da Companhia 
Nurtc do Brasil jt1 adquirido, de accOrdo com clla, o far-~e-ha 
trafegar o trecho da estrada Jál construido. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario. 
Senado Federal, 29 de agosto de 1923. -Laura Sod1•é. 

Justificação 

I. 
J!:ra muito antiga a aspiração de approximar os dous Es

tados do Paro e Goyaz, encurtando pela facilidade das com
municacões a Io11ga distancia que os separa por vias incadas 
de embaracos. Datam dos tempos do Imprerio as primeiras 
Le.nLativas para dar solução a esse problema. Fel-o c Gover
no Provisorio, nes&o periodo fecundo de ,,ctividado assi
gnalada por tantos progressos moraes e maleriaes do' nosso 
paiz, promulgando o decreto n. 86~, de 16 do outubro do 
iS!lO, ao tempo cm que estava confJada ao saudoso compa
tr·icio nosso Francisco Glycerio, a pasta da Agricultura a 
Viação. 

!'ena é que, decorridos mais de trinta annos, ainda não 
tenha sido alcancado o obj cctivo, qut>. visavam os estadistas 
daquellcs dias, quando foi dado o passo decisivo para que se 
viessem· a realizar as obras convenientes e necessarias, que 
permittissem satisfazer os desejos ci'as populações dos dous 
Estados, acudir.<;lo aos reclamos dos habitantes da vasta 0 . 
turosa região, ·que banham e fecundam os rios Tocantins e 
Araguaya, 

Tão ha como trat.a.r desse assumpl.o sem para logo lem
brar o nome do notavel brasileiro, o Sr. Couto C.'e Maga
lhães, que tão ·patrioticamente 3e consagrou ao estudo dessa 
zona no nosso terrltor!o, e foi quem d1m os primeiros pasõos 
para resolver uma questão, que encontrou posta, c que cm 
suas mãos, sem que se possa contestar, teve a prime.ira tcn. 
taf.iva para chegar a termo. 

Era o Dr. Couto de Magalhães, em 18'64, Presidente da· 
Pt·ovincia do Pará. E foi no dese.mpenbo das funcaõcs desse 
cargo que escreveu o relatorio dirigido á Assembléa Logis-

. lutiva Provincial, no qual se Jeem as Mguintcs palavras: «... Com ·ei'fcito, o Pará, eu não o exaggero, tem uma. 
posição geographica tão feliz, que está destinado, talvez, para 
ser a região mais commercial Ctc todo o mundo; seus hn
mensos valles, cortados por toda parte. de rios navpgavcis, 
resolvem o mais diffloil problema do oommeroio, o prob!C·· 
ma de Iooomocão~ 

Por toda a parte são estradas que andam, c, portanto, 
por toda parte os productos slto exportavels. · 

O Pard ne.cessita de estender um braco ató Goynz o Mal
f.o Grosso o outro ató os Estados Unidos. Um augmcnt,m't 1\ 
imporLncão o ~"l:portaoão, outro melhorará as conc,'icõcs rio 
, S. - Vol. XII 52 
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importar;ão c de exportacão, reduzindo Bxlraordinariamente 
u taxa dos fretes, . . _ 

1'\ ecessilo de algum dmhe1ro para Pl'Cparar a navc_gacao 
do 'l'ucantins. Temos Ulll dado para ~csolver a questao do 
que tratamos. A navcgaçao do 'l'ocantms 1!11. do rol!lfJCJ' o 
l.Jtoqueio, a que esLá s~eita uma populacao UPJli'Oxuna~a~ 
mente do cem mil habitantes, composta o'o paL'Lu du llrovm~ 
cia do Maran:hão o de todo o norte do Goyaz. . _ , 

Esta população está mais ou menos nas coru.hcoes da~ 
'povoacõ'es do interior do Pará; ó mais productlva. porql:!o ~ 
mais laboriosa; porém, mais pobre,_ porque sua oxporl.u1,\ao u 
menos lucrativa pela carencia dos transpo1·tcs e sua unpor
-. aeão mais dispendiosa, pelo mesmo motivo. 

• J í1 vêd~.s, pois, que, si h a teima na na vugacão. do '!'o~ 
<·anlin5, ú muito justa. Eu não tenho nclla_ ~utro JntcJ·c:;sc 
sinão o do administrador, que deseja t.er _gloria, ~ot~ndp _os 
Jogares que estão debaixo de sua jurisdwçao cqm mstlimcoes 
que os façam prospe1·ar. " . . . _ . 
· E em maio de 1866, em officlo dmg1do ao Dr. J. Maria 
de Mol'aes, a quem passou a admiqistraoão da Província, 
dizia: . . _ 

"Tendo obtido do Governo Imperial perm1ssuo para 
acompanhar ao Tocantins o vap~r destinado ª fazer. a exp!)
riencia da navegacão daquelle r1o, passo, durante mmha au
sencia, a administracão a V. Ex. 
· Vou tentar a passagem do vapor através das cachoeiras 

do Tocantins e Araguaya, si as aguas estiverem em ponto 
que me pareça isso possível. 

Para o bom exito desta experiencia tem-se prepara(io 
tudo quanto ó possível preparar com os meios de que se 
dispõe; infelizmente, porém, a providencia ltumana- não é 
aufficiente para garantir o successo destas cousas, e só Deus, 
a quem confio, póde fazer com que ella seja propicia. 

O Tocantins, que é o segundo de nossos rios, que banha 
por si e por seus confluentes quatro grandes Províncias do 
Imperio, que é o mais directo e franco caminho para os 
nossos esplendidos sertões, merece bem os · esforc(>s, que , o 
Governo Impel'ial tem julgado opportuno fazer em seu favor, 
e que a Província do Pll,rá tem tão generosamente secup
dado." 

Pela minha parte; quando fui governo, desde que entrei 
a sel-o, em 1891, dei a essa materia cuidadosa attencão 
acompanhando C!Jm desvelado inter11sse a marcha, que ia~ 
tomando os serv1ços a cargo dos concessionarios dos favores 
do ~~oreto de 16 de outubro de 1890 e ·ajudando~os com os 
auxJIIos que lhes concedeu o Estado do Pará como provam 
varias leis e actos do Poder Executivo; ' 

Vão, a seguir, trechos de differentes mensagr.ns minhas, 
actos de data recente, que deixarão claro que continuei tendo 
sempre a mesma preoccupaçãtl de oütros tempQs. E é ena 
que. me leva a apresentar ao Senado da Republica o presente 
pro,recto. . 
, Era isso. que me fazia confiar, em i896, ao Sr. Henry 
iCoudreau a moumbencla de estudar o Tocantins Araguaya 
~ o extens!l territorio, que fica entre o Araguaya 'e 0 Xingú, 
mcumben01a de que !lQUelle explorador se desobrigou publi~ 
cando as monograph1as, que corr!J~ jmpr!J~·· 

I 
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Quer nesses Ll'al.Jalbo::;, que•· no interessanl,e volume, cm 
que o enl:jcnlwíro paracnso. l.Jr. !gnacio Moura dcscJ•evc ~ ~>llll 
vílltgeJH JJc Belém a S. João do Araouaua, estao expostas com 
venhtrle, para só fallar cm escriptos mais recentes, as diffi
culdadcs uom que lulam os que abalançam 1í temerosa em
preza do fazei' essa viagem de longos e peno 8os dias. 

::leria imperdoavel que nós ficassemos indi!fercntes a 
c3~c a~sumpto. O ilevcr que se nos impõe d, ao contrario, em
penhar osfo~os para que se venha a realizar o que tão de perto 
Jntcrcssa á nossa 11atria, Tomediando-sc tantos males que 
sort'l'crn computriolas nossos, os quaes, perseverantes c cora
josos. vão concorrendo para que cresyam c prosperem as po
voat;õcs que demoram nas margens aos rios Araguaya e To
cantins ou seus affluenl.es. · 

O projecto dá ao GovcJ•no a obrigação de tomar a si n 
realização das obras planeadas. A isso me leva a ·natm·eza do 
serviço assim orcado c mais ainda o accôrdo com opiniões 
~cmpre por mim dcfinids. 
' São conhecidas as doutrinas, que eu professo no campo 
das sciencias sociaes. No meu espírito, com o ardor dos an
nos, consagmdos aos estudos economicos e com a pratica ilo' 
publicas negocias, calou a I içiio Jos mestres a ensinar que nã•J 
é de acerto quedarem-se os governos indif!erentes á marcha 
das industrias, que são, graças á combinação do capital e do 
lrabalho, os manancíaes de todas as riquezas que ~e accumu-
lam nos erarios do Estado. · 

O meu pensamento, quanto á funccão do Governo comu 
factor do desenvolvimento das industrias, extractivas, agri
cnlas -tiU fabris, ficou muito claramente definido em paginas do 
ormsculo que, sobJ'c o assumplo, dei a .publico em 1902, e ao 
qual fez a imprensa do paiz as mais honrosas referencias. 

Era nestes termos que eu expunha o modo por que com
prehendo o 1papel que cabe ao Estado na creacão e no fo
mento das fontes de riqueza publica. 

106 factos accordes e unanimes, concorrem .para justifi
car as conclusões· a ·que chegam os que pedem a intervenção 
do Estado, t•eprcsentado pelos poderes da União ou pel!)s Go
vernos dos !Estados federados pela Constituição de 24 de fe
vereiro, para .que entre nós as industrias agrícolas, fabris, ex
tractivas ou de trans·porte prosperem e cresçam, protegidas e 
amparadas por leis tutelares, que sejam a solida garantia do 
futuro grande c feliz da nossa Patria. 

O Governo tem de ser, o Governo precisa ser entre nós 
uma forca motora, um apparel.ho coordenador, sob cujo in
fluxo nasçam, medrem, cresçam, prosperem e vivam as in
dustrias, caminhem as artes, e as sciencias se desatem em 

, frutos bemfazcjo8. . 
Si tal succede agora nos raizes reputados pelas •praticas 

do individualismo, nas na~.ões. que nós poderíamos ter como 
a ganga de .onde u mineiro da~ f.honrias individuacs so ex-
1 l'ahiu, o naf.ciro. onde os do~mas do .direito natural e da so
berania absolu la da pcJ·sonaliiladc lnunana se geraram, que 
clirornr.s ele !.erras, éomo a nossa ó, foil.as crefolLa~ em moldes 
uppostos, onde não é licito espera~· que a iniciativa individual 
crêc e produza dosajudada dos auxilios nccessarios dos pu
blicos 1poderos ? 

Os .que, como J,eon Say, conrlnmnnm ,. rliio rt'im!Jnf.o li 
iniciaLiYa c ú inten•encão do Etil<lutl, ruzcm-a·o C!IJ nome da 
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liberdade, denunciando a acção do Governo. como nociva aos 
direitos dos cidadãos. Os .que reclamam El pedem a intecyen
ção do ,Governo não vêem na accão dos ppderes publicas si
não a garantia necessaria dos fracos contra os fortes, e o es-

,· timulo indispensavel para o desenvolvimento e bem estar 
social. Entre a liberdade e o Estado níto ha antonímia. O Es
tado é lima fórma necessaria da sociedade organizada. 

O direito moderno delimita e restringe a accão do .GR
verno, que não ~IR de ser nunca, nos povos onde ·elle é a ex
pressão da soberania nacional, um instrumento contrario ao 
!Pleno e livre goso dos direitos e faculdade do individu.o. 

•Gambetta tracou um dia em grande linhas a missão do 
Governo nos Estados modernos: <~:Um G.overno deve se~ antes 
do tudo um motor do progresso, um orgão da opiniAo . pu. 
blléa, um 1protect.or de todos os direi tos legítimos e o iniciador. 
de todas as energias que constituem .o genio nacio.nal,. 

<Sempre fui um deeidido .propugnador dessa outra, 0bra 
cujas vantagens são .quasi .evident~, a estrada de fer!o de 41- . 
cobaca. ·Como governo 10 en!Jhuslasmo .p0r ess,a 1déa .!nã.~ 
senti ·que arrefecesse. IEl me~hor foi que juntos todos de
monstrassemos o interesse que ligamos á realização de ~~ 
commettiment.o. 

'Prova disso é a lei .n. 100, de 20 dé junho de 1894, :Que 
concedeu á ·Companhia Viação Ferrea e !Fluvial do Tocan
tins a garantia addeional de juros ao capital já garantido 
pelo governo federal e a lei n, 428, de 20 de maio do anno 
passado, que .autorizou o emprestimo equivalente a l5 contos 
de réis por kilometro at.ó á extensão de 184,2 k,, 

As 'Palavras que ficam linhas acima apographadas foram 
por mim escriptas em 1897. 

INinguem ha que possa contestar as vantagens desse me· 
lhoramento, aspiração secular, que virá realizar a prophecia 
do IMarquez do Pombal, a quem SA attribue o ter dito, ao exame 
de uma carta do Brasil - que seria o Tocantins, com seu 
grande affluente o Araguaya, o caminho mais seguro para le· 
var a civilização o o progresso ás riquíssimas e vastas regiões 
do· interior do nosso paiz, 

Em os primeiroR ar. tos do governo 'Provisorio em ~ 890 
figura o contracto para o conRtrur..ciio elossa viíl ferrea, ligada 
ao plano da viação geral elo Brasil. Elia interessa quatro dos 
maiores Estados do Brasil: o Pará, o,, Maranhão, Goyaz e Mat-
to Grosso. ' 

Pena é que, decorridos tantos annos, ainda hoje não pos· 
samos tirar proveito desse melhoramento, dada a lentidão c.om 
que vae sendo conduzido, . . ; 

Já em 1882 o cngcn'heirn .TnRtl Negreiros de Almeida fa
lava de uma pro,i~clncla csf.rnda de ferro, do Pará n Gnyaz nes
tes termos: 

<i:Estn cRtraàa é o taco flUO hn de estreitar o Norte ao Sul 
do Brasil, o Oricnf~ nn Occidcnte. -- Cortam o seu territorio 
grandes tribuf.arioR do Amazonas e elo Prata; o Tocantins e 
Araguaya regam-lhe n parto scplontrional; o Paranahyba mar
ca-lhe a fronteira do Sul. A grande nrteria que ha de ligar; 

•" 
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entre si todos as províncias do Lés te, o S. Franoisoo, corra 
paraJlela e .proxima dessa extensão provlllcia. Goyaz h a de ser 
o - Coração do Brasil - como indica a sua posição geogra
phica, 

Tenho ú vista dados que me !'oram rumccidos sobre o 
estado actual dessa eslracla de ferro c os trabalhos ultima~ 

. mente feitos. 
No perioúo de um anuo dcco!'lll•l da oJ•ganizauão da ad

ministração da estrada foram feitas no trecho const1·uido as 
obras necossarias, não sómente para que elle offeresse um 
trafego seguro, como á melhoria das co.ndiçõeg technicas, do 
accOrdo com o novo contracto, 

. Assim, a via permanente ac•ha-sc ho.ie em excelleute es
tado de coservacão, c•>1no pt·ovam não só a Vt!louidade média 
de 30 kilometros cnlll CJ!Je correm rcgul:ll'lncnlo os trens da 
serviço, como lambem o fael.o eloquente de ainda ha pouco ter 
percorrido toda ella, em r.xpcricncia, um trem composto de 
doze vehiculos com o peso bruto superior a 200 toneladas. 

Fez o levantamento da planta o o nivelamento dos pri
meiros 58 ldlornetros para preencher a lacuna já referida a 
attender ás obrigações do contracto, ficando determinadas as 

. modificações resultantes elas novas condicçõcs technicas. 
Substituíram-se nesse trecho 11.256 dormentes, 53 tri

lhos e 36. 7·55 gmmpos e lirefonds, bem como o vigamento de 
tres pontilhões, e fizeram-se muitas outras obras, como alar
gamento de cortes. abertura de valetas, melhoramentos de ta
ludes dos cortes. levantamento .ele grande, etc. 

Substituiu-se o madeiramento da ponte de 5 metros, de 
vão sobre o Igarapé das ~1\lmas, no kilometro 33, sendo c.on
struida a alvenaria necessaria para o ruturo assentamento da 
superstructura metallica. : · 1 ''"I "9l 

Fez~se a locação d~ 31 kilomotros de linha partl o avan
çamento, construimm-sc duas ponf es, 1Jom superstruotura me
tallica, sobro alvenaria ele pedra, uma com 12 metros de vão, 
sobre o Igarapé do Cajueiro, kilometro 62 e melo, outra de 8 
metros de vão sobre o Igarapé do Ca.iueirinho no kilomet.ro 
63 e uma de madeira com 67 metros de vão no kilometro 67, 
sobre o rio Pucuruhy, com toda alvenaria dos encontros e 
pilares definitiva para receber superstructura metallica e fi
zeram-se ainda 35 obras de arte corrente (boeiros e ponti
lhões) no trecho do avançamento. A ponta dos trilhos alcançou 
o kilometro 72, estando em trafego 78 kilometros com as li
nhas auxiliares, a terraplanagem. alcança mais 4 kilometros, e 
linha telegraphica está prompta até o kilometro 74 e a der
rubada além do kilometro 80. 

Nas offioinas foram feitas reparações do material rodan
te e varias serviços, inclusive· a modelagem, fundição, acaba
mento e assentamento em 50 horas da tampa de um cy!indro 
de locomotiva, o que prova o bom estado da seu apparelha~ 
menta. . 

Accrescentando a· esta resenha os cuidados de prophyla
xia contra o impaludismo e o tratamento medico pharmaceu
tico que a estràda dispensa gratuitamente ao seu pessoal com 
um dispendio grande, que não entra nos orcamentos approva
dos pelo Governo Federal, póde ser feit.a uma idéa approxi
mada do esforço ·empregado nesta phase nova de adminis~ra
çúo da companhia para que ella realize a empreza grandiOsa 
a que se propoz.. . ..... 1 
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A escassez dos .recursos materiaed em fundos applicavei! 
da companhia, que desejaria impulsionar a industria agrope~ 
cuaria e 11 cxplornciio do11 mult!plos productos <J.UC a zona em 
que e lia se lnstallou offerece com abundancia ammadora1 BUlll~ 
mo para as iniciativas mais timoratas. .. 

(lla mensagem dtrigida ao Congresso Legislativo do EHta· 
d•) du Pará. pt.>lo Sm•ador Lauro Sodré, a 7 de setembro de 
1\118.) 

m 
Entre a.~ vias-ft!rreas, que não ficuram a,umas em pro

jecto, está a do Tocanl ins, que ha longos nunos vem sendo 
conslruida, sem que infelizmente tenha até boje llOdido chegar 
ao ponto I crntinal, a uue se tleslina, para resolver o problema 
da 1'acil communicacão entre o nosso Estado e o de Goyaz, ve
lha asph'a~ilo para cuja realização niio lecm bastado l'Sforcos 
com tanto pal.rínl i~>mo ronsag-J•ailo~ n essa idéa. 

E' qu~ atruve!! tle inm1mel'l\~ dii!í\,Uldades, aft•flutando se
rios perigos, de continuo cxpostoH a naurragtos, sempre do 
centro de) IJr·a~11 VICI'Illll ter 11 eelclm duscend•' CJ .Araguaya e o 
'l'ocanllns fngeis ~mltarcaclí!·e que fa1.iam ainda assim um 
conslant!! commet'\IÍO entre u praça rJ(' Belém e esses pontos 
afastados do no~so paiz. uos quneB t!~tl\ Indicado como sabida 
natUJ•al e escoar! ouro o nosso porlo. · 

De tiio impol'tanle assuntp!o .~e occupava ern 11eu relatorlo. 
de 1804 ú Aa~em!Jiéa Provincial do l>ará, o Or. Couto de 
Magalhãe.>, eminente compatrício e nrudifo conhecedor dos 
sertões brasileiros, 11 eujo estudo d~dicou parte rla sua aelivi
daoe P llllliiO de sua !Julla inttJlllgcncia. 

O illustrt~ brasileiro n(je~a época l'reslrlm n l'r·üvin•Jia. E 
era como seu arhnlllislr·ador Cfllfl fallal'R ~ 

"A navegaciio do 'foconlinlli ha de romper o bloqueio n 
que eHlá ilu.ieita urna pnpula~ão opproximnl ivarnente de eem 
mil h:lllltaoteB, composta di! parte tln I' r ovinoia do Maranhão 
o de !rHI•> (} n•wtnrla d•l Goya?.. 

Ha quem pan~e qu.:, é uirra nritlha e~~" negL•C.iil da na~ 
vegacão do 'foeunt iriH ••• 

Já vedes, poi~ que st ha lc;ima <l multo justa. Eu não 
lenho nlsso outro lntcrcss~ sir.üo tJ de allmlnl~trador, que de
seja ter gloria, dotanrlo os loga•·c~ que estãc• debullo de sua 
juri~dic~.;ão eom instilutçnt>s •)li'' os rn~nm prosperar." . 

Ooune á Republica dar o passo deolslvo para n soluç!io 
dessa questão, decretando, como fez cm 1890, a medida, que 
virá í'acililar a cublcada communlcacl1o, vencendo o trecho em 
que as cachoeiras tornam tão diffloll A nnvegacllo doa rios que 
ligam os dou~ Estados, .. · 

Nun(Ja nos Hscapou a gr•andeza c o vnlor cconomlco desse 
melhoramento, lcmln sempre pnrn ellc soltado olhos nttcncio~ 
soR, rmpenhodos os que t eem gover·nado este E~tarlo em auxl· 
linr 11 impot•ftmle c•mprohenrlirnP.nt.n, ctc QliP. ~m partA dependo 
o noMso futmo, ~c.>sde quQ 11 pro~peridaclo, que elle uma vez 
realizado pol' l'o~rr.a ptoduzlr!\, l'á bn1eJtlr e;Ra porção do terrl·· 
torto par•acn~tl cm que csh'ío ~lttmrlos munir,iplos nossos~ onde 
tllo gr•r~ndr.K t•rrtbrtrncoH ha pam QHtl ~1: r.xpandam, ponno em 
proveito n~ rerm·~o• ni\IUr!ICM de qU\T: pqrlt•n~ dispO!'. 

Fallavn com ncl'rlo o comptJI entr rns-cnhclro pntrlclo 
quando roconheciQ nessa eetrnda o Jaco qno ha do estreitar o 
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Nor·tfl ao Rui du nosos pafz, aponlundo r>m 1.1ovn1 o ~orRo!!o do · 
Jlr'a~ll. · 

. Sã') conhecIdos os estorvos, que 1 et•rn n11~on trado os di
t·ccf.ores l11l~~a emprcza, parR condu?. ii-a oom mais rapidez, 
lcnrfo n gut~l'rtl ultimn, qttc p~t·lurhou 1t 1 1da oeonomien e fi· 
nanM~irn rir f.odo 1l mu11d,1. en1bnrn~nl!c. O!WI'UIJéíes do credito, 
q1w tcr·iam nvorr.,:hlo o undarnnlllll dn~ ll'lllofllho~ npóri as ul
limrts r•onr·c~Klí~8 r~(lm q11r o Gov•JJIII> li crlt!ml al.lendeu ás so
lir:Ha~i'i,.>R rln rorr;pnrhia. 

Aprzar da~ c.onlt•arfcdades que se lhe leem opposto, é 
força t econhcct>r, que não foram pnrnly~ndo~ os serviços. Slln
do rte lamenlar quo anrlasAcm cm tnnf.:1s ml\os, nrm somprA 
hcm rneneinrloa. Nos nll.imn~ t.r.mpos. <•r,nrormo notas, a que 
d•li l•1gar na minha mcnstogcm elo anno passado, lmna1•am as· 
obrns melhor lrnpul~o. grncnR no~ asfol'cos rio actual rlirr.ctor
presldente, Dr. Lulz Soares Horta Barbosa. 

A julgar em face de informações ofrioines,. que me che
garam ás mãos, esse .esforoo continuou. 

A actual admlnistraoão já inaugurou dois trechos entre~ 
gues ao ·trafego por autorizaoíio do Governo Fed~ral. 

Urna teve Jogar a 1 de outubro do anno passado, outra 
realizou-se a 14 de agosto ultimo. 

A primeira cornprehendc um trecho de 24 ki!ometros, do 
ldlometro 43 ao 67; a segunda foi feita na extensão de 15 kilo
metros, até o kilornetro 82, ficando a extensão total em tra
fego, inoluidas as linhas auxiliares, elevada a 88 kifornetros. 

Alt!rn disso foram effectuadas no t.recho pr;rnitivo não 
sórnente grandes obras complementares dr: acabnrn~nto,. corno 
t.ambem out.ras exigidas para correcção dns imperfeições que 
ficaram de uma construccão effecf.uada ás pressas, com o in
tuito de levar a ponta dos trilhos á maior distancia passivei 
rlentro de um prazo fatal. A adaptação desse mesmo trecho ás 
condições technicas mais rigorosas .do que eram ns do con
trnct.o que presidiu á sua construccão, tarnbcm deu Jogar a 
muitas obras que acarretaram dispendio apreciavel de tempo, 
capital e trabalho. . 

Assim, foram supprimldas as curvas reversas dos kilome
t.ros · 3 a 6, sendo obtidos novos alfnhnrnent.os curvos com os 
raios sempre superiores ao das novas condicõe.~ technlcas 
(150m) e com a concordancla de tangente~ de extensão tnrn

bem superior ao limite rninirno estabelecido. Supprimirnm-se 
as rampas de mais de 2 % do l;iJometro· 6 no 7, modifi
nando-M sempre para melhor. o a coberto rln limil.ni)ão con
i.racf.unl, o CRADE geral até o kilometro 15 e, como ns turmas 
rle conservaQ!io acham-se em constante actividade. levando· a 
linha ás exigenoias teohnlcas do novo contracto todas as vezes 
crue teem de redormental-a, em muif.o nouco tempo o trecho 
do· kilo.metro · O,,_a 43 estará em conrlicões de sm· equiparado 
r•.os rlots oue foram construidos ulf.imamcnte nas melhores 
condicões f.eolmicns, .. como tcem ntfostado os respectivos en-
geniJAiros fiscnes. · .. 

Os trabalhos da construcção do trecho de 24 l>ilornelros 
innnA'ttrados no nnno passado comprchondernm os oslnrlos de~ 
finif.ivos crue foram npprovados por rlocrnf.o r!e 6 rto julho rle 
1918, os rlo movimento de !.erra o. nlém do obras nccessorius, 
ns Mguint.es obras de arto: qunf.ro ponf.es mef.nlllc:ts, assen
tadas sobre encontro da alvenaria de pedra, sendo uma de 15 
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metros de vão o tres de 12 metr•os c dois pontilhões m,etal~ 
licos de quatro metros, uma ponte de madeira com 67 metros 
úe vão e sessenta e nove obras de arte correntes (boei~os: 
abertos c capeados), o que tudo dá uma idéa approximo,çla 
desses mesmos trabalhos. Os do trecho de 15 l'ilometros inau~ 
gurados _em agosto, cm que tiveram pe ser• abe:rtos diversos 
córtes com emprego de explosivos, pelo. natureza do terreno, 
comprehenderam, quanto ás obras de arte, quatro pontes !lo 
madeira de lei sobre encontro de alvenaril:!, sendo tres de 12 
Jnetros de vão cada uma -e uma de oito- metros, mais uma 
com superstructura metallica, com 12 metros de vão, um 
pontilhão de cinco metros e quarenta c quatro boeirgs, 
abertos ou capeados. ' 

Além disso, prosegue a construcQão do ultimo trecho 
que completará a 2• aecQão da linha, havendo já obras çle 
arte feitas o em andamento e trabalhos de locação, derru
bada, linha telegraphica e movimento de terra, atacados com 
o impulso compatível com os escassos recursos de que vae 
podendo dispôr a empreza, accrescidos, entretanto, pelo es
fot•co e bôa vontade do pessoal da estrada. 

Durante largo período de tempo n Companhia das Es~ 
trndas de Ferro Norte do Brasil, concessionaria, se · applicou 
a obter os Pl'olongamentos da linha. ferrea pará completar-lhe 
o projecto, com9 os banqueiros europeus, com quem ella co!l
trnhira um emprestimo, julgaram imprescindivel para conti
nuarem a dar-lhe o apoio financeiro necessario á construccão 
da linha ferrea, conforme indicaram- os technicos francez~s, 
enviados por esses banqueiros, conside!,'ando a eiltrada sem 
esses prolongamentos não sómente de mais custosa constru
ccão, como inadequada a resolver o problema da viação ferrea 
ilu'l1ial do Tocantins-Araguaya. Igual opinião haviam tido an
teriormente os technicos da commissão .chefiada pelo coronel 
Thierry, que veiu estudar a questão por conta de banqueiros 
belgas, com quem n empreza pretendera contractar a constru
cção da estrada d.e ferro. 

Dos esforços da Companhia em tal sentido, resultaram as 
concessões dos prolongamentos, primeiro da Praia da Rainha 
á Santa Maria do Araguaya nos termos do decreto n. 8.123, de 
28 de junho de 1910, e, em segundo Jogar, de Alcobaça a Ca~ 
metá. conforme o decreto n. 9.171, de 4 de dezembro de 19f1, 
que fez de Cametá o ponto inicial da Estrada, a qual passou, 
com os seus pJ'Olongamentos e com- o ramal do Alto Tocantins, 
a denominar-se desde então Estrada de Ferro do Tocantins. 

Da mensagem dirigida pelo Governador do Estado do 
Pará, Lauro Sodré, ao Congresso Legislativo, a 7 do setembro 
do 1919: 

"Não careço ainda uma vez dizer como considero o valor 
da Estrada de Ferro Norte do Brasil, cuja construccão, ini
ciada ha tantos annos, longe está de chegar a seu termo. Feita 
que seja, será ella não um melhoramento a beneficiar o Es~ 
tudo do Pará apenas, mas com que· irão lucrar outros l!!stndos 
com proveito da União. - -

São conhecidos os embaraços com que toem lutado os que 
dirigem essa empreza o para que obra tão impo!•lanto, cujo 
custo não se poderia pôr em parallelo com o de muitos ouh:9s 
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feitos p~la União, se viesse a se realizar. O caminho está tra
.çado no projecto em andamento no Congresso Nílciona!. ·· 

Dos meios de communicação ainda noje seguidos entrB 
Jle!ém e os municípios paraenses da. região banhadn pelos rios 
l'ocantins e Araguaya, que são os mesmos usados pat•a ir ter 
á~ povqações goyanas, tendo com o Pará relações commcrciacs, 
não poderemos libertàr-nos si não por esse preio. 

E' doloz aso ver que continuem assim a viv•er populações 
brasileiras tlentro do nosso pàiz, localizadas em pontos que o:. 
mappas indicam tão. proximos de centros de uultura, e com 
as quaes não podemos ter troca de correspondencias sinão con .. 
sumindo no conduzil-as mezes inteiros, através de perigos, 
que encontram os que se afoitam a essa~ viagens, freios im
pedientes do desenvolvimento dessas zonas· da nossa p:ttria, 
(JDde ha riquezas, que lá ficam, condemnttdas a nada v:.ler por 
falta de transpor·te.:. 

IV 
O Municipio de Marabtt 

A União nada despende com este município. Serviços fc
deraes só conhecemos ullla agencia do Correio, quasi i nu til pela 
demora c i nccrlcza do &orviço de ·COnducc;ão de suas malas, 
mas que, não obstante, lhe dá lucros; e os do !'isco pela der
rama de suas imposições. 

Reconhecemos que o Estado actualmente nada pMe fazct• 
pelos muniuipios. . 

O ·unico serviço publico não custead,, pdo município é o 
do Jusliça, mas es·~o mesmo ainda assim tem o auxilio dos co
fres municipaes, e com tudo faz. um anno e dous mezes que 
o3ta.mos sem juiz substituto nomeado, ll passa de tres anno~ 
que não temos juiz de direito em exercício na comarca; quan
do temos pre.;,ós de juH.iça, mantidos pelo município, com o.; 
pt•ocessos parados 1\ espera d c jury, h a mais de trcs annos. 

. Do tclegrapho só temos anciosas esperanças, apeznr do!! 
esforços empregados pelo Exmo. Sr. Senador Laura Sodré, em
ttuanto os nossos vizinhos de Imperatriz, no Maranhão, e do 
l:lôa-Vista, cm Goyaz, já o possuem desde muito .tempo, sezr. 
embargo de não poderem cotP.jar-se em importancia commcr
cial com llfarabá. Além dessas dua.s linha5 telegraphica!>, deve 
ser inau·guratla agora nma outra pa.ra C!\!'olina, que j1i se acha 
concluída. 

De modo que os nossos vizinhos do Estado do Maranhão 
já teem · tres linhas até os seus extremos limites na margem do 
•.rocantins, porque da linha para Bôa-Vista só está dentro do 
territorio de Goyaz unicamente a estacão terminal, não tendo 
os goyanos· .nem mais um palmo do linha além da mesma es
tação, que dista dos limites do Maranhão apenas a largura do 
rio. Entretanto, .. é um traçado praticamente fac i! puxar uma 
linha de Dôa-Vist·a, _em uma recta, sem uma só inflexão, ató á 
povoação de S. Vic·ente do Arnguaya, correndo por campos 
razos e abundantes em arociru~ para postr.3 perpetuas; do Hão 
Vicente, seguindo margem direita abaixo, para atravessar o 
Araguaya, ganhando cnl.üc a sua margem ·esquerda pelas ilhas 
de S. Bento ou do Carmo, que o dividem ao meio, e da h i se
guindo, via S. João do Aragunya até Marabú, na foz do Itn-



826 ANNABB DO SENADO 

cnyuna. Quanto no transporte do material para oonstruoolío 
póde sor facilmente feito de Belém, via Alcobaça, no 'l'ocan
tins, até S. Vicente e BOn-Vista. 

Mns a Unilio não se resolve a executar esse serviço já au
torizado om s'uns leis orçamentarias, quando tanto gasta inu
tilmente e com o fausto de sua capital para deslumbrar nacio
naes e estrangeiros. . . que não conhecem "de visu" o triste 
contraste do atraso deplorava! da maior parte do interior de 
nosso paiz, ·ando jazem, sem transporte, nom meios rapidbs do 
communicacões commcrciaos, verdadeiras fontes de riqueza 
para a nação. 

Niío nos deve passar despercebido que, para a pro~ressiío 
ascendenl.e das rendas em 1022, não concorreram, nem preco~ 
anormaes excessivos dn castanha, nem augmenlo ou mu!Lipli
cacão omnimoda de impostos vexatorios, tendo .sido somenl o 
pelo accrcscimo da producção, que deu maior quantidade do 
genero exportado Lributavel o expandiu geralmente todos os 
ramos de commercio, dilatando a capacidade contribujtiva dos 
municipios. A nossa situação financeira é por consequ('ncia a 
repercussão do nosso progredir economico e, si a cnslanha se 
depreciar, acharemos oul.ros recursos, entre os muitos de que 
este.muniClipio pódc dispõr. · 

E quanto ;ís possihilirlarJes futuraR prcve,jll sor bem pro
vavcl que, dentro Llc pouco l.ompo, a pror:lueciio se avolumo, niio 
st\ pelo nugnwnlo da exploração da castanha, si clla conf.ínunr 
a obl.et• preços compensadores, como de outros producLos ox
tracl.i vos, entre os quaos est;i o côco babassú tão J'allado na 
actualidade, e que, rle facto, está. augmenlando a fortuna dn 
vai! o do Parnahyba e de lodo o Estado .dó Maranhão. . 

· A explorncão do babnssú seria uma. fonte inesgotavel da 
riqueza nesta immcnsn rngião. onde ó superabundante. 

Si o babassú é deveras. uma riqueza, não s6 este municl
pio como toda esta vasta zona, que se esl.enrle por Ires Estado~. 
pódc SOl' con~irlorada riquissima. 

Jlecursos naf.uraes niio nos faltam, ma> o unico entrave all 
fll'OA'resso da wna ~rocanl.ins·-Aragunya é a falta de uma es
tt•ada de fer·ro que l.ranspor·l.c OH seus pr(lducl.os até Oam1lffl, 
para desse -por· I o do navegação t.rnnsatlantica, Rüt'em expor· 
fados dircclumcnl.c nns centros consuJ11irlo1·es do pai?. e rio es~ 
trangeiro. 

Camel.ri eer·á o ponto capital do Tocanl ins parn ondo h a d,J 
convr.r•gir Ioda n eJ.1JOrl.llçiío do Allo Tocantins e Aragunya, o 
ns rios encncJJQeirados, ,h\ domados peln intrepidez e perícia · 
elos nossos b:u•quciros, sor•viriío de mnHiplos rnmacs. frihutn
r·ios ria osl.rntln de ferro. 

Com t.rnnspot•Los dir•oolos, rlo capnciduilc c sem 1Jald1Hl~lle1 
inuteis e onrrosns, a oxplornr.ão de prorlnclos flo!'est.nns t.AI'in 
immeditamenl.o um desenvolvimento oonsidoravel com u ex
portncrw de nnst.anhn, bnbnssú e outras sPmont.cs oleaginosas: 
oleo de copnhybn: fibras vegcl.aes, cryslnl e outros minPJ'fli!R: 
o madeiras quo só por si podem dar tt·afego n uma estrnd:t 
rio ferro. AU•m r! isso o gado pl'ovenienl.o dos exLensos cnmpCI~ 
paraensr.s. maranhonscs o goynnos Leria facilidade de ~ahicln 
para os cen/ ros consum idor•os, de qtw ali\ hojr. leom eslarln 

__ privados. 
E nem scr·1í um sonho fnntnst.ico pensar quo, como corol

lario da animac.ão deRsns inrlustrias, llOnRPguir•iamos o povou
menl.n rl0 súlo pala fixaciio provavol rla immi:rrnc~o. altra· 
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hida pela fnseina•;ão exm•cicla sobro o pessoal por essas cxplo
rucüe~ riL• ltt~t'OJ immc!lbl.u:;, 

'l'cndo lJruco;; sul'ficir11lloR Jomccido~ por uma popu!u1,ilo 
fixada no sólu, cllcgat·iumos inluifh·nmcntc ao prog-resso t•ca'i o 
estavel fundado na agricultura, desenvolvendo em grande es
cala a cull.ura do cacáo o inioinriamos a do algodão no nUa 
'focanUns a Arnguayn, região fadada talvez a ser um elos 
mai()res em porias de algodão do mundo, pela· fecundidade de 
um sólo adequado, combinado a condições climatericns especi
lissimas para essa cultura, interessando assim não sómente o 
Estado do Pará, mas tambem os do Maranhã e do Goynz. 

A estrada do fel'ro de Tocantins, pois, é um problema de 
resolução urgente, que interessa igualmente a esses lres Es
tatelas e ai nela extensivamente ao de Malta Grosso. 

(Do relataria do coronel João Anastacio d6 Queiroz, chefA 
do executivo municipal de Marabá.) . 

MUNTCIPIO Dll CONCEIÇÃO DO ARAOUAYA 

Este município do Estado do Pará foi crendo pela lei nu
mero 1. 091, do 3 de novembro de 1907, com a área terri
torial de mais de H . 000 l'ilometros quadrados, limHando-so 
no Sul com o Estado de Goyaz, entre os municípios paracnses 
de MaraM e alt.amira. 

O Sr. Dr. Thcodoro Braga, na sua Ohorouraphia do Parâ, 
dá nesse município a seguinte noticia: 

"E' a industria pastoril a mais intensa occupacão dos seus 
habitantes : h a cerca de 220 fazendas com um total approxi
mado de 25.000 cabeças de gado accum e 2.100 de gado ea
vallnr. E si maior desenvolvimento nlio toma é devido á falta 
de fac i! communicncão com os centros consumidores. •Fazem
se, assim, necessarins estradas de communicnções, uma para o 
rio Xingú, na direcção do povoado Novo Horizonte, e outra 
para Marabá á margem esq1,1erda do baixo Tocntins; não 
possue a hevea-brasiliensis, tendo, porém, em grande quan
titdnde o caucho, copahyba, castanha, etc., etc. A agricultura 
vae em franca prosperidade, sentindo-se, como já se disse, nüo 
ter como exportar as safras,· que se succedem. 

Quanto ás qualidades das terras do munlcipio, ha muito 
boas. As terras das ilhas do Araguaya são arenosas. H a terras 
planas, montanhosas e pedregosas. ' ' · 

A vegelnçflo t\ t•eprcsC'nl nda por mngn!ficns rnaUAA v:t•
gens; algumas capoeira~ r. beiJos c:1mpos de criação: n>Jlles h a 
capins agreste~. gordura, gramas. ele .• não os havendo hm·
vado~ ... 

Enlrelanlo n virln cln mttnicipio ó (>Sprcinl o unicn r•rn cnn
fronlo com ns doR demais: ~il.uado r.m uma regifio cenl.ml, clis
fanlo cct•en elo· 250 lngnnR. quer ~fl.in ele Belém ou do Mara
nhão, quer sc,ia de.l\fal.l.o C1rosso ou ele Goyaz, níio po~suo ngon
ein posl.al. nem csl :ic.íio I elcgrapltica. nem fac i! commu n wnçfi o, 
oltslrniclo r.omo sfin n~'rios Arnr.-nnvn r. 'l'ncnnlins, 

A r.ontnntnien•J~O Mll1 n c:tpilnl rir, P.~lnr!o (. r .. 'il:t fliol' h~
f.olõos rm \'inn·nns polns rios Al'nQ'Ua~n o •rocnnl.inR ai,\ Alr.·n
lmrn e flnhi a vnpnr• nl.1l hol6m. dernornnrln n. vingnm rlc rle:•
r.irln i;, :1 ;11) clin~ '0 ~ dn Pllbidn :10 :1 12() rJin' I'Ollffl"i11r ll 
meio c tamanho do transporte que se tenhn."-A imprimi;-. 
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N. 425 - :1924 
A Commissão de Mrinha e Guerra, não encontrando mo

tivos para alterar o seu parecer cm relação .ís emendas ns. 4 ·e 
5 á proposição. da Camara n. 53, de 1924, manLém o mesmo 
parecer, aconselhando o Senado que voLe, portanto, de accôrdo 

.- com a sua · primeira resolução, adoptando inLegralmente as 
aiLeraçücs fciLas na proposição acima mencionada. 

Sala dtÚ Commissücs, 31 de dezembro de 1924. - Feli2JPO 
SchrnirU, PJ•esidentc. - Car·los Cavalca.nl'i, Relator. - Sow•es 
dos Santos. .Toaqnirn Moreira. - A' Commissão de Fi
nanças. 

N. 426- 1924 

A Commissão do Finanças, concordando com o parecer da 
de Marinha o Guerra, relaLivamenLo ás emendas ns. 4 e 5, do 
Senado, {t pt•oposição da Gamara dos Deputados n. 53, de 
1!l24, o ás quaes a oul.t•n Casa elo Congresso negou assonli
menLo, ti de parecer que ns emendas sejam manLidns. 

Sala das Commissõcs, 31 de dezembro de 1924. - Btteno 
de Paiva, Presidente. - E1tsebio de Andrade, Relator. - .T. 
Bneno B!tt.ndtio. -Alfonso Camaruo. -.João Dura.. -Sam
paio Cor1·{!a. 

EMENDAS A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

N. 4 
Onde convier : 
Art. Os officiaes ·da Directoria de Contabilidade que 

prestarem serviços de guerra, como membros das Caixas Mi
litaLrcs .l'lmto ás forcas cm operações para restabelecimento da 
ordem legal, guardarão as graduações com que prestatram 
esses serviços, até serem promovidos nas classes a que per
tencem. 

N. 5 
Onde convier : 
Art. Poderão :ser admittidos no primeiro. posto du,qua-

dro de ofifcines contadores do Exercito a contar de 5 de ju
lho de 1924, os sargentos que obtiveram como alumnos do 
curso de preparatorios da Escola de Administração Militar 
cm 1922, média final superior a gráo 3. - A impriinir. 

O Sr. Presidente - Não ha oradores inscrpitos. 

O Sr. Lopes GonçalV,!!S - Peco a palavra. 

O Sr. Presidente -Tem a palavra o Sr. Senador Lopes 
Gonçalves. 

O Sr. Lopes Gonçalvas (*) - Sr. Presidente, devo uma 
explicação á Mesa do Senado. Compareci honLem a esta Casn, 

-.... não com a intencão do tomar parte nos trabalhos da sessão 
nocturna, convencido, como esLava, pola UsLa da porta, do 

,(*) ,Não foi revisto, pelo orado~, 

I 
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nüo haver numero paru a~ vuta~ões. O meu intuito, compu~ 
recendo ao Senado, foi unicamente examinar, na Secretaria, o 
Orçamento do Interior, que Linha vindo da Gamara dos Depu~ 
tacto;;, co.nformo havia sido avisado. 

Penetrando no recinto, ali i estive alguns momentos. De~ 
pois, retirei-me para a sala do· café. E, convencido ainda de 
que não havia numero para as votações, voltei ao recinto, 
depois de cnecrl'ada a reunião, palestrando. com alguns Srs. 
Senadores, tratando, en'Lre outros assumi)tos, em amistosa 
conversa, de conveniencia do paletot leve, de linho. ou fla
nella, nos dias de calor, no rigor do verão, a ser usado nas 
nossas sessões nocturnas. 

De modo que, se tivesse presentido haver numero na 
Casa para votação da o.rdem nocturna - e, desculpe-me o 
neologismo - se tivesse presentido haver numero para a 
ordem da noite e não do dia, certamente nüo teria permane
cido no recinto, para nüo quebrar os velhos habitas do. traje 
preto, que muitos costumam chamar de rigor. 

Devo recordar ao Senado que, no comeco do exercício. do 
meu mandato, compareci sempre e sempre ás sessões noctur~ 
nas desta Casa de smoclcino, porque é traje da noite, o traje 
elegante, das recepções, dos banquetes e dos salões.. E, nesta 
recinto, apenas encontrava trazendo smockino o illustre re~ 
presentatnte do MuLto Grosso, meu prezado e eminente amigo, 
::ir. Senador Antonio Azeredo. Não querendo, porém, destoat• 
dos habitas da Casa, reselvi, depois de algum tempo, compa
recer ás sessões de /'l•ak, vestua\'_jo que, habitualmente, uso, e 
que, póde dizer-se, é o meu vestuario diario. Raramente, cos
tumo vestir paletot preto. 

Si, porventura, estive, como costumo, de bom humor, jul
go-me feliz, porque o que temos tido, nestes ultimas dias de 
trabalho, são sessões muito agitadas - devo dizer, mesmo, a 
expressão propria - um pouco apaixonadas, na defesa e 
combate de certas medidas. Não seria fóra de proposito que 
um tanto ou quanto de origem latina, como devo ser, embora 
Theophilo Braga entenda que, ethnographicamente, o. povo 
portuguez, do qual descendemos, é hoje um problema histo
rico resolvido, tem munto de arabe, do celta e, mesmo, do 
godo, que dominaram na peninsula iberica, não seria fóra de 
proposito, repito, que, admittindo como facto provado a mi
nha latinidade, sempre expansiva, contribuísse, com banho
mia, nessa occasiüo, em que as physionomias se mostravam 
fatigadas e os espíritos acalorados, pàra amenizar o ambientt·, 
conversando com os meus collegas, empós a rapida sessão, 
durante a qual nada se discutiu, nem se votou, por fa!Lu de 
numero. 

Consequentemente, repito, comparecendo hontem ao edi
fício de Senado, não o fiz, sendo, aliás, um dos mais nssi
duos, para tomar parto nos trabalhos da sessão nocturna, mas 
para examinar, como examinei, na Secrtariu, o Orçamento 
do Interior e Justioa. Foi este o meu intuito e estava longe 
do mim o pensamento de quebrar os velhos habitas, os velho:;; 
moldes indígenas, às-, velhos moldes brasileiros, embora um 
dos povos mais cultos do globo, o inglez, aquello que inspi
!l'OU as pt•aticas libet'nes a todas ns nações, inclusive ú Franca. 
porque os princípios da revolução franceza o a sua declara
ção de direitos nada mais representam do que transplanta
(:.fío do que se CJ•oara na Inglaterra com a .Magna Carta, o 
!Jill os Ili'ohts, u Pwrtic'ipção de dú•eitos, u Lei do Estabeleci., 
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-
menlo da Magna Carla, e Jlarúr.:a~-Curpus - Ac\t embora 
na velha Aluiun, nas sessões noclul'llas da Casa dos Communs, 
como Live enseja de verificar, os DepuLauus inuusLriaes, opu
t•al'ios c cornmercianlus, comparocam, ao deixar seus aJ'J'a
wros quotidianos, no rigot· do verão, com roupa conipleLa~ 

.. nwnLu Lu v e, aos Lraballws pat·lamenLaJ·os. 
· Devo dizer, ainda, ao Seriado da llcpublica que, cm 1004, 

achando-mo. cm Nova York, convidado vara assisLit· á inaugu
racão da Suúway da cidauu, mot.ropoliLauLo, o.u caminho do 
ferro sublorraneo, u Governador Dookoroy, que, nossa occasiíirJ 
occupava a cut·ul govornamonLal om Allmny achava-se com a 
sua corniLiva, no calor do ,julho, vestida de roupa bt·anca, tendo 
sido eu um dos poucos, conformo os usos de minha Lon·a, !WC 
Lt·azia rcdigolo, c:u·tola e calcado preto. 

Quem ficou escandalizado fui cu, ao pcnotrat· na estncão 
de Citu Hall, PC!Uco habilua.do l!OS costumes do paiz e acoJ•
renLado aos hab1tos do Brasil, nao mo lembt•ando que jull1o e 
agosto ::;~o, na Amcrica, os mezes de mais elevada temrera-
lura. . . 

Como não haja numero nesta sessão, que, parece, será a 
ullima do mwo, permanecerei na tribuna até que o nobre 
Sr. 1• Secretario, por um aclo do benevolencia e generosidade 
me avise de qúe Lemos de facto quol'U11t pat•a as ullimas vota
r~õcs orcameillm·ias. E, em caso contrario, continuarei a en
treter os Srs. Senadoz·es com a minha palavra tosta e des-
alinhavada. · • 

O Sn. DJONYSIO BENTES - Não apoiado. 
O Sn. LoPES GoNÇALVES - Senador da Republica, ent!•ei 

para esla Casa, não pelos meus merecimentos, que os não tenho 
(não apoiado) mas pela generosidade dos meus amigos, que re
conhocet•am minha dedica~ão ao trabalho, por· uma folha de 
lealdade inconlestavel, integra, quer na minha profissão de 
advogado, quer nos actos da minha vida privada. 

Eu, que pertenço á civilizacão occidental, de sangue latino, 
embora contestado pot· Thcophilo Braga, pois descendo do va
loroso tronco porLuguez, vivendo neste paiz, onde, não direi na 
Capilal Federal, mas, especialmente, ao norte, os graves ho
mens. os desembargadores, por exemplo, andam, em geral, cn
cartolados e vestem ao pico do meio dia, não um palot.ot, ma.s 
uma sobrecasaca ,como a do meu eminente amigo, Senador 
Barbosa Lima ;eu, que vejo, no meu paíz, estes costumes, não 
posso nem devo vir aqui contrariai-os. Verdade é que sou 
um pouco contrario á lithurgia e é, por isso mesmo, que acho 
que as religiões Leem mais valor na simplicidade do seu culto 
do que nesse apparato de côres, muitas vezes offus'cantes e . 
que, de alguma fórma, deprimem a propria fé e a efficacia 
dos seus preceitos. -

Habituado a vet• sempre com linha os homens do meu paiz, 
não será para cstranhm· que, para o futuro, quando no nosso 
Congresso penelt·nrcm os verdadeiros operarias, quando o par
tido operaria Livcr t•ept•esenlaqão legislativa, baseada em pro
grammns e princípios, como na Franl)n, na Inglaterra, na 'Alie
manha o na Belgica, batendo-se por suas idéas e levando para 
a adminislrncão do 11nh: eminentes socialistas, quando. I>Ol'
vcntura, cm nosso paiz, isso se der, ao bt·asileiro, cortamenLa, 

__ não repugnará ver muitos representantes de bluzas, porque 
são estes os habit.os da classe a que pertencem. 

. Lombt·o-mc, ainda, quo estando em Paris, em 1905, foi 
eleito pelo sul da F1·anoa, um pastor, que, proí~ssando uma 
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·soiLa oricnlal, usava trajes taluros muito diversos elos dos sa
cerdotes c:atholicos. Esl.o homem penetrava no palacio drJ 
Bourbon c untos do sentar-se fazia a sua oraoão c genuJ'lcxão. 
Não foi CtiLranhudo.. • 

E' costume dizer-se que o habito não faz o monge, mati, 
otil.ou certo de que, cm determinadas solemnidudcs, o ha!Jilo ú 
que J'az o monge, porque nós não podemos praticar cct·tos 
adoti da nossa vida civil sem estarmos revestidos duqucllus 
trajos ou vencimentos que devemos, regularmente, trazet·. Do 
mesmo modo, cu não poderia admittir que, na Santa Casa da 
lllism•icordia, com o devido rcspoiLo, quando o nobre J'l'[ll'o
scntanLe do l~sLado do Rio, meu prezado amigo Sr. Senador 
1\ligucl do Carvalho, toma posse, do provedor, essa solcmnidadc 
não seja revestida dos costumes habituaes. Seria estranhavel 
que essa praxe fosse quebrada. l)or conseguinte, ou nlío sou 
daquellos que affirmarn que o habito não faz o monge. Nlío, 
Ht•. Presidente, o llabiLo faz o monge, faz o homem, e ú ele
mento esseücial para a civilizavão. 

Nós, certamente, por muito lermos historia do nosso paiz 
e por Lermos visitado o ·interland, conhecemos que os selva
~:rens, nas suas solemnidados, cobrem-se sómenLe de tanga c 
algumas pennas. No enmtatnto, entre e!les, esses habitas são 
Lirlos por uosLumos de sua civilização. Igualmente, os Aztecas 
e os Incas, onde a civilização chegou ao mais a!Lo gráo, e que 
fizeram a grandeza do velho Mexico c do velho Perú, não se 
vestiam como nos vestimos; não sabiam que existia a casaca, 
o smocf>ino ou o frack, mas trajavam de accôrdo com os cos
tumes adoptados de longa data, através dos tempos imme
moriaes. 

E, nem pot• isso, deixaram de dar {t humanidade as nro. 
vas de uma O[lulenta sociedade organizada cm tempos idos e 
remotos. 

Nestas condi~'ües, St•s. Senadores, · Lendo dado estas ex
plicações em homenagem á Mesa e, especialmente, ao hon
rado f'rcsidenLe, meu nobt•e amigo, Vice-Presidente da Repu
blica, e ao Senado, estando avisado de que já existe numero 
na Casa, retiro-me da tribuna, porque temos necessidade de 
deliberar sobre os ot·çumentos para o futuro exercício, habi
litando o patriotico Governo ela Republica com as lei~ da 
Despesa, .iá que, como vejo, não Leremos tempo de votar o 
projecto da Receita. (blttito bem; muito bem.) , 

Comparecem mais· os Srs. A. Azeredo, Mendonca Mar
tins, Pires Rebe!lo, Aristides Rocha;• Laura Sodt•é, Justo Cher
mont, José Euzebio, João Thomé, Eloy de Souza, Epitacio 
Pessôa, Venancio Neiva, Carneiro da Cunha, Manoel Borba, 
Gonçalo Ro!Iembet'g, Lacet•da Franco, Alfredo E!Iis, José Mur
tinho, Eugenio Jardim, Ramos Caiado, Genet•oso Marques, Ves
pucio do Abreu, Soares dos Santos e Carlos Barbosa (15). 

Deixam de comparece L', com causa jusLificadn, os Srs. : 
Silverio Nery, Aristides Rocha, Laura Sodré, Justo Chermont, 
José Euzebio, João 'fhomé, Eloy de Souza, Epitacio Pesslln. 
Venancio Noiva,' Cnt•noiro da Cuuha, Manocl Bo!'ba. Gonçalo 
Ro!Iembet•g, Lacerda_ Franco, Alfredo Ellis, .Tosó Mut'liaho, 
Eugenio Jardim, Ttnmos Caiado, Generoso Marques, Vcsp:JCiO 
do Abreu o Carlos Barbosa (21). 

O Sr. Pedro Lago - Peco a palavra pela ordem. ··I 

,o Sr. Prseidente - Tem a palavra o Sr. Pedro Lago. 
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O Sr. Pedro La!/O (pc: 1 ordem) -- Sr. Prcsid:ml.c, tcndu a 
Camara devolvido rto ~:.mado o orcamenLo d·; lntoriot• 
com as emendas a que :,ão deu seu assonLiruento, roqueit'O 
a V; Ex. consull.e {t Ca.sa ~obre si cnnccdc ur·soncin para im
rncdiala rliscussão o votaçã.:> dessas emendas. 

-· 
O Sr. Presidente - O Sr. ·senador Pedro Lago, 11elator do 

do orçamt•ut:o do Iulcriu:·, requer ur~,;.~nt!ia para ti imnwtliaLa 
diseussfto c votação· das emendas un\ ,,JI. idas pnla Ca mm·a do:i 
.Depuiudn.o, Ü~ SC!IIllOl'OR que appl'n\'llll O l'l'qltr'!'Ílllt'iÜO dtl 
m;;cncia t/lll!ir•am se levantar, (Pausq,) 

O Sr. Barbosa· Lima - Peco a palavra pela ot'dem. 

O Sr. Presidente - 'l'em a palavra pc:>la ordem o Sr. Bar-
bosa Lima. . . : . ;.: , 

. O Sr. Bullosa Lima ((.leia ordem) - Requeiro verificação 
da votação. . . . . , 1 

O Sr. Presidente -- O Sr. Senador Barbosa Lima requer 
veril'icacão da votação. Queiram levaular-stJ os senhores que 
votaram a favor do requerimento, conservando-se de pé, afim 
de serem contados. (Pausa.) 

Trese á direita; dezesete á esquerda. Votaram a favor 
do requerimento 30 Sr'l. Senadores. Queiram sentar-se ()3 

que votaram a favor, levantando-so os que votam contra. 
(Pausa.) , , 

Nenhum á dircila; nenhum á esquerda •. 
Não ha numero. Entretanto, esliio na Caaa 36 Srs. Sena

dores. Vae ser f(lita a chamada. 
(ProcedP.-SI' á chamada, d qual respondem 83 Sra. Se-

nadol'CS.) · · 

O Sr. Pt·esidente - Responderam á chamada 33 Sra. Sena
doras. Ha numero no recinto. Vou renovar a verificacllo da 
votação do requerimento. 

Queiram levantar--se os Srs. Senadores que votaram a 
favor, conservando-se do pé afim de serem contados. 

Votaram a favor 33 Srs. Senado1•es, e, com o Sr, Thomaz 
Rodrigues, que acaba de entrar, 34, 

Queiram sentar-se os Srs, que votaram a favor,. e levan
tar-se os Srs. que votam contra. 

Ninguem votou contra. 
O requerimento foi approvado. 

ORÇAMENTO DO lNTI>:fUOJl 

Discussão unica das emendas do Senado, rejeitadas pela . 
Camara doR Dnpntnrlos, á propnsiçiio que fixa a despeza do 
Ministerio da Ju:lt.i1;11 c Negocias InlcriO!'C:> pnra 1!125. . 

O Sr. Presidente-,. Tem. a palavra o Sr. Barbosa Lima. 

I 
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~ Sr. Ba~hosa Lima (*).-Rogo a V. Ex. St· . .PL·eaidenLe, 
s.s d1gne ~ cnvmr-mo o texto das emendas _que não me~·ecerazn 
approvaçuo da Camara.. , 

• 1,.. . . ..... ,., ' 

· O Sr. Presidente - Envio a ~. Ex •. Q o.Uicio nue veiu da · · 
.Camara acompanhando as emendas., · · · · · · ,., · · ·- · · · · . 

O Sr. ~arlJosa Lima - Ent~e as emendas a que a Camara 
resolveu nao. dar ~ seu ~s~enllmento, destacarei, desde logo, 
cm uma rap1da Ie1tura, 1e1ta sob a_ pressão da ultima hora 
a de n. ~4, q~e reza: cV:erba ta•, Justica d.o Districw !Federal: 
sub-cons1gnacao n. 8 «Pessoal). Onde se dlz: cOm procura
dor get·al, ordenado 22 :400$; sratifiea,.ão H·200$0000· total 
33:600$000, • ,:. y ' . ·' . . I · · 

O Senado tinha mandado :l'>l'risir, concedendo em vez 
do ven~imento integral de 33:600$, a paga· de 48! 80(}$000 ., 
Quer drzer,. o Senado _deu um augmento de vencimentos, E, 
o que é mars grave, nao é_ o augmenLo de paga: decorrente de 
uma dessas dotttções elasLJcas com a denominação conihecida 
de- verba.para representação, ou para conducção ou diaria 
corrida. Não. Comecou augmentando o ordenado, que passou 
de 22:400$ para 27:200$000. 

E', em primeiro Jogar, um augmento de ordenado feito 
em rei annua; em segundo !~ar, um augmento de despeza 
1'eito na angustia da actual situação financeira: em terceira 
Jogar, um augrneni.Q de ordenado que redundal.'lá opportuna
mente em prejuízo para o Thesouro Nacional: a) sob a fór
ma. de aposentadoria, que é cal cana. sob a quota fixa dos 
vencimentos de cada funccíonario; b) mais tarde, sobre o 
montepío a ser pago aos benefieiarios deste . instituidor, se .. 
gundo a quota correspondente ao ordenado ag-gravado. 

O Senado vê, portanto, a raziio ·que tinham aquelles que 
não militavam na corrente, honrada, tambem, tJ tanto quanto 
aquelltt em que niSs mitítamos, qu" c:evam em confiança o 
seu assentimento systhematico - e emprego ô epitheto no 
bom sentido da palavra - a todas as propostas apoiadas pela 
honl'áda e digna Commissão de Finanças. 
· ·Digo que o Senado reconheceu, po~ esse episodio appa· 
rentemente minusculo, a raziio que nos assistia qu1llldo orea· 
;vamos embaraços á rapida passagem dos orçamentos da des
peza, porque assim se verifica e se. rezonhece, em bba f6, 
que nos :nos queríamos reservar ll· direito de apontar, item. 
por· item, os pontos em que a despe-Ui da Republica ficaria 
gravada ·E isto nós nos propunhamos fazer, nilo porque des
conhecessemos a necessidade de augmentar vencimentos, 
deante do encarecimento da vida e, em certos casos, dás obri
gações decorrentes da representação que l!Jcumbo a altos 
funccionarios ,da União Federal, Mas, não descoD'hecendo 
·essa necessidade, nós não csque~emos, ao mesmo tempo, as 
razões de equidade, por isso quo, urr.a vez que n'õs prom~t
tessemos ir alüm da· .tnbel'la Lyra, que de um mod-o sene~1co 
aLtendeu á carestia, e 'o.ggravarnns a . despeza da Republica, 
dando, além dessa tnbclla gcncricu, um11 po.g~ Qddicional, ao-

(*) Não foi rcvislci pelo orador. 
la.·.- 'Vo!.; ~II 53 
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crescida, a determinados funccional'ios, a equidade ae resen
tiria desse · procedimento menos · methodico. Nós teriamos, 
de um !'ado, confessado implicitamente que o Thesouro · Na-' 
clona! teria numeraria sufficienle para fazer face a estes ac-
creschoos de· despeza.. :. . : . . . ' . ' 

O SR. DioNYSIO BENTES - E . as declarações ·do ex-Mi~ 
nistro da. Fazenda, em disnurso, quando deixou a pasta,: pa
rece. que se· x•eferem a uma arrecadr.ç.üc de um milhão· e qua
trocentos mil contos, dando a entender que· a politica do Sr.
Presidente da Republica vae ser no sentido de uma l'igorosa 
arrecadação. · · · · · · · · 
:. -' ;à S~ ~ BARBO~A LIMA - :A: i:lcclaração do .hQQrado , Sena-: 
~or parece que DOS traz a hora da. . Alie Tui a, rJara. I! o sanas, 
para "Te-Deum", para que entOo o "gloria in .. exeelsJs",, de
ante do hymno com que o honrado Miuistro da Fazenda, que 
se. fJi, se despediu dos seus officiaes e entregava ·ao seu 
suooessor a pasta que vinha gerindo com . tamanho brilhq 
e com tamanha actividade. 
· ·. ·· O· SR~ DIONYBIO BENTES - :Apoiado., ·' ·.' .: 

.. -0 SR. BARBOSA LIMA- Nesse hymno se reconhece'· que as' 
~ondtções do Thesouro Nacional são as mats folgadas; que 
arrecadação a que methodicamente se procedeu, proporcionou 
recursos supei•abundantcs, além de todas as melhores e~t ima
Mvas: que essa situação, ·no sent.ir do talentoso paul.is~a, re~ul
bou;, lllli:J\'rande parte, das med1das de ordem admmist.rativas 
(JUIJ S. Ell;. poz em ·circulação. De um lado, uma. sabia orga
niza~ão,. da Contabilidade. Geral da Republica, . um . funccina
mento inLelligente da Contadoria Central; de outro lado, as 
moâifibações.por s .. Ex •. introl;iu~idae. no andamento do pesado 
expediente burocratico, methodizado, segundo "OS prileessos· 
mais: modernos •. E .para empregar o neologismo,. ,,par.a·:: que 
tanto se .apella quando se falia de remodelação dos servioos pu
blicos, pela. tayloriza9ão dos processos adl)'linistrativos, para ·o 
aproveitarn.entp ,maximo. de energia uti! com. o minimo posei.: 
v e! de attr!Los e de perda~ · · .. . · · · 
· \)SR. PnESIDENorn.- Peco ·venfa para declarar.a v. EX., 
que. a: disposição.· I•egimentnl prescreve o tempo. para o' uso da 
palavr~J, no encaminhamento das votações. · ·" . :. 

' . ' . . 
·'Ü • SR. BARBOS.~ LIMA - Perdoe-me; V. Ele. disse que· 

estava em discussão o parecer da honrada Commissão. s.Qbre 
ás emendas reenviadas pela outra Casa do. Congr,esso,.flo Se.., 
nado .. . M emendas não, estão sujeitas á votação, mas á dia..: 
cussão. . . . · · .. .. . .. . ,· ' 

' o SR. PRESIDENTE- V. Ex •. tem razão,· inas qu'anto ao: 
parecer da Commissão, ·o Relator· ia emittll-o da . tr.lbuna, 
quando V. Ex. pediu a palavra.1 . . · 

. O Sn. B..\RnosA. LIMA - E~tão, toda vez que .o honrad~ 
l.lela:tor lenha de emitt.ir o seu parecer se abrirá a discussão ? 

0 SR. PRESIDENTE -,..Não, senhor.1 , . . .. • 

· O SR· BAnnosA LIMA -Então não ha discussão do pare-
cer formulado ? . , · ' 

· O SR. PRESIDENTE - O normal, denf.ro do Regimento, .era 
que Y,. Ex. djscutisse a mataria, depois. do Rc1ator ter emit., 

' 'f' . - ,' •• 

I 
I 
I 

I 
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lHlo 11 ~eu JHll'tJcLOt•,. litJ tt•uJu qu~. tunllo v. J~x. pct11do a pala~ 
Vl'a, ,julgue! que ora pela ordem para levantar alguma questão. 

O Sn. BM\fJOSA LIMA - V. Ex. annunciou quo estavam 
en1 discussão as emendas. 

O Sn. PtmstoEN'l'E- PcrieiLamcnte. ·" 
. O . Sn .. EAJmOSA LIMA - Eu tomei a palavra. parn dis

cuttl-us; n.•as st · V. Ex·. adverL.e !;Ue osm di:icu~:,;ao tem de 
oet· pl'eccdtcla do parec~r. eu me sento para ouvir o parc0er, 
tuna ve:.~ !)Ull uão o pudo 161·, ma~ tcroi pt•uccctido 110111u pro-
c~:derla. • • . 

O Sn. PuESJDEN'rE - O parecer é verbal, 
O Sn. BAHBOSA LIMA - • • • si fosse e.>crlpto, rnas não 

sendo, eu tenho de discutir o parecer verbal •. 
o' Sn, PRESIDENTE - Perfeitamente • 
• O Sa. BAUBOSA LIMA - Neste caso, scn'to-me para ouvir 

o luminoso parecer dado pelo honrado Relato1' e em seguida 
me permittirei discutir esse brilhante parecer. · 

O Sr\. PnEstnEN'I'E - V. Ex. ha de so recontar· que ao 
mesmo tempo C(Ue pedia a palaVJ'II; o ra~ia Lambem o ltolator 
do Orçamento; exactamente para dat• parecer verbal, · 

O Sn. BAnnosA J,rMA- De accurdo com V. Ex, rnas desta 
cadeira, qum·o accentuar um dit·eiLo, ·que espero mo seja re
conhecido: formulado o parecer, discuLil-o como discutiria si 
tivesse sido dado por escripto, pot·qu.e os r'ar·ccm•cs !;Obro as 
emendas soffrem discussão. 

O Sn. PnESIDEN'rE ..;... Perfoilamonle. 
O Sn. BAnnosA LIMA - Neste caso, sento-me para Let• o 

prazoz· de ouvir o parecer formulado pelo honrado Relator •. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o St'. Senador Pedro 
Lago. 

O Sr. Pedro Lauo - St•. Presidente, u Commissão de Fi
nancas, por meu intermedio, vem dar o seu parecer sobre as 
emendas ao Orçamento do Interior, devolvidas pela Gamara 
dos Deputados. · 

Para instrucção do Sanado, iniciarei meu discurso emit
tindo parecer sobro a emenda n: 31, recusada pela Gamara, 
e que o Senado só poderá manter· p·or dous terços de votos, 
na fórma do seu Regimento. Esta emenda diz: 

"Restabel~~;n-se a proposta do Governo, accrescida 
do augmenlo votado pela Camara dos D~putados para 
o juiz seccional em disponibilidade, 12:0000$000." 

' I 
A Commissiio de Financas e o Senado approvaram a se

guinte sub-cmenda: 
. 

"Excepção quanto ú. sub-consignação 4, 5 e 6 rlo 
Material, !\ vcJ•ba 12, Supremo '.rribunal Federa•!. No 
pessoal, em vez de 3 cltau.f{cU7's, digU'-So 2 cl!auffem:,v. 
Em ve~ do 3 ajudantes de clunt((eu.!'s, dign-so 2 aJu
dantes . d.e r,hattffcU!'S, E accrosoonle-se na inscriMãQ 
da" verba: "Dovondo o Governo entraz: em. accõrdQ· corn 
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os interessados no sentido de reve1: o contracto . para 
serem modiJ'icadqs as obriga~ões do 'l'ribunal., 

Como vü o Scnudo, essa emenda manda restabelecer a 
verba necessaria ao pagamento do contracto feiLo pelo Su
premo 'l'ribunul I;·ederal. para a publicação dos seu~ debates ... 

o SR. BARDOS,\ LIMA - Ao qual a .Camara não deu assen
timento. 

O Sn. l'BDHO J .. AGO - • • • ao qual a Camara não deu as
sentimento, como acaba de affii:mar o illustre Senador pelo 
Amazonas. . 

A Con:missão de l!"inanças, estudando novamente o assum
pto, mau Leve a. emenda por cinco votos contra quatro, inclu
~ivc o do Relator, que sustenta a opinião já emittida no pa
recer dado ás emendas apresentadas cm 3" discussão, cujo 
parece1: foi publica:do no Dia7'io do Conur{Jsso de 28 do cor
rente. 

E' o que me cumpre dizer sobre essa emenda, para es
clarceimento do Senad.o. 

O Sn. BAI\BOSA LIMA - V. Ex: •. não se impressionou com 
as manifesla~õcs da outra Casa do Congresso sobre esse con
,lraclo '! 

O Sn. Pllono LAGo - Não ·me cabe entrar nesses porme
nores, quando estou dando parecer verbal cm nome da Com
mi~são elo l~inan(;as ás emendas r:ecusadas pela Camara. Neste 
momento, como H·olator da Commissão de ]'inancas, sou o seu 
orgão perante o Senado, para cmittir o parecer da maioria. 
O illuslrc Senador pelo Amazonas, naturalmente, leu o meu 
parecer sobre as emendas apresentadas ao Orçamento do In
tcr:ior; cm 3" discussão, e S. Ex. não póde, por isso, ignorar 
que a opinião do Relator 1'oi contraria á emenda que manda 
restabelecer a verba para pagamento á Revista do Sup1•emo 
~L'ribunal Federal. 

Eu a cmiLti desassombradamente e mantenho a minha 
opinião, expandida depois de acurado estudo e 1l'JUita reflexão. 

0 SR. BARBOSA LIMA - Ainda bem .. 
O SR. PJmRo LAGo - Assim, pois, não devo c não posso, 

mesmo por ser inopportuno, I;enovar essa discussão nas aper
tmas do momento cm que se encontra o Senado. 

Além do mais. Sr. Prcsiden~e, não tenho o direito de im
Jlôr a minha opinião, nem á Commissão de Finanças, nem ao 
Senado c, neste instante, relatando as emendas rejeitadas pela 
Camara, só mo cumpre, como Relator, transmittir ao Senado 
o pensamento d~1 maioria dessa Commissão. 

0 SR. BARBOSA LIMA - Perfeitamente. 
O Sn. PlloRo LAGO - A emenda n. 10, verba 20', - sub

consignacão n. ·JS "Ambulatorio Rivadavia CorrOa -: "Con
sig·ne-sc a. importancia de 10 :O<lO$, para s·ratificacão de 3 as
:sisLen tcs cxLra-numcrarios do consultorio de pediatria"., 

A maioria da Commissüo mantém o seu narecer sobr:e esta 
emenda. 

O Sn. BAlillOSA LIMA -. 'l'r:es assi~t~n.t.~~ :e:x:t~a·Ii)l.rri.e~a-
iJ::io~?_l · 1.11 

I 
I 
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O Sn. PEDno LAGo - Sim, senhor; tres assistentes extra· 
nu-merarias.. A Com missão de Finanoas, repito, sustenta o 
parecer anl.eriOT:!Dente dado, subscripto pela sua maioria o 
aconselha ao Senado a manutenção desta emenda. Nesta, tum
bem, não foi acceita a opinião do Relator, emittida cm 3• 
discussão. 

O Sn. MoNiz SoDnB - Qual o :rim deste estabelecimento'! 
V. Ex. pôde informar? 

O SR. PEDRo LAGo - A emenda o diz com clareza: Tra
ta-se de um consull.orio de pediatria, isto é, de clinica de 
crianças. 

O SR. MoNiz SoDnt~ - Mas eu desejava sabor se é um es
tnbclecirncnf.o de assistcncia publica. 

O SR. PEDBo J"AGo - V. Ex. me perdôc por não entrar 
em minucias a respeito. Estou sob a pr.emencia do tempo c, 
no caso, já dei um parecer mais ou menos longo, em terceira 
discussão. ~rodavia adcanto quó ahi se consigna a verba para 
tres novos assistentes. 

O SR. 'DioNYiliO BENTES - E' o inicio de um serviço rd
clamado por todo o paiz. 

O Sn. PEDRO LAGo - Que, acorescento, está sendo pra.; 
ticado no "Ambulatorio Rivadavia Corrêa". 

O SR. BuENo DE PAIVA - O serviço cm questão G supe
riOJ: ao numero de medicas nelle ocoupados. 

O Sn. BARBOSA LIMA - O numero de medicas é pequeno ?. 
0 SR. BUENO DE PAIVA - 0 medico é um SÓ, compare

cendo (t consulta cerca d() 300 crianças. 
O SR. PEDRo LAGo - Assim, pois, a maioria da Commis. 

são mantén1 a emenda. 
Passo a emittir parecer sobre a emenda n. 24, - "Verb~ 

H? - Justiça do Districto Federal - sub-consignação n. 8, 
Pessoal" - onde se diz: um procurador geral, ordenad(l 
de 22:4.00$ c gratificução de H :200$, total, 33:600$, diga-se: 
um procurador geral, ordenado 27:200$, gratificação 13:600$, 
total, 4.0 :800$000" ... 

- Sabem todos quantos manuseam as l.ahellas dos or(!amen
ttJS que o procurador geral do Dist~:icto Federal gosou sem
;.re, sem excepção. desde os tempos do Tmperio, dos mc~mos 
v,mcimenLos elos desembargadores junto aos quaes serve. 

O SR. BARBOSA LIMA - E' uma equiparaçlio. • 
O Sn. PEDno LAGO - Pertliio; pel}o a V. Ex. que me oucn. 
0 SR. BARBOSA LIMA - Pois não·. '· 
0 i:'!l. PEDRO LAGO - Não é uma equiparação. E' a COI'· 

I'PCCito d·~ um erro. de uma injustiça, proveniente de ong·ano 
na t.abclla, que a Commissão de Finanças propoz ao Senado .. 
O proemaàor do Dislricl.o Federal somprn esteve cquipamdo 
nos desembargadores. Com elles serve, Lendo, aliús, muito. 
mais IJ•abalho do que os proprios desembargadores, oorquo 
falln Rül•re todos os processos submettidos ú. dccisiio da Côrto 
de App!!Jlr,(·üo. O que agora se propõe é o correcção de um 
erro de tnbella, que, é .de justiça, seja feito. 
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. o SI\. Bo\1\BOSA LIMA - Er.ro de t.abella quo a c.amura não 
auiz recoi.hcc~:.r. 

O Sr.. PEDRO LAGo - Mas niio estamos sujeitos á~ .ie•Ji-
si'les da Cnmarn. ~ 

O SR. BAnnosA LIMA - Nem eu quero que prevaleça essa 
opinião. 

• O SR. PÉono LAGO - Devido a esse erro de tabelln é que 
encontramos· srmelliante anomalia na verba 15", !'eferente á 
COrte do Appellnoiio. 

O Sn. ANTONIO MoNIZ - Mas este não era o meio de fa-
2er cessar essa anomalia, 

O Sn. PEDRO LAOO -· E, então, a. Commissão de Finança;, 
tendo em vista os precedentes e compulsando todas as I eis 
anteriores, que fixaram vencimentos para os desembargado
res c procurador do Districto Federal, corrigiu o erro, para 
dar ao procurador os mesmos vencimentos que aos desembar-· 
gedot'e~. Em todo o Brasil, er.1 todos os E9tados, sem ex
cepção, os procuradores g:eraes, junt.o aos tribunaes superio
res, leem os mesmos venctmenlos que os desembargadores. No 
8upremo Tribunal Federal, entretanto, dá-se a anomalia dtl 
que o procurador geral da Republica percebe vencimento.• 
superiores aos dos ministros respectivos, pois, além do que 
lhe compete como vencimentos. tanto quanto os dos mini~
tros, ainda tem uma gratificação de 8:1100$ annuaes, ·natu
ralmente para crm·esponder a servicos que, porventura, lhe 
·sejam em dcma8in. 

O SR. MoNIZ SollRÉ - DeseJava que V. Ex. explicasse .~: 
o er•ro é de t~bclla. 

· O Sn. PEono LAoo - Ora, nppello para o espiri to rcctil 
do hrilllant.e Senador pelo Am~~onas, para, dcanle do cxponto, 
:verificando a ,iust.icn que a emenda encerra, declarar e con
fessar si a Commlssfio 'de Finanças pral.icou ou nâ0 1.1111 nctu 
de just ica, reslnbcleccndo o nnfigo regimen legal. 
· · Passo á emenda n. 67: "Contim'tn em vigor o m·f.igo 21 
·dn lei da Despezn n. 4.793, de 7 dr. .innciro de 192:!". 

A r.ommissão de FinancaR deu parecer contrario, nn• lr.r
.ccirn discussão, a essa emenrln, o n ~nu parecer não foi ac
,ceito polo Senado, que por grnnde maioria nppt•ovou n Pnwn~ 
dn. nliás da autoria do preclaro Sennrlor pelo Districto Fo
dcrttl. o Sr_. Pnnlo de Frontin, meu diloct.o amigo. 

0 SFI, BARBOSA J,IMA - Qual O nssumpf.o? 
O Sn. PEano J .. Aco - Concedendo exame de segunda éi)~ca 

aoR fl~f.ndnntcs qno 1'orcm reprovnrlos· ou nüo cnmpletr.I'P.m o., 
seus exames no fim do anno. A Cornmissüo de FinnnçnR mnn
,tém seu pn.rccer primitivo, recusando seu apoio á emrnda n 
acha que o Senado deve concordar com a Camarn, neste par
ticular. 

·o SR. BARBOSA LIMA - E' es~e um ponto em que f'slou 
·cto accôrdo .com a Cnmara. 

0 SR, ANTONio AZEREDO - Desde O meu tempo que havia 
esse favor aos estudante&. 
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O Sn. :?r.:ono LAoo - Trata-se agora da emenda n. 71: -
accrescente-se: "Os juizes federaes e seus substitutos per
ceberão, om dinheiro, as custas que lhes couberem pelos actos 
que praticarem, de accOI:do com o Regimento em vi~tflr na. 
· J'ust.ica local". 

0 SR. BARBOSA LIMA - Essa emenda é importantíssima., 
1

. O SR. PEDRo LAGo - ·A maioria da Commissão de Finan
Ças foi contraria á approvação desta emenda quando emittiu 
seu parecer a respeito, em terceira discussão. Entendeu que 
não era rr.ateria orçamentaria, em primeiro Jogar, e em se
gundo julgou que sua approvaçllo implicaria um desfalque á 
receita. . · 

O Senado, porém, por proposta do Sr. Senador Bernar
dino Monteiro, recusou o parecer da Commissão e approvou 
a emenda. A Commissão de Finanças, entretanto, .mantém o 

. parecer dado em terceira discussão. 
O Sn. MoNiz .SoDRÉ - Favoravel, ou contrario? 
O SR. PEDRO LAGO - Contrario. A Commissão, repito, 

mantém o parecer dado em terceira discussão,.entendendo que 
o Senado. deve conformar-se com o voto da Camara dos Srs. 
Deputados. . . 

Sr. Presidente, emiltido, assim, verba.lmente, na fórma 
do Regimento, o parecer da Commissão de :Finanç!ls, como 
seu Relator ... 

. q, Sn. BAnn::sA · Lll\iA - Brilhanlissimo .. 
O SR. PEDRO LAOo - Muito agradecido a V. Ex: - Emit

l.ida, nssin~. verbaJmente, a opinião da Commissão de Finan
ças, sobre ··as emendas do Senado que não mereceram o assen- · 
.timento do outro· ramo do Legislativo, passo a outro ponto, 
• porque, como Relator, niio me é licito, nem o seria jamais, 
deixar, sem contradita immecliata qualquer aleivosia que, em

<bora de longe, possa ferir ou amesquinhar as resoluções dessa 
Commissão. . 

Preciso do rebater, neste momento, com a energia de que 
~ou capaz, com .a. hombridade que nunca me. recusaram, e pul
verisar a P.erfidia contida nit mofina que veio á 'luz sob 11. 
fórma de'' varia" do Jornal do Oommercio de hontem, escripta 

cpor um reporter seu, que tem exercício como funccionario do 
Senado e ao qual não presta serviços, embora perceba venci-; 

·mentos e gordas gratificações, sem querer comprehonder que 
o Senado o não admittiu, como seu funccionario, onerando os 
cofres publicas, com o· exclusivo fim. de invectivar e injul'!ar 
a Senadores e sem mostrar. qualquer ut.ilidado no cargo que 

. infelizmente lhe puzcram á mão.:· ' 
Sr. Prcsidonl.e, um homem elo meu cscrupulo, que ,ia

mais fugiu ús suas rosponsabilidacles,- que nunca se amolgou 
ant.e o~ polilicos · muis ·eminentes,. o mais poderosos do pait.; 
- u·m homem que ,jamais 1~rnquo,iou em pole,jns com adversa

. rios, mesmo pouco genot•osos, encontrados nos combates t.ravn
.r.Jos na poli l.ion do sou Esl.arlo, onde n taes ndversnrios não pau
pára c dclles recusava t.ocla ll gcnol'osidarle, omborn lho re
conhecessem o rcsori I af'i'Pill,. Rcmprc. a loa!cladc o a probiclnclo 
.pessonl, polif.icri·.e •l'unçcicmnl, ·quo nunca 1'~ram nl.ncndns, -
.não púclc, ngorn; sm• nmodronf.ndo por, rnofmas soozes, com
,qunnto enroupadas sob o trav!]sti de "vurin"· do Jornal do Com~ 



-. 

840 

mercio e forgicndas por funccionario desLa Casa, que assim· 
procede para impür terror, afim. de que não óejam denuncia
dos os abusos que aqui commettc. 

Costumo desprezar a calumnia; sempre me repugnou a 
injuria; mas, no exer·cicio elas minhas funcções do Senador 
eu não quero, não prmuiLLo paire no espiril.o dos meus illus
'tres colleA·as a supposiçiio mais ligeira. de que trahi a confi
ança. de V. Ex:., Sr, Presidente, ao desJgn!u·-me, por bem co
nhecer a env:crgadura do meu espírito, para membro da Com
.missão de Finanças, como sei c soube corresponder, Lambem, 
ti confian<ra ·cJo preclaro e conspícuo Presidente da mesma 
Commissão, .dando-me a relatar dous oroamenLos. 

O SR. BuENo DE PAIVA - E desempenhou-se com muito 
hrilbantismo. 

O SR. PEDRo LAGo -"' Eu não seria c não sou capaz de 
nproveitar-me da posioão de ml!mbro da Commissão de Fi
nancas, afim de tirar proveito para mim ou para parenLes 
meus, como deixou entrever a venenosa mofina que o 1'epor
'ter do Jomal do Commercio inseriu entro as "varias" da adi
cão de hontem, ' ' I, 1•1•1 i-~-~., 

O SR. JERONYMo :MoNTEIRo - O caracter de V, Ex:. esttt 
muito acima de tudo isso. E V. Ex:. deve ter certeza da af
d'irmacüo que ora faoo pelo conceito do que gosa nesta Casa. 
:(Apoiados ueraes,) 

O SR. MoNiz SoDRÉ -V. Ex. deve tornar geral o protesto. 
O SR. PEDRo LAGo -.O Jomal do Commercio, que tanto 

applaudiu a elaboraoão e promulgação da lei de imprensa, 
está no dever de honra de publicar - eu não solicito, mas o 
exige a honra .iornalist.ica do seu director intellectual, o Sr. 
Felix Pacheco, Ministro do Exterior, que tem soffrido tam• 
bem perfídias identicas, - está no dever de fazer inserir, nci 
proprio Jogar em que o seu reporte1• injuriou o Senador, estas 
minhas palavras, que são ditadas, neste momento, pela ,justa 
indignação com que homens de minha· tempera ~ecebem af
:l'rontas, como a de que fui victima. (Apoilldos.)' 

Eis o facto, na sua clarividencia de verdade e que sof• 
frcu a deturpncão perfida da penna desse reporter. 

Sr. Presidente, desde 1917, em virtude de uma reforma 
na Justiça do Acre, tres desembargadores foram postos em 
disponibilidade, e desde essa época elles. passaram a figurar 
na tabelln do Orçamento da Despeza do .Ministerlo do Inte
rior com o ordenado de vinte contos de réis. 

Mas, esses desembargadores, postos em disponibilidad3, 
em virtude de lei, não podem mais ser aproveitados' na Justiça 
rio Acre, por isso t)ue não fazem mais parte da magistr!ltura 
daquolle Torrit.orio. Não é só , a lei que isto determina, 
que isto prescreve, sinlio julgados repetidos do Supre
mo Tribunal Federal. Vou ler as considerações const.an-
1 cs de nccórdfio pJ•oferidn no ng·gravo n .. 3. 661, que so en
conl.ro. no vol. J.xr dl Rt:!Jüta elo Su.p1'em.o 7'ri/Junnl, a pa
gina n. 53: 

"Por forca dessa lei (lei n. 3.232), ficou o aggrn
vado (Dr. João Rodrigues do Lago). :Iesligndo de mono 
definil.ivo dn magistratura do Torritorio. do Acre, nrto 



podendo ,,,ui,is, em hupothese alo~tma, a elln :volver, 
como ellc rr:esmo o declara na inicial da acção. 

Ora, niio smulo elle, ne·m podendo se1· nunca mais 
llesem.bm·oador do Tribnnal de Appcllajii.O do Acre, por
que só deixará a situacão em que se encontra, si for 
aproveitado na .TusLiça Federal, ou local do Dist.ricto 
Federal, ou aposentado regularmente, 0omo ha de par
ticipar da melhoria de vencimentos e de outras vanta
gens de que venham a gosar os · desembargadores Óf) 
•rribunal de que fez parte?" 

llara maior esclarecimento do Senado quero ler a parte 
da lei referida no accórdão, lei n. 3.232, de 5 de janeiro dB 
1917, que dispõe no art. 3•: 

"E' o Presidente da Republica autorizado: 
".•"• • • • • • • o • o • • • I t • •• o o • o o • • o o • I • • o o; .. • .. • • I·, I I • I n 

N. 2 - A reformar a Justiça Civil e Crim.inal do 
Terrilorio do Acre, podendo supprimir um dos dous 
Tribunaes de Appellaçilo, reduzir o numero de comar
cas c dos termos, sem prejuízo dos interesses da Jusuc·a. 

§ 1.• Os juizes vitalicios que não forem aprovei
tados em virtude da reforma, ficarão em disponibili
dade, com dois terços dos vencimentos, considerados 
como ordenado, para Lodos os effeitos, até que sejam 
apJ•oveitados na Justiça Federal, ou local do Districto 
Federal, ou aposentados nos termos da lei vigente." 

''õ V. Ex., Sr. Presidente, verifica o Senado que, além 
da lei que poz esses desembargadores. cm disponibilidade, ha 
julgados do Supremo Tribunal Federal· determinando que 
esses desembargadores fiquem "em disponibilidade, com dous 
I.P.rcos dos vencimentos,. até. que s~jam aproveitados na Justiça 
Federal, ou local do DJstrJcto Federal, observados os precei
tos reguladores da investidura em uma ou out~:a justiça, ou 
aposentados nos termos da lei vigente" (Revista do Sup1·emo 
7'1·ibttnal Fede1•al, vol. XXXI, pag. 269, e vol. XXXV, pag. 76) •. 

Que fez a Commissíio do ll'inanças? (Pattsa.) Na preoc
cupacão de clabqrar um . orç·all}cnto com sinceridade e com 
a verdade; conhecendo o mteresse-do Governo por fazer eco
nomias; cumprindo estrictamcnta a lei, quiz tornar bem claro 
o pensamento do legislador, no sentido de serem !Lprovoitados 
os scrvicos dos desembargadores, postos cm disponibilidadn, 
mas, ainda, com bastante capacidade e forcas para exercerem · 
o seu cargo; querendo, ainda mr&is, dar. fim ao abuso de se 
manterem magistrados valídos em disponibilidade com sacri
fício dos cofres flUblicos transferiu,- transferiu, senhores,
<la verba 32' para a verb!L 13' a mesma dotação para paga
mento dcs~eR magist.rndos. Isso bastou para qne o 1'Cpo1'le?' do 
Jm·r111l do Comrnc1•rio, pago pelo 'l'hesouro Pab!ico pnrn. pros
Iar sr.rvi(:os nn Secretaria. do Senado, onde, aliás, niío f.cm 
l'nnc~iío, bm•dasse os pcrfidos commenlnrios que vou ler, pu
h! icados nn fnlha roJ'erida, com o espírito de mofina c a forma 
de "varia". 

O Sn. A. AzFliiEDO - No cnso', o responsavel é o !01'nal rlo' 
Commc1•cio, porqtw está cm ":var:in". · 
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O Sn.· PEDRo LAao - So não estivesse em fórma ele "va
ria" n~m cu os tomaria cm considcr:~çíio. O nobre Senador. 
vao ouviJ•: dir. o Jo111al do Cormne1'cin: 

"Enlro as cmcnclas no OJ•çamcnlo do Interior, ap-
. provadas pelo Senado, csttí a que foi aprcS1ll1Lada. pelo 

ftclnlor c Senador Pedro Lago, mandando inclui r na 
verba da .Tusl.ica local cio DislricLo Federal, 60:000$, 
para pagamento dos lres desembargadores do. Acre, em 
disponibi!idaclc, Drs. Joiio Lago, Alberto Diniz e Al
ves ele· Castro." 

Foi Lambem acceila pelo Senado a emenda da Ca-
zr.ara desdobrando ... " 

O SR. BARBOSA LIMA - Desdobrando? 
O SR. PEDRO LAOO - Sim, senhor: desdobrando. 
(Continuando a le1:) : . . . ... 

"... desdobrando a cadeira de Direito Internacio
nal Privado, na Faculdade de Direito do .Recife. Por 
essa medida, será nomeado cathedratico o substituto da 
cadeira, Dr. Sergio Lonito Filho." 

I 
S\·, Presidente, tudo tem a sua explicação. Não houve, 

no Orçamento oo Interior, nenhuma emenda mandando des
dobrar a cadeüa a que se refere este orgão ele publicidade. Reli 
o orçamento. Era possível que ao meu espirita ele minucia 
houvesse escapado essa observação. Mas Já estava. na verba 

·"Subvenções da Faculclnde de Direif,o de Recife'~ consignacb a 
clotacão neccssaria. sem nenhuma alteracão I :m, se, porventura, 
esse desdobramento se déssc, todo zr.undo sabe que as cadei
ras das Acaóemins Officiaes não são creadas por esta fórma, 
isto é, com n simples consignação de verba para pagamento 
de seus titulares. porque essa consignação só se faz em vir
tude de disposição Jegnl anterior. 

No caso, Sr. Presidente, além de perfi ria e infame, é in
, digna a mentira que . encerra a varia-mofina do Jo1·nal do 
. Commercio. · · 

Mas o. motivo de Ludo .. vae agora o Senado saber. 
Porque on Rou Relator do Orçarr.enf.o do Inlnrior; por

que eu, com risco rla minha sauclo abalada (apoiados), para 
corresponder 1í confiança do meu preclaro amigo o ominenlfl 
Senador Sr. Bucnn do Paivn, tomei sobre os meus h ombro~ 
relatar, dentro do 30 dias, o Orçamento do Interior, 'e, conr.o-

. mit.nntement.e, dentro do 1 O dias, o da Agricu!Lura; porque eu, 
exercendo uma funcoão publica, soja .qual f'ür, não minl.o aos 
rhcus concidadãos, sou verdadeiro, não tenho o diroilo de 

. cscondot• aos meus naros a verdade dos acont.eciment,os; 
porque eu, oml'im, assim procedendo, co'rno Relator do Or~'l
mcnl.o do Interior, chamei a attcnção da Commi~são de 1! i
nanças para o quo so eslava verificando nos diffcrenLos ser
viços publicas subordinados a .esse orçamento, analxsando-qs 

· v.erba por verba, no chegar á verba ü', referente á ;:,ecrcLarJa 
do Senado, fiz consicloracõcs no meu parecer, con~irleJ•açõcR 

· que ndennLo rat.it'icnrol perante os· il!usLrcs Scnadore~. lendo 
trechos do meu rclalorio, que ao caso se referem, 
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Tacs consider.açõos foram· verdadeira o justa ~ccusação 
·nos i'nnccionnrios mlios r. incapazes, c:xclusivamcnf.c, c, pnr. 
isso, incapaz que se rnosf.J'{tra, sempre, o quo sm·vc de 1'cporter 
do .Tnrnc.t do Cnrnrn.r.rcio, acasl.cllou-sn na nrmn indigna ria 
mol'ina c Lentou vingar-se de minha a!Livn o justificada aLLi
Ludo, ferindo a minha dignidnrlo do Senador perante o apreço 
dos meus lwnrntlos collegaH. 

Mas que prcl.cxlo buscou para urdir sua perfídia ? O r.s
pir·il.o ela emenda em quo cu expunha a necessidade da lrans
t'erencm para a verba :1 :l", das clotar;ües relativas a Lres de
sembargadores da ,iustiça do Acre c emenda apresentada de
pois do que ficou dito no meu rclatorio no Orçamento do In
LerJOr, quando tratei da verba 13', á pagina 5.839, do Diario 
do Clingresso, de 28 do corrente e cu.Jos Lermos leio ao Senado: 

"Desde jú, pede a attencão do Senado para a alle
rP.ção suggerida na consignação pessoal e que decorre 
da transferencm, para esta verba, de magistrados, em 
disponibilidade; da Justiça do Acre, os qunes, manda a 
lei se.inm aproveil:1dos na Justiça do Dislricto Federal. 
Fiel á determinação legislativa, criadora de direitos já 
consagrados pela ,iurisprudencia do Supremo Tribuna I, 
a Commissiío alvitra essa transposição de verbas, que 
não augmenta rlespeza, mas. :w contrario, .põe em evi
dencia o meio ele climinuil-a." 

Por que invnquoi a at.l.enção ela Cmnmissão ele Finanps1 
Foi o meu cscrupulo de bem servir a lei. fornm os meus sen~ 
t.imenl.os de cligniclacle que me clicl.ar:::m esse proceder, por es-
1 ar• enlrP. os rleRnmbargadorc~ do Acre um irmão meu. Por 
is.to, enf.rclnnf.o, .é que eu nüo deixaria se mar1tivcsse no Or-

,!J2menlo a anomalia apontaria, c ·nfio sonH)ntr a anomalia, si
niio o clcsrcspcil.o a accórdãos do Snpmmo Tr•ihunnl Feclernl 

·e á proprin lei. Teria igual procedimento estivcsscse ou nfi•' 
·meu irmão cnt.ro os mngist.rndos do Acre c ahi não ha vin · 
r:nlo nenhum ele favor a qualquer dclles, porquanto ~ lei já O'~ 
assegurou na medida agom. reclamada. · 

Tudo isto expuz em antes rlnaprãsentacão da emenda qur 
produziu e envenenou a perfídia do reporter elo .Torna! d·? 

. Com.m.e?•cin, pois ainda quando t.rnl.ci. no mesrno relatorio ao 
. respectivo Ür'Gnmr.n l.o, d~ verb.a 32", r.u tinha n prcoccupacün 
. e a fmnqucza moral de repelir: 

"Conforme ficon explicado no csf.nrlnr n verha r~ln
t.iva á .TuSI.i!)a do Districto Fnrlornl, a Commissão rlr 
Fin!inon.s nrop•ie a lr•nnqfcrr.nr.iil narn nlli dns dota
ções rr.lnl.ivaR a l.rr.s . r!cscmbar~nrlnrr.s rln ,Tusl.iça ~lo 
Ar.rc, postos cm rlisponihiliclnclc, visl.o como a lei mnn
dn seJam cllcs npJ•ovcil.ndos naquclla Justiça r. assim. 
pois, comprehcnrliclos para o pagnmr.nto por nqnella 
verba." 

. Tr.nho nssim •. iusl.ificndo o m011 TIT'Occclimcnf.o. para me-
lhor traduzir a confinnoa cl'R Cnmmissfío rlo Finnnons. e me cn

. vaideço ele o vur hoimtlognclo pela ·Cnmnrn dos Drpnlnrlos. 
Mas, voltemos ao motivo da "varia-rno(ina". 



:Ao ref<'irir-mc á Secretaria do Senado, quando trat:ivà. e 
passara em rcrvista todos os serviços subordinados ao Orça ... 
menta elo Interior, seria eu, Sr. Presidente, o mais co-< 
\"IH'cie rlo8 horncns, 011 o mais injusto elos leg-isladores se 
~1iío dissesse n verdn:clc inteira sobre o que se passa nesse 
dcpnrLnmcnto que csl.á a escandalizar. a opinião p:U:
blica c a provocar o Jll'olc;to dos homens que ainda. 
têm amôr· ús instituições ou são rcsponsavcis pela direccão. 
do paiz. 

J~nlão, Sr. ))residente, aprc'cio,::~do os serviços da secre· 
taria desta Casa, escrevi no meu :r:elatorio: 

'"forlos repelem, lodos sentem, todos reconhecem 
CIUC a secretaria do Senado precisa ser reduzida aos 
:l'unccionarios que trabalham, aos funccionarios quo 
têm funcçõcs c as exercem com clara c ·:Jitida noção 
do dever." 

Depois, Sr. Presidente, assumindo •a responsabilidade do~ 
co::JccitoR, accrescentei: . 

• 

"Os funccionarios da Secretaria do Senado podem 
ser divididos cm quatro classes: a primeira,- dos que 
exercem as iiuncções, porque querem fazei-o; a scgtm
da.- dos que têm funcções, mas não querem cxerce1-as; 
a terceira, - dos que não trabalham porque não têm 
funcções, e a quarta,-dos que não são aptos para exer
cer as funceües para que foram nomeados." 

O SR. Jl1nnosA LIMA~ Isto é muHo grave. 
O SR. MoNrz SoonÉ - E' uma accusação feita á mesa •. 
O SR. l1Eono LAao- AbsoLutamente não. Exerci c cstõu 

exercendo um direito que é peculiar a cada Senador c as mi
nlms palavras só alcançarão os i'unccionarios que não cum
prem o sr.u eleve r. ( Pattsa). 

Depois .de lêr esta parte elo meu relataria, que foi cscri
pla para chamar a aile:Jção da Commissão rle Finanças c do 
Senado, como o fiz quanto a outros servicos publicas, a ge
nerosidade desse coração magnanimo que é Bueno de Paiva 
mo solicitou a rcl.iracla desses trechos, c, após S. Ex. o Sr., 
Primeiro SecrcLario ·do Senado me fez igual solicitação. E.rr, 
Sr. Presidente, que não tenho prcvençü.es, que fazia o sacri-1 
ficio d() rclal.ar o or()amento, mas com n prcoccnpação exclu
siva elo dizer a verrl·adc á Commissão, não tive duvida eni at
tcnder a S. S. R..:s ., reUrando do parecer os trechos reclama
dos. Supprimindo-o~, para corresponder a essas generosas so
liciLaçõcs, niio fiquei, cnf.rctant.o, indcmnc de ser atacado, comei 
J'n i, c af.é in,imiado, porque algucm. ap_pnrcccu. para me ,julgar 
napaz dr., pcrlenconrlo a nma cOJmmssao. servn·-rne dclla .para 
ai f.cnrlm•. a inler·r.sscs de purcn tcs, com prctcrir;ão dos interes
se~ nublrcos r 

,J:í agora, a llrm da minha dignidade o p·ara a minha pro
pria de.fcsa elevo rcbcl.nir no meu parecer esses trechos sup
prlmidos, e os meus eminentes co!lcgas Bueno ele Paiva c ilfcn
donca Martins justificarão esta minha nova resolucão.t 
(Pausa). 

-. 
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Foram, acaso, Sr. Presidente, os bons fLmccionarios do 
Senado que se rebellaram contra os conceitos por mim cmitti
dos ? (Pausa) . 

A aggressüo ,ior:Jalist.ica, que dahi em deante com:cçei a 
soffrcr, teria partido dos funccionarios dignos? (Pausa) • 

ParLiu porventura de Joüo Pedro, correcto e eompctente 
.airector desta secretaria ? (Pausa). 

Part.iu do infaligavel auxiliar da mesa, que disp1uta o tra
balho na . secretaria, para bem servir ao seu cargo, o senl)or 
Rosa .runwr? (Pausa). 

Foi viqrada pelo funccionario Sr ... Luiz Nalmco? (Pausa)'. 

Partiu do assiduo secretario da Commissão de Financas, 
Sr. Bcnevenuto Pereira? (Pausa), 

Os co::weitos por mim emittidos arrancaram protestos dos 
Srs .. Uhaldo Pereira e Jacintho Coelho? (Pausa). 

Ac'aso, Sr. Presidente, este corpo tachygraphico, infa.Liga
.vel, proficiente e dedicado ao serviço, rebeiJou-se contra os 
conc~itos por mim emittidos ·quanto á SecrcLaria do Senado? 

0 SR. HERMENEGILDO DE 1\r!OUAES- Apoiado. 
O Sn. PEDRo LAGo - O Sr •. Francolino OamCm, tão cioso 

das suas i:Llnccões, Lão preoccupado cm bem servir no seu car
go, a ponto deilc proprio fazer o que teria do fazer uma reda
cção de debates inexiste:Jto senão pura receber os dinheiros elo 
rl'hesouro; o chefe da tachygraphia c seus ·dedicados compa
nheiros sentil•am, porvcn Lura, que eu lhes tivesse feito in
justiça? (Pausa). · 

Não, Sr. Presidente. Nenhum dos fllnccionarios que tra
balham nesta casa c que exercem suas funcções com amôr o 
desinteres-se; nenhum dos func-cionarios .que toem a noção exacta 
do cumprimento dos seus deveres, a nitida comprehcnsão da 
dignidade pesso·aJ e profissional; cml'im todos os funccionarios 
que, pela co:Jsciencia do assíduo desempenho das obrigações do 
seu cargo fazem .iús ú remuneração do Thesouro como justa 
:retribuição a serviços cffccLivamente rpresta:dos; nenhum desses, 
Sr. Presidente, se ,iulgou melindrado. e de todos esses recebi 
.upplruu·sos, porque a todos irrita, Sr. Presidente, a conservação 
dessa casta_ de gozadores que se qll e r constituir no 1Senado, 
com o desapreço desta alta corporação e desprestigio dos Se· 
nadares. 

O. Sn. A. AzEREoo......., Peço a palavra .. 
O Sn. PEDRO LAGO - Eu nãó podia ficar quêdo deanto 

dessa •aggressão. Não fazendo injustiças, respeitando, como ó 
dos meus scntime~tos, os sentimentos dig·nos dos outros, estou 
prompto, entretanto, para salientar, para. louvar aquelles dos 
:funccionarios da secretaria cujos trabalhos' se recommendam 
á nossa aJ>reciacão. 

Mas, Sr. Presidente, antes de passar a outro assumpto', 
fambem grave, quero referir-me directamente ao 'Jomal do 
!JO?n'fiUJ1',Cio ,, 

Fui aggredido por esse orgam, simplesmente porque ·dissa 
n verdade,· porque repeli o que ·está na conscie:Jcia do todos os 
Srs. Senadores. Todo o Senado assim pensa •. De todos os hon
l'ados collcgas, tenho ouvido, desde a minha admissãQ ne~ta 
~a~a, :os mesmo~. cºmn)cnta:r:io~ ll'Qlattv:.P§ ;i §~ct:e.tarja.. , : 
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Mas que Linha o Dr·. J:ler·g·io Lorêl.o, governador <le ·Per
nambuco, Mm o Orçamento do I:J.terior, para, por tabella, ,,er 
envolvido nesta aggrcssão? 

Senhores, ha uma falsa noção dos rcpo1'la1·s, dos homens di} 
imprensa do Rio do Janeiro. Entondom olles quo os homens pu
blicas, 'esses quo so affizo::-am ú. vida politica para bem servir 
aos interesses na.cionaes, lhes devem um respeito que at1l paJ 
roce temür. Não querem comprohc:tder que a corteúa no Ll'a· 
to, a. amenidade nas relações, a doçura. mesma na eonvivcncia, 
silo peculiares •ao poliiico brasileiro, c pensam que isso ó um 
agachamento, uma submissão á autoridad.c que clles suppüern 
monopolisar, qual a de Jiortadores da opinião publi'ca, as mais 
das vozes por elles illudida. Ha nisso um vordadeiro desvir
tuamento da ethica profissional do jorna!.ismo. E tanto assim 
ó que, cm •:liio sendo attcndidos, cm não sondo escutados, por 
essa ou aquella razão que o proprio interesso publico nos '~olá. 
a ditar, exasperam-se. enfurecem-se, enralv.ccem-so o, então, 
pobres dos homens politicos, !lue lhes cáom sob a ogerisa I ... 
Vem dahi, dessa furia, as adJectivações deprimentes, dosear
tezes primeiro, depois •as invectivas, o insulto, a calumnia, c.a
hindo sobro todos nós, considerados j.ustamentc vicUmas tios 
JupiLcrs da imprensa, que suppõom encontrai·, sempre, par·a 
o applauso 1í sua vingança o aos seus ataques, o apoio da 
mu!Lidão ignárn, sedenta de escandado, anciosa poi' cru e se 
partam c se quebrem os monumentos que marcam o represen· 
tam os sentimentos nobres do cada um de ,nós. · 

O jor:1alismo brasileiro tom sido, assim, praticado, :na· 
ximc o jornalismo carioca, const.ituido, de vqrdado, cm pelou· 
rinho do nossas rosponS'abilidados, do nossa honru, de no,;so 
:10m o o do proprio nome da Nacilo que representamos. 

]] nós, os que não tivemos a fortuna de os t.ttc:~der, que 
nos sacrificamos por um ideal, embolia sob o guante de pcS'adas 
pr.ivaoões, agindo, por&m, ú. somb~a. da verdade, preoccupados 
uníC'amcnf,o com o bom da collectivJdado, somos sempre ata~
salhados 11a. propria roputacíio quando não podemos corres
ponder aos dcsc,jos do 7'Cportcr, quantas .vezes trahindo elles 
proprios a confia:l()a do seu dirf.}ctor I Pz·etcndem a todos nós 
infundir terror I (Pausa.). · 

Mas, Sr. Presidente, porque é que o governador Sergio 
Lorêto foi envolvido nessa vm•ia ••• varia, não; disse mal, nessa 
mofina? · 

S. Ex. foi inl.imado a eleger esse 1'CP01'ier Deputado Fe
deral! Vem a proposiLo a publiciclado desse episodio politic:>, 
rasgando-se-lho os bastidores. E como asse Dlusl.re homem 
publico tem. nítida comprehcnsão dos sc.us altos deveres aO: 
administracão elo Estàào, - para com o 'Seu povo o com quan .. 
tos o auxiliam no pesado encargo do governo, para com 
aquelles que, conhecendo as necessidades da tet•ra pernambu
cana, so esforcam victoriosarncn!.o por mais ligados ahi te~ 
rom os empenhos pelo dcsc!lvolvimcnto, prosocridadcs e gran
dezas de Pernambueo; - c como esse mu·sLro poli ti c o, repito, 
não quiz relegar nem olvidar o valor, o merecimento o os ser
vicos do amigos seus, do conl.errancos seus para eleger us3e 
reporte1•, tornado uma cspccio do .filhol.o de politicas cx!.ranhos 
:tqnello Estado, csso 7'cpm•tcr, acastellado na fortaleza do .for
nal do Comrn.e1·cio, procu.I'OU corno ainda procu·ra, amesqui-

- nhar por· meio do perfídias o homem que, com a ma.ior com-
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pêloncia o applausos gemes, dirige os destinos do lão ·impor
tante Bsludo da ])'edct•acão. 

O SI\. JEnoNYMo ll!oN·mmo -. .. Mas V. Ex, devo considc
J·ar-so feliz, vendo-se cm tal companlli'a. O Dr·. Scrg·io Lor8to 
6 mn dos caraclorcs mais brilhantes da acluulidado, 

O Sn. PEDl\O LAGo - Ainda mais, Sr. Prcsidcnlc, o Jo-r
nal do Comuw1'cio não foi verdadeiro, nem foi leal, sob a ins
pil'U()iiO do seu 1'CP01'tcr, que é o mesmo 1iu·nccio:1ario do Sc
ilado. 

S'i verdade e lo'aldado tivessem insp,irado o seu reportar, 
mesmo quo não quizcsse reconhecer o espirita de ,iusl.it;a do 
Hclal.or•, deveria, ao monos, tol-o feito quanto ao da Commis
siio do FinanQas. Quando se discutiu na Commissão a emenda 
do meu prezado amigo Senador .Pires Rebello, cujos cscrupu!os 
o Senado bom co:1l~er.e, e na qu1,1! so ,acabava com a oxccpoão 
1mproccdonLc ·que pesava sobro os jurzes fedcraes do Aci'Cl -
um, om disponibilidade, o íntegro magistrado WorLigcrn !!'er
i·cira, o outro, quo tanto honra a toga quo o J•evcsto, o Dr·. l\!o
I'Ucs Maltas, -foi o Relator da Commissão que, perante est.a 
se empenhou, com oargumcntos e razões :por· demonstrar· :1os 
seu8 dignos collegas· 11 jusLica·da approvac.ão da emenda. A 
I.Jonunissão do Finl.l:lG::IS rosis~iu, pela opinião assentada, mas 
o seu relator, que .ncima de· tud() quer se faca .i.u·s~iç.n, IJUC 
defendo sempre os direitos de quem os tenlm, voltou ao soio 
da eommissão para mos~rar·-lho documenlaQíi.o ·pela qual evi
denciado ficou torem .os ,juizos !cdoraos nos Estauos doc1s 
ter~os do ordenado o um tcroo de gratificação. Ah i então, á 
vista elas prova~ e dos factos) o espirita sempre .iuslwoiro do 
prcsidentll Buono <Je. Paiva, de accõrdo com os demais mern
frros, aut.orizou-mo n modificar, em .plonario, o par•eccr para 
ser np]wova<la a emenda Pires 1\chcllo. Si houve fuvôr. como 
pcl•fidarnent.o insinuado foi; si 11 .transforcnoia de uma dotacãa 
qLJO so rnuntovo o ma.nLém integral, p·ara verba difforcnt.c, rí l'a
\•tH', .mu.iór é pci·mitti-r-'sc a modil'icaoüo do um regime precs
tabelechlo·dondc·dccorrem direitos, como so verifica com a ap
provar,ão da emenda do meu· querido amigo Sr. Pires Rebello, 
cujos termos aqui repito para completa informaoão do Senado. 

Ei~ a cmcnàa n, 7G: . . ' 

EMENDA DE 1\EDACIJÃO /o.. \'EI\BA 12' DO ORÇAMENTO DO M!N!STEIUO 
DO INTERIOR 

Onde convier: 
Em vez ele: 

juiz federal do Aore, 
em dis.r!onibili-
dacle . . ...... . 

Juiz federal do Acre; . · 
' 

Diga-se: 

Juiz federal do Acre,· 
om ctispon i !li li-

• 
Ordenado Grati;ficaoão total 

1 o: 400$00.0 20:800$0()!.) 31 :200$000 
10:660$607 21 :333$333 32 ;000$flD0 

OJ•donado Gr·ulll'ica~üu LGI.al 
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dadc . . . . . . . . • 2():800$000 10 :40.0~000 31:200$000 
Juiz federal do Acre.. 21:333$333 10:666$567 32:000$00C 

Sala das sessões, 11 de dczembJ•o de 1 02L. - Pil'es lla
bello. 

J usli(icaçüo 

«A presente cnwmla lem por objectivo corl'lS'H' equi
voco evidente, não .·acarretando nenhum augmcnto do desp·aza, 
nem creando dkeito novo. Esse equivoco l'esulta do facto de 
terem sido comprehcndidos nas labcli'as respeitantes á justiça 
e administraçõe~ lncaes do Tcrritorio <lo Acre os membros da 
justiça seccional do mesmo tcrritorio, quando por cffoito de 
leis pcrcmpf.orias dovcriaiH sc.t' dahi e~eluidos c conl'!lmplados 
no quadro da Justiça Pedcral da União, de que fazem parte 
integrante. . ' 

Effectivamcnte, ~ão ·os proprios regulamentos pertinen
tes á administração c ,justica locaes do Acre que preceituam -
essa excludcncia, como é i'acil de verificar pela leitura dos 
arts. 2~ c seguintes do decreto n. 6.901, de 26 de marco de 
1 !J08, que creou a seccão ,judiciaria do territorio, e art. 1 H, 
do decreto n. 9.831, de 23 de outubro de 1912, dispositivos 
que rezam textualmente ao se occuparem dos respectivos f'unc-
cionar i os: · 

'"l'odos esses funccionarios serão nomeados, exercendo ns 
suas attribuições e gozarão dos seus direitos, de intei1•o ac
côrdo coni a.1 leis federwes, applicaveis ás dentais sccçúes da 
Just·iça F'cde1·al em toda a União. 

E foi precisamente á luz de tacs disposições que o. de
ct·eto n. 12.405, de 28 de fevereiro. de 1917, expungiu da ta
hella que lhe serve de appendice os alludidos i'unccionarios, 
cuJos direitos se regulam de intei1•o accül•do com as leis fa
dm•aes aplicavcis ás demais sacr.úes, c, pois, os seus . ordena
dos são correspondentes a dous te:rcos dos l~e_s{lecttvos :ven• 
cimentos." 

PARECER 

"Esta emenda, plenamente justificada: pela exposição que 
a acompanha, merece o apoio da commis.são, qup offerece a 
scguin te : - · 

Sub-emcnda: 
Observando-se o disposto 110 art. 2•, da lei n:, 4. 5'il!1, 

de 25 ele agosto de Hl22 ., 

A Commissão, porém, não acccila a emenda". 
Após a leitura desta emenda, com a exposição clara que 

lhe antecedeu os tramites para a approv.acão, o Jornal de• Com.
Jnerclo verificará qu•e o sou ?·epol•te1', querendo ferir o Relator 
do Orçamento do Inl.cr·ior c o govcr.nador de Pernambuco, por 
lhe h1Wcr este cerceado, senão reduzido, as p1•ctencões, falseou a 
verdade, tl'ahiu a sua confianr•.a, prcstando·lhe informação 
falsa, inveridica c perfi da. • · 

Com la! procedimento esse 1'C]JOI·le1' arrastou o Jm·nat do 
Com111C1'C'io á situa~ão deprimente ·que ahi está definida, t.rans. 
1'qr:manclQ-Q ~m yehi.cl!l.Q de. ~.eu.s. ge;;pcitQ~ jnjustificados o 

' •• 
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muclanclo ínloirnmcnl.c a l'ciçíio de seriedade da secção varias 
- C III - lllOJillRS ROCZCS, · 

i\la~, de uma vez por Iodas, Sr. Presideal.c, fiquem certos 
- Lodos quantos maus funccionnrios do Senado tenham exer
cício na 1rnprcnsa o, CS!JtJCcidos dos seus deveres, ju·lguem 
tli.mTorisar os Senadorrcs com ealumnias, perfi dias e. inJurias,
quo lhes não temerei os arreganhas c que, sempre, es~arei 
fJJ'omplo para ropcllir cs~as c outras ai. ti tudcs con~ra o meu 
no1nc, a ·mi:Jha clig·nidadc c a· minha honl'n, cm Lodos os tem
pos respoiLadas c acatadas pelos meus propl'ios adversarias. 

Quanto ít minha vida particulaJ' ou minha vida politica 
mesma .. com um f.irocinio rJc mais de trinla annos · inmterru
ptos, alli a tenho para a devassa, agüra ou mais tarde, quan
tk entendam fazer. Eu, níio Lemo essa dcv·a:ssa, e, al·iás, foi 
com o cspirit.o de promovei-a que o 1'tJportm· lançou aquella 
mofina, prl1lcnclenclo descobrir cscand'alos que cu praticasse 
á sombra de. mandato de Senador. 

Quem, como cu, as~im se pronuncia, quem tem passado 
uma longa vida po!LLica incolumc de accusacõeR que lhe í\es
virLuern a moral c a dignidade ... 

O Sll. DroNYSro BEN'rEs,....., Que co:1la mais de trinta annos 
de vida publica brilhantíssima. 

O Sn, JlEDHO LAGO - ••• não leme qu~;m quer que se.ia 
com esse inluilo, Nas minhas luLas politicas com o S1•. J. J. 
Seabra, em quem reconheço um valente parlamentar e um po
litico deaassombrado (aJJoiaclos); com o ex-governador da 
Bahia o actual Senador Antonio Moniz, lutas essas as maiores 

· que l.ravei c que o fi?. com altivez e com dignidade sobretudo, 
nunca estes nem outros advc·rsarios meus encontraram rastos 
para desabono do meu nome. Andei, sempre, 1na peleja ou na 
pa1., de viseira alevantada, consciente de mim mesmo. 

O que se verifica, enlrcta::Jto, de lmdo, Sr. Presidente, é 
a habilidade sb.erlockiana desse 1·eporter, o fáro com que ellc 
descobre a~ cousas inexistentes, o, desta sorte, com 
semelhante perícia, quanto lucrariam os leitores do Jornal do 
Comrnercic• si o seu l'OJÍresl}nLante fosse so.ndar com a sua arte 
do escandalo contractos de obras cm derredor dos quaes pro
lif.oram os agentes e exploradores ? Ahi, por certo, é que 
esse 1•eporter deve applicar a sua habilidade ... Faca-o, sim, 
porque prestará real serviço c satisfará á curiosidade de toda a 
gente, o que não acontece quando, com ousadia pasmosa, pre
tende injuriar o homem que apenas tem por patrJ.·monio de 
~ua fortuna, uma probidade inatacavcl. ' · 

Secundando o Jomal elo Comnw1•cio veio O Pai::, Sr. Presi
dente, com o mesmo intuito de ferir-mo, c tudo porque puz 
a descoberto que no Senado ha funccionarios que, tendo fun
cções, nno as exercem porque não querem, outros que não tra
balham porque não tôm funcções o ainda, outros que não são 
aptos para exercer as fnnccõcs para que foram nomeados. 

Ainda, hoJe, O Pai:: traz uma local· em que noticia ten
denciosamente uma reunião, 'hoatom, da Commissão de Jus
tiça e Leg-islação, para resolver o caso da Revista do Sup1•cmo 
·Tribunal Federal o quo ahi ficára assentada a approvnção do 
uma emenda favoravel a esse caso, Tal níio se deu, Sr. Pre
sidente. Essa noticia visou mais um ataquo no Relator do 
Orcamonto do Ministorjo do Interior e, Justiça, a quem cum-
pria ·dar pnrocer sobro n emenda rcrer1da. 1 

1 ,S.- Yol. XII 54 
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Esses ataques não me desviarão da róta gue me tracei 
nesta casa; não recuarei, não perderei a scremdade c conti
nuarei a sustenia1• os prova1•ds do meu libello contra os múos 
funccionarios do Senado e, fazendo-o no sentido de maior do- · 
cumentação, eu pergunto a cada um dos meus i!lustres col- · 
legas, si conhecem, porventura, os serventuarios de uma re
dacção de debates que existe aqui, mas sómente para perceber· 
180:000$000 annuaes? 

Algum Senador jú. enwntrou, porventura, membros dessa 
·redacção de debates" para o resumo dos seus d.iscursos, pelo 
menos? 

Entretanto, lú esiüo elles noutras redacções, com a arma 
da injuria e da calumnia empunhada para ferir a quantos os 
não saiisJacam nas preLencões, e01vaidecidos da posição cne 
d~•sfz:uctam. e. convencidos de que, pelo terror que infundem, 
~uo I-nLangJVel·S. . . . . . ~ . . . .. . . .. . . •. . . . .• : 

Continuem, ellcs, a sua estrada de perniciosidades, que 
cu irei por meu caminho, sempre o mesmo homem digno, 
considerado, sempre, por meus concidadãos e collcgas, sem te
mer os arroga::~hos e as ameaças de certos empregados rcla
psos do Senado. 

Era o que me cumpria dizer. (Muito bem;. muito bem. 
O O!'adOI' é vivamente cumprimentado por crescido numero de 
seus collagas J • · · 

O Sr. Muniz Sodré -Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente- O Sr. Barbosa Lima Unha ficadu com 
a palavra. 

O Sr. Moniz Sodré - Lembro a V. E.x. que Lenho uma 
questão . de ordem a levantar. Peço a palavra ~cm pt·cjuizú 
da discussão. · . 

O SR. BARBoSA LIMA- V. Ex. pód•! fallar s~m prejuízo. 
da discu~são. ' , . 

O Sr. Presidente -Tem a palavra pela ordem o Sr. Moni~ 
~~. . 

i 
O Sr. Moniz Sodré (pela ordem) -Sr. Pt•csidonLe, otJamo 

a attenção de V. ·Ex. para a questão de ordem que pt·etcndo · 
lcvantm· ar:orca do modo pelo qual deve ser encaminhado o· 
processo da discussão o vota(:ão rios Las maiorias. Consult'.} 
·PJ•éviamcnte a V. Ex. si as emendas que vieram da Canmt·a 
dos Deputados,. devolvidas por não accciLas, não vão ser su)J-. 
mcttidas cm dous grupos diõtinctos, ú' discussão? 
. O SR. PnJJ:BIDEN'r.E - As emendas devem, att•mdendo no 

espirita c ú loltJ·a da disposição rcgimcnlal, ser divididas ont 
dous grupos, as que são ncccilas pela ·commissão 0 as que o 

·não são. · · . ' 
· O Sn. MnNrr. SoonÉ - Muito bem. l~ra. oxuctamcnlr., Htl-

bre esse ponto QIJO quorin consultar a Mesa, porquanto, nxa
ctnmcnto do accôrlio com o espírito c· a lctlra ·do nosso llcgi
mcnto que esLalJnlccc que as emendas do Senado t\s prupo
&ioões da Cnmnra dos ])(}pulados sobre !JllUlqucr as&umpf.o e 
qu.e. tenham sido por esta rcgciladas, scrüo discuLidas c vo.-. 

•• !I 
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tarJas por grupos, consideradas do primoi'ro as de parecer !'a
voravcl, as do &·cgundo s·rupo, os do parecer conirarw. 

Consullarei a V. Ex., Sr. P!·csidenJ tJ, quacs as emendas 
que vi:ío. ~ar postas cm dlscussüo, si as de ns. lO o lt4, ou 
as de ns. 07 e 7i. 

O Sn. !)RESIDENTE- A Commisbúo não mantem as emen
das ns. 67 c 7:1 o mantem o seu parecer J'ayoravcl ás. de nu
meros 3, 10 c 24. De. modo que o primeiro grupo ó o das 
emendas ns. 3. 10 e 24, · 

O Sn. MoNiz Soun~ - Et·a a informação que desejava 
dr, V. Ex. 

O Sr. Barbosa Lima - Peço a palavva. 
O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Barbosa Lima. 

f 
. O Sr. Barbosa Lima- Sr. Presidente, o Senado terá visto 

a procedencia das minhas observações e acreditará na since
ridade com que lamento ver-me coagido a reproduzil-as mai::~ 
espccificadnmcnle nc~la . tribuna, das nossas. discussões, fa ... 
zendo-me, ·ao mesmo tempo, a justiça do quo não é meu Pl'O~ 
:Joslto impedir a votação, o . pronunciamento rio Senado. 

Como estou cm fóco, como estamos nós, o da pequena 
minoria, alvejada pela mais. aspera das campanhas jarnalisti
cas cru e possa impl'cssionar a o pi niüo rt•publicana, que deve
mos á me&ma expli6açüo dos no::>sos actos, é desta tribuna 
que nos cabo evidenciar a razão com que assim entendemos 
o desempenho do nosso mundato. Parece-nos, parece-rri1; a 
mim, mais particufarment~. esforçando-me com a cordialidade 
c com o respeito lão neccssnrios nos debates do Senado para 
c:nnscguir a coHo.!Joração effici.entc ela aigna Commissão de 
li'inanças nr;. sentido do acccntuar a sua rcvcridade na recusa 
~ystematica a tudo quanto é augmcnto de dcspeza, 

Para evitar esse augmento de rlcspcza, por occasião da 
discussão dos orcamentos, a honrada Commissão entrincli.cl
rou-se, sabiamente, . por traz das disposicões do Regimento 
nlmloartando-se tambem na conveniencia de não manter p;.oo.;. 
,:,erlon f es ormdcmnavcis, !1em cstailelccer· outro~ ccnsuravcis ·' 
i\'c5te pt•esupposto a honrada Commissão recusou, quasi sys~ 
tcmnt.icnmcnlo, tupo quanto era omoncln ela iniciativa dos 
Sr·s. Senadores, augmcnfnmlo ycnciJrcnlo:l, instituindo equi
tmr·acõc~ que, indirecl.anwnlc. valiam por• nu;;mcnlo do ven
~~irncnto,, 11orque 6 'abiclo que, cm rcst•u, nito srJ cquipa.rn para 
qt,rola _inl'erior; quando se Cf)llipnr•n, 1l p~:·n (•kvar• vmtnilllon-
11•~. nao dando o seu voto a mcdrrlas rle C'nrndPr' pmrruncntc, 
c•llllo regra gct•al. Enlréltlnf.o, rlevol':i~lo peln Camnrn rios 
Lli•JlU!adns o Qr~.amcnto çlo Jnlcriar. vct·rfrcnn-~e. pele. [l'eqr1cno 
numero de cmcndns, postas rnr fóco, por essa véto ela outra 
Cásn do Congresso Nacional, verificou-sr., r.om o ]wnnrl!lcia
n·.·enlo, neste lurno elo dcbuf.c•, rln honrada Cmnrnirisüo rle li'i.;. 
nançu·s, um cerlo numero do o;xccpcõcs que, nb~.c,Jul.nrncntc, 
não se ,iustificnm, Já me rdcri !lll nugme111a rle O!'rlCrHldo o 
do g:mlificacão, no nccroscimo de voncimr.nlo~. rlndo úo pro~ 
Ctll'Urlbr rln justiça local, no ])isll'icfo Federal. o hont'Oclo no.;. 
lato r cta ·Corr missão de Finan1.:aR dcfcnrli'U o óCit parcci•r·, cn~ 
trincÍteiJ•nitdo~so' na· qucsl.iio ·do ma••Ws, que, rlpix:!mln tltl la~o 
a preliminar, que vnlin pela muralha dn mn1s rigol'osn do;,; 

I 
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fesa chL acluacão ela Comtnisbfio du Financas. Si a Commissâo 
lll.l Finanras cnlr.nrJcu sy~lcn:alicumenle, o cnlcndetl lltllilJ 
bctn que "não era na discussão dos orçamentos que se poclct'illlll 
co'nc'cL1Cl' augmcntus de vencimento~, claro ~~ que a rncmJ!l 
Comn: issão impossibilitava o exame do met·ecinwnlo .da,; ntc·
dtrlas al\'ilt·adas na~ emendas, de iniciativa cJ,Js Srs. Sc]Jat!orc~. 
tr.!rla a vez que est~ls emenda~ prOJ::lllZCõ~crn, .. tnmbcrrt, nttgm~nlt• 
de vr.•ncttncntos, nao rr.enos rcspcJI.uveJs, nau menos accctla
vcis quanto esta a que se reportou I! honrado Helatol'.. ~i é 
certo c certo é que o p'l'ocul'arlor. dn Jnsl.tr;a local rlo DtslrJrlo 
l<cctcral l.crn tido como paga vencunentos ISU<lCS aos qun rr.ec·· 
bem o> deocrnbnrg-ndorcs da Cót•lc ck ,\ppella~ão no Dislriclo 
Federal não se comprchcnclc que na occasião cm quo foi 
realizad'a essa reforma, não se tivesse consignado esse venci
mento, sinão que a tabella que cogitou dessa remunçraçªo de 
vencimentos que acompanha a reforma ou a reorgamzacao tia 
:rustira do Dislricto Federal, realizada com autorização do 
Congresso, não foi consignada, do accórdo com esse principio, 
que naluL"almenle não era ignorado pelo c~chírecido Sr. Mi
nistro da :rustiça. 

v. Ex. vê, portanto, que a questão é de equidade. Si a 
honrada Commissão enteudeu dever ceder, neste caso, perdeu, 
ella quc me perdoe a observação, a autoridade para acon
selhar o Senado como aconselhou lanlas vezes a recusar ana
logos vencimentos, estribando-se ua cxccllcncia do ma•nda
mcnto regimental. 

Quando os augmenlos de vencimentos, consignados em 
emendas dos Srs. Senadores não lerão a mesma razão de ser, 
militou em favor de excepção aberta pela Commissão. 

Por outro lado, a emenda relativa ao ambulatorio Riva
davia Corrêa, refere-se a assumpto que só nos p'óde merecer 
a mais viva sympathia; a assislencia á infancia enferma do 
Hio de Janeiro. 

Desde logo occorrc pergutnr si não é este um assumptrJ 
mais proprio á administração local do DisLricto Federal; si 
não é um assumpto assim como aquelle que está a cargo da 
'Assistcncia Municipal, cujas ambulancias frequentemente ti
lintam na rua proxima do edifício, em que funccionamos. 

R.eahnente, a desp<'za é das que merecem os mais vivos 
applausos. Mas a sua ínscrípcão, a sua installação no Or~a
menlo da Despeza, cm uma lei annua só póde ser desaconse;. 
lhada por irregular, por lumulluaria, sinão que, talvez, lam
bem, por contraproducente. 

Isto vale por um procedimento que legitimará amanhã li 
creação do cargo extraordinario para os ambulatorios, proposto 
110 servico que tão de perto. interessa a eugenia e a assistencia 
medica de como combate á ava1ia para usar do euphemismo de 
~~. . . ~ 

V. Ex. vi! que este r.recedente esgar~nln-se cm uma poJ•ta 
cuja entrada é de ambllo apparentemente insufficient.e ma9 
que depois se alarga, como um funil dilatado no qual se em
borcará !lOuco a pouco o Thesouro Nacional. 

V, Ex. não levará a. mal que cu solicite a suspensão dos 
nossos trabalhos para re~omal-os na hora que v. Ex. julgar 
opportuno, cstanrJo prox1ma como está, n hora da sessão 
ordinaria. · 

O Sn. PRESIDENTE- O Sr. Barbosa Lima, attendendo ao 
jideantado da hora e n necessidade de nos reunirmos cm sessão 
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ordinnria ti 1 hora e meia da tarde, requer a suspensão dâ 
sessão. 

O Sn. BUENO BRANDÃO -· A sessão scrt\ reaberta á :1 hora 
e meia da tarde ? 

O Sn. PrmSIDEN'rE- Pelo Regimento. 
Os senhoros que concordam com a suspensão da sessão, 

queiram levantar. (Pausa.) · 

Foi approvada. 
Vou levantar a sessão, designando para a ordem do dia 

da sessão ordinaria, o scgu inte: 

Designo para ordem do dia da sessão proxima o seguinte:: 
Votação, em 2• discussão, da proposição da Camara do~ 

dos Deputados n. H71 de :1924, orçando a Receita Geral da Re
publica para o exerc10io de :1925 (com parecer da Commissiio 
de Finanas, sob1•e as emendas apresentadas, n. 407, de 1924) i 

Votação, cm a• discussão, do projecto do Senado n. 59, 
de :1924, concedendo á Sociedade Propagadora das Bellns Artes 
o direito de emittir debentures par·a resgate de um cmpr(.'stimo 
(emenda destacada do orçamento da Receita e incluida enl 
virtude de urgencia) ; · 

Votação, em a• discussão, da proposição da Camarn dos 
Deputados n. H3, de 1924, que manda cmitt.ir, pela r.nsa da 
Moeda, sellos postaes cm homenagem a Santo3 Dumonl (cor~& 
parecer favoravel da Commissão de Finanças, n. 895, de 1924) i 

Votação, em 2• discussão, da1 proposição da Camnra dos 
Deputados n. :115, de HJ24, autorizando n abrir, pelo ~linis...i 
teria da Viação, o credito especial de 2.67t :t30$2i6, para. 
atlender á liquidacão de compromie~os assumidos com os ta
refeiros da construcção d~ Estrada de Ferro de Pett•o!ina a 
Therezina (com 2Jarecer favoravel da Commissão ele Finançlll, 
n. 405, de /924).; 

Votação, cm 2• discussão, da proposição da Cnmara dos 
Deputados n. H6, de t924, que ebre, pelo Ministerio da Viação, 
um credito especial de :118:609$850, para pagamento ti Companhia 
Carbonifera de Araranguá (com pm•ecer (avol'uvel d,l Com-
missão de, Finanças, n. 408, de i 924) ; . · 

Votação, em 2• discussão, do projecto do S•mado n, B, 
de :1924, autorizando o Presidente da Republica a abrir, Jlelo 
Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, o credito que for. 
necessario para occorrer no pagan1ento aos herdeiros do dou
tor Erico Coelho dos vencimentos que o mesmo, na qualidade 
de lente cathedralico da Faculdade de 1\ledicia õo Rio do 
Janeiro, deixou de receber (da Commissão de Justiça e Le
gis!ação e parecer favoravcl da de I<'inanças, n. 408, de 1924) ;. 

Vptacão, em 2• discussão, da proposição da r.arnat•n dos 
Deputados 111, 99, de 1924, r:uc rutorizn 11 abrir, pelo Mi l;,tot•io 
C . Interior, um credito supplcmenlar até 10 :OOO:t', pat':l ajuda 
de custo aos congressistas (com parece1• favoi'!!Vel da Commis.-
sãD de Finanças: ; · 

Votação, em 2• discussão, do projecto n. G2, de : :!:.!.!, con
cedendo a D. Pauli,na Coutinho e outra reversão das !JCnsõe~ 
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do mc!J soldo o montopio u.:~ percebia D. Amclia Coutinho, 
deixa,;,,~ pelo capitão c:c corveta José Antonio Gouli1:ho lt' 
Commi.:são dr. Finanças, pare c,.· n. 111, de Hlf' 4); 
· VoJ.nção, em 2' cfiscussiio do projocto di! Senado, 11. Gtl, 

do :!~j.;, concedendo isoncão do direitos para o material, mo·· 
b:Iiurio e clecornC)ão dcsLinuclos ;í construccão do Thontro du 
Comedia Bras i lei r·a (e-menda r;.estacada d.z. p1'oposição r.;tmero 
101, 1/a i 024); 

Votação, elll 2' di$cussão, ela proposi(:ão da Cama:a do~ 
D.:1 ulados, n. 11!l, de 19.21., detcrminandQ quo a~ V(1rbns e 
creditas votados pnr·u mal.crial de repart.içõre industri~~s d.l 
EsL~JJdo que lenham Lhesournria o conLubil idade, uma vez re
gir.tJ•adn pelo Tr·i!Junal de Contas, ~~jilm clistribuidns á~ rcs

. pCL'I ivn.' t.hcRoumrias o supp, idos pelo TllesoL,ro cm prnsl.ações 
· para se npplicarom aos fins a quo se dosLino,m (com pm·cce1· 

da Conwni.lsão de Finanças, sobre a,q e·merulas a.presentadas, 
11, 4 Hi, da HJ~4); . . 

Vutncüo, em 2' dlaonssúo, da proposfçllo da Oamnr•n elo~ 
Dc!ltlfados n. 120, do 1924, que nutorlza o Governo n ceder 
ao· Estado do Pinuhy a concessão para construir o Porto rir. 
Amnrraçfiq e no do Pará o do Santarém (incluída 8tn virtude 
de U.1'gencta) ; · 
.• Vofação, em 2' dlscussíio, da proposiç!i~ da Cnniara do,, 
Deputados n. 12·1, de 1924, qne autoriza o Governo a man-

. ~ dar fazer a construcção de estradas de rodagem oontornan,fo 
as cnr.hoeim.s CaracarUJhy e lerminnnd.o nt. Vi,IIa da Boa 
Vista, no Rio Negro (incluída sem parecer cm Vlrtude dE~ .ttr-
aencia) : · 
' Votncão, em 2' discussão, do projecto do Senado n. 68, 
de 1024, que abro, pelo Ministorio da Viação e Obras Pu
blicas, o credito especial de 47:461$677, pura occorrer ao 
paga monto do que é dovàdo a João Francisco de . Lnoerdn 
Coutinho, engenheiro da Repartição do Aguas c Obras Pu
blicM (ernenda destacada da proposição n. 10'8, de 1924, or
çame11.to da Viação). 

Discussão unica das emendas do Senado, ro.ieJlndas pela 
Climara dos Deputados, n, 7G, de 19211, fixando a despeza do 
Mini~f.erio da Justica o Negocias Interiores pnra 1925; 

DisctlRsúo nnlcn dn emenda elo Senado, re.leiLnda pela .Ca
illt!l'll dns Depu Lados, ,r,, proposição que flxlt 11 déRpezn do 1\li
nisll:'l'io da Guerra para o c~:ercioio dê 19213; . 

JJiscus~fio unicn das emendas do Senado, re.laiLndas pela 
CnmaJ'a dos Deputados, ú proposição n. 53,,dc 1921, que manda 
promo\'~l' os sargentos que se distinguiram na repressão do 
.movi monto revolucionaria de S. Paulo. 

J.cvunlu-8c a sessúo t\s ·12 horas. 

170" SESHM.l, E:\1 31 DE DEZEMBRO DE 1924 

J'OilRinENCIA 110!:1 f'llS, 11B'rACIO COil\l!JilA, Pnmi'IIDillNTIJl; A • AZERllOO, 
VICil•l'lli•:HIDF.~;•m; J\!ENilrlNÇA MAil'fiNS, :t• SECllllTAI110; E 
PlllllS I!IWIU.f.(), :Ju HllCllllT,\llll:>, 

1\'s 13 " 1/2 llorns, nchnm-so prcsent.os os Srli. A .. Aze
.rcJu, Dicmy~iu Hunles, Luuro .Sodrú, Costa Rodrigues, Cunha 

I 
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Machado, Euripedes de Aguiar, Tlloma~ Rodrigues, Benjamin 
Barroso, Ferreira Chaves, João Lyra, Antonio Massa, Venancio 
Neiva, Rosa. c Silva, Euscbio de Andrade, Lopes GonçalveE, 
Pedro Lago, Anlonio Moniz. Moniz Sodré, Manoel Monjardim, 
Joaquim Moreira; Mendes 'l'nvares, Sampaio CorrOa, Bueno de 
Paiva, Adolpbo Gordo, I.uiz Adolpho, Hermenegildo de Moraes; 
A rronso de Camnrgo, Carlos Cavalcanti, Lauro Muller, Vida! 
Ramos, o Soares dos Santos (32) . 

O Sr. Presidente - Presentes 32 Srs. Senadores, está 
aberta a sessão. · 

·v a e ser '!ida a acta dn sessão anterior. 
" O Sr. 4" Secretario (servindo de 2"), procede á leitura da 

acta da sessão anterior, que, posta em discussão, é approvada, 
sem t•eclnmncão. 

O Sr. 3' Secretario (servindo de 2") declara que não ha 
expediente. 

O Sr. 3" Secretario (sorvindo de 2") declara que nãó ha pa-
receres. · ' 

O Sr. Presidente - Nfío h a expediente. Tem a palavra n 
Sr. Senador Lnnro Müller, préviamente inscripto. . 

O Sr. Lauro Müller - Sr. Presidente, sinto tomar a. pala
vra na anscncia dos honrados Senadores que estiveram at{o 
agora· se oppondo á votação da receita. 

Tenho quo me referir a esse assumpto e desejaria que 
SS. EEx. estivessem presentes pnrn não dizerem que respondo 
pelas costas. 

O Sr. Presidente - Perfeitr~mente, o Sr. Senador Frontin 
pcrliu a palavra, V. Ex. falará depois. 

Tem n palavra o Sr. Paulo do Frontin. 

O Sr. Paulo de Frontin (*) - Sr. Presiclente, em sessão 
n::lürior não falei <~obre o orçamento ela receit.a para não per
f.nJ•bn.r o andamento dos orçamentos da despeza. Sendo, po
rém, ho,ir, a u!Umn sessüo orclinaria, pcrclerinm n opporluni
rlarlo ns cnnsiclernr,õcs que .prclrnrlo suhmclf.oJ' nn nlln aprer.e 
rJn Scnnrlo. si niio as fizesse n'a h01'a que regimentalmonl o mo 
t'· f'ncnllnrln, a hora r!o expediente. · , 

Quando tratei, em 2' discussão, da proposição da Ca
.Jl;nra dos Deputados sobre a receita, :li'í·' I in!la tido aind;; a 
· opro; ;.uni<lacle, ausente como estava na E'.trr.pa, de Jêr o br.i
lhante parecer do illustre Relator da Commissão de Finanças 
r]nanto d receita, na Gamara dos Deputados, cujo nome peç<J 
venia para declinal', o Sr. DI'. AffonSio Penna Fllho, riomfl 
que rel.cmbrn o do benemerito e saudoso brasileiro Conselhei .. 
ro Affonso Penna, que tantos e tão relevantes serviços preston 
;i nossa p·atriíl. · 

0 SR. SAMPAIO Gonnll:A - Muito bem. 
O Sn. PATJLO om FnONTJN- No trabalho que S. Ex. apre

scnl ou, fez umn scric de considerações que a hora adcantacla 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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em que nos achamos não permilto que examine, como de~ 
sejaria fazer, Limitar-me-hei, portanto, apenaSJ a algumas 
consiclci'açõcs, que julgo inclispcnsavcis para que certas dou
trinas, baseadas· na competencia dos que. as sustentam, não ve
nham a se tornar como axiomas, quando, longo disso, me ra
rece que não devem ser adorta:das. 

Uma das primeiras é exactamenLe relativa ao quadro que 
l:l, Ex. apresenta quanto aos de{icits de 19U a 1923, !)a im
porlancia total de 1.527,{)00:000$ papel e 157.778:000$, ouro., 
desprezando as fracções. . 

Ainrla hontem, sahlu em um dos orgãos mais noUciosos 
c!a imprensn ela capital, hontem 'á noite, um quadro publi
cado por mn d islincl.o funccionario da Fazenda, o Sr. Vale
J·io Cuelho llDdrigucs, dizendo que os dcficils do regímen re~ 
publicano, nos il4 annos decorridos, é de 3. 968.442:000$000 •. 

Ora, qum· um quadro quer outro, um referente ao rc
riodo de 10 annos atraz e o outro referente .a um período 
de 34 annos, abrangendo lodo o regimen rcpubl i cano, nacia 
indicam sobre o ponto de vista deficit ou saldo. 

O Sn. SAMPAIO Connll:A - Apoiado. 
O Sn. PAULO DE FnoNTIN - São numeras accumulados 

que não teem a menor significação. 
O Sn. SAMPAIO Connll:A ....., Muito bem. 
O Sn. PAULo De FnoNTIN - E V. Ex., Sr. Presidenta, 

va.e vêr isso. O defcit.o capital da nossa cscripluração, oon
siste em não , saber definir o que constitue capital e o que 
constitue despeza ..• 

O Sn. SAMPAIO Connll:A - Muito bem. 
O Sn. PAULo DE FnoNTIN' - , .. o que representam des

pezas :empregadas em valores que, muitas vezes, crescem ra
pidamente, muito mais do que custaram, c as desrP.r.as que, 
nbsorvidas no serviço ordinario, desappareccm no fim do 
cxercicio. " 

o Sn. DIONYSIO BE!Io"TI~S - Apalado. v·. Ex. já disse isso 
mesmo, referindo-se ao patrimonio adquirido á custa dos or~ 
camentos. Lembro-me dessa sessão em que V. Ex.\ falou na . 
Camara dos Deputados. · ·. 

O Sn. PAULO DE FnoNTIN - Agradeço muito ao meu ii
lustre amigo, representante do Estado do Pará, o apoio que 
me dá. , · . . · r ; 1 

O Sn. DroNYsiO DEJ)iTES - Justiça o verdade, .nttondendo 
á a ltn visão que V. Ex. tem elas financas da Republica. 

o Sn. PAULO r!E .FilONTIN- Comrrohencle v·. Ex. que, sl 
fosse verdade ·o que consta elo p11rccer do illustro .Relator da 
receita cln Camara ·dos Deputados, ou elo quad1'0 publicado 
por esse funccionario competente do Ministerio da. Fazenda, 
nós seríamos, no rcgimcn republicano, verdadeiro!i esban~ 
,iadores, sem absolntamenlc nada ler feito em prol do des
envolvimento c do progresso do nosso paiz. Felizmente, tal 
não S·O dá; era. preciso a contrapartida elos numeras que fo-
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ram ruhlicarlos . c csRa conLr.npnrUrJn ó representada pelo nu
mcr·o rJe Jdlomelr'os de estradas de ferro que foram construi~ 
1Ios, pcln numrr•o de linhas telrgrnplricas qu,e pe~correm ,.0: 
paiz, no sua extensa vasl i dão. A importancia despendida nos 
porl.ns, hnjc melhorados, c que representam um grande fa
cl.or· pum a exportação ... 

O Sn. SAMPAIO Conml:A -De que um só dcllcs, -o do Rio 
do Janeiro, pagnn o crnprestimo para as obras e a avenidâ 
que V. Ex. construiu. 

O Sn. PAULo DE Fno!IITIN - O aparLe do lllustre collega 
pelo DisLrlclo Federal vem reforçar, exactamente, com um 
caso concreto, as consideraoões que cu estava fazendo •. 

Mas, além disto, qual a somma que representam as pro~ 
Pl'icrlndos, os edifícios c outros multiplos elementos que con
sl itucrn o valor do pn!rimonio nacional? 

0 Sn. DIONYS!O DENTES - E as estradas de fem~ da 
União. 

O Sn. JlAULo ur; ~'no~1'1~ -Já me referi a ullas. 
Ha abi, portanto, uma ràlla essencial: ó n de se deno

l..inar deficit qualquer excesso ·de dospezas sobre a receita, 
e considerar como saldo a differenoa para menos entre a das
reza c a receita arrecadada. 

O anno financeiro p6de dar saldo de 10 mil contos e ser 
inferior· ao que tenha dado um deficit de 100 mil contos ..• 

O Sn. S.o\:MPAro Conall.\ - Muito bem! 
0 SR. PAUUO DE FRONTIN - , .. si naque!le nada se fez 

para augmenfar o pat.rimonio nacional, e neste se gastaram 
200 ou 300 mil contos para augme1llar este patrimonio. 
(Apoiados; muito bem.) 

E ainda é preciso considerar que só estou estudando os 
valores rnateriacs e que devemos levar cm conta lambem os 
valores moraes, aquelles que se despendem para a instrucção 
e para a defesa nacional, elementos que não podem deixar de 
ser levados cm conta, apezar de não figurarem premanente
mente, como material, no pa!,rimonio nacional. 

O Sn. LAuno MtJr.r.ER - Como os servioos para acabar com 
a febre amareiJa. 

O Sn, SAMPAIO Connt:A - Perfeitamente; diz V. Ex. 
muit.o bem. 

O Sn. PAULO DE FRONTJN - Vê, portanto, Sr. Presidente, 
como o facto de se accumular numeras sem a devida inter
pretação dessas sommas, póde levar a conclusões que não silo 
verdadeiras, lancando um véo negro por sobre a nossa situação, 
muito ·longo· daqui! lo a que se chega pelas conclusões tiradas 
destes numeras; 

O Sn. SAMPAIO Connf,:A - E: o fetichismo do numero, que 
ces·a. 

O Sn. PAULO DE FnON1'rN - Era este o ponto capital para 
o qual eu queria chamar a atlenção do· illust.re Relator da Re
ceita na Camat•a dos Deputados, pedindo a S. Ex. que deixe 
esse pessimismo e, QOm os elementos de valor que possue, de 
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lalenlo, erudição c compctencia, passe a constituir um dos fa
ctorr,, do nosso optimismo, porque nós devemos estar conven-

• cicloH, com n maior certeza, âc que o dcsenvolvimeniAJ o o pro
gres'" cm nm paiz novo como o nosso, exigem dispentlio de 
capilaes: avultados, sem o que ,iamai~ progrediremos. (Muito 
bem; apoiados I) 

A segunda observa~-ão que tenho a fazer refere-se ao dis
Cill'SO que acaba de ser proferido pelo illustre ex-Ministro da 
Fazenda, Sr. Dr. Sampaio Vida!, ao deixar a pasta que lhe 
ft•ra confiada pelo eminente Chefe da Nacüo. S. Ex., em um 
trecho, volta a tratar da questão que mais de uma vez ventilei 
.no .Sm1ado. Diz S. Ex.: · 

"Verá V. Ex. - dirigia-se ao Sr. Dr. Miguel Cal
mon - nessa synthese que, contemporizando com al
gumas rlespozas menos urgentes, V. Ex., até fevereiro 
de 1925, poderá dispor de um saldo de cerca de dous 
milhões esterlinos ou mais de 80 mil contos para as 
despezas mais prementes da administracão, além de 
ficarem pagos pontualmente os .iuros rln rlivicla externa 
c das apolices, em janeiro do 1925." 

Não me parece que osl.a parte traduza por cowpleto a 
sil.uncão financeira do 1'hesouro. O saldo em caixa é uma 
cousa; a responsal1ilirlade do passivo, é oul.ra. pudemos ler 
uma somma elevaria em caixa, mas si as responsabilidades do 
pasRivo forem sensivolmenle superiores, não haverú, em todo 
o caso, as disponilJilidades que dcvel'iam existir para satisfa
zer l.odos os compromissos t•esultanLes de despezas J'oil.as. 
Ncsla parlo, LamlJem .iá tive occasião do demonstrar a difl'c
r·en(ia entre o balan()O de caixa c o balanço do activo c passivo. 

Ha uma outra parte que ainda se va com terror. 
Estou inl.imamenle convencido de que com essa machi na 

montada (Banco de Emissão) os brasileiros, alJsoluLamcnle 
niío deixarão que o Brasil passe pela desvenl.um de i'alt.ar no 
seu dever - em agoslo do 1 !J27. São c orca rle 80. 000 : 000* a 
paga1· a 111ais cm 1!127, serão 70 ou GO.OOO :000$ com o cambio 
melhor." . 

E' um eno suppor-so. que isto, r.lo qualquer. fot•n1U, nos 
pôde n~c111orizar en) 1927. Nesse anno termina o pmzo da sus
pensacao da amorLtzaçfio concedida [1elo 2• {undin(f. A som ma 
que lerá de ser paga é relativamcn e pec\nena, não all.in~r. 
,ootno .esl.ú indicado, a cerca do dons mi hõos :esterlinos. ·I~' 
baslanl.e inferior a esl.a imporl.ancia, e se aLI.ingisso ITIOHIIlll 11 
80 ,111il conLos seria uma l'I'UCI{ão, cm l'elnç-ão aos nossm< OI'Çn
mcnl.os, que se traduz UJli.l!'OXJmatlamoutc n um millliío o qui-
nllonLos mil contos. · · ' -· 

O Sn. BuENO BMNoÃo - E quó dovc c1·escer parn o' unno. 
O Sn. PAur.o DE FnoN'flN - H a, por i nnl.o, um receio com-

pletamente infundado. · 
Si passarmos por uma crise maior elo que a acl.uul. não 

será a suspensão rla amortização, será a impossibilidaclo do 
pag-a!' o juro que roprescnl.a cinco ou sois vezes o valor da 
arnnl'l.lznçfio, mo !.Ivo poln qual, não só 1110 1 ROR, onmo em FII ·1. 
l.Jvcmos quo recorJ'Cl' no prl meil•o fundinq naquolle anuo c ao 
scgonndo em 1. 9'111. Cotno se vil osso cspntil.alho pouco ou quasi 
nada representa. E' preciso cltnmar allencüo do Senndo porquo 

L 
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este elcrncnl.o tio pnvot' pouco inl'lui!'Ú nu nossa siluncüu l'.i
nnnccira. · 

. O ~IÍ. Bu J'No BIIAN IJ:\o -- Em lo tio o cu~ o d8vomos prc
vcm;•. 

O Sn. P,wLo Dll .I?HON1'1N - Devemos cuidar disso c de 
Ludo quanto ó melho!'alncnlo maLol'ial que niio devo SCI' pa
rnlyzado, c que rcpt•cscnl.u somtna Slt!JCI'ior áquclla que de-· 
vemos pap;al' de nmorlizuçl'io do Hl27 cm dcnnte. 

Chamo ainda a nl.toncfio de V. Ex. Sr. Presldcnl.c, c do 
SonarJu para a situação cm que o Conp;rcsso Nacional vno i:lcixal' 
os OI'Çalnonl.os para o l'ul.uro cxcJ•clclo. 

O illusl.ro rcprc~cnl.anl.c do EHI.ado de iHina~. digno i'l'c
sidenl.c da Comnl!Ssúo ele Finanoas, podci'ia mcllwr que qual- · 
que!' Oii'i.l'o indicar ... 

O Sn. BUI!NO DE PAIVA - Ninp;ucm melhor do que V. Ex . 
.. O Sn. l'Aur.o DI! FnrJNTIN - ... ~uni foi o rcsullado dos 

esforços Jll'Ol'icuos ela Com missão ele li inanr,as c elos HCL!S rJ i
p;no~ llclaL!ll'C5 ~ohrc a Despcza, procUI'amlo comprimil-a c 
.eliminar Ludo quanto pUJ'cccsso excessivo sem a desorganização · 
dos sorv1cos, Nestas condições necessariamente S. Ex. l.erú 
cm breve opr.orlunidado de dar conhecimento ao Senado rios
ses cHI'OI'ços. Vou, porém, l.l'àlar do uma parle que 1í Commis
sáo de J?inançns não pódc fazer, pelo que lenho para ·isso maio 
·ampla liberdade. 
' · Sol que o !Ilustre Senarlor por Santa CaLharina, l1olalor da 
ncco!La. si csl.a fosso volurla, veria fornecer oeses elementos. 
mas inl'clizrnenLl', S. Ex. não póele apresentar os resull.ado!' 
llos seus esJ'OJ'COS. · 

Exan!inanclo o que foi \'olad·l, .\si o ó, o orçamento da lle
ceila, os clemcnlos que nadem ser offel'ccidos ao Senado, süo 
'OS scp;uinl.cH. .. 
· Uo!llo V. Ex .. Sr. J>rc.,idenl o, sabe as diversas verbos cln. 
ncroiLa CRI.Iío collocadns sobre tíi!Jlos varias. Para não cancar 
a nl.lcnçiio rlo Sonaclo, .g'l'll!JCi o.'< numcros quiJ pertencem n 
cacln 11111 rlo~ l.il.ulns c estudei I i lula por l.ilulo do orcamont.o da 
·ner·.c; l.rt du nn no passncln . 

. · · 'l'uclo aqt1i\lo qtw niic sn!'ft'I}U all.m'acão, n verbn corres-
JJO!Hirml c a c.~t.e nnno j1\ levou cm conta uma reducyão que foi 
'relia. lendo cm visto ·a m·rccadncúo, csl.udadu dcv1damente e 
:.JL!sl.ll'lrnrla no sou bJ•i!llnntú parcMr pelo Relator da Receiln 
na Camarn dos Deputados. · 

Sob· o.l.fl.ulo primolt·o, est.no collocados os impostos do im .. 
porlnçfío, entradas, sahidas o estadias do navios o addicionar.~. 
·.nenhuma nll.m·nçfto foi foila nestes impostos, que foram 
mantidos inl•:graes, som augmcnl.o nem liiminuicão. 
. A csl.imntiva, norém, soffreu modificações. Ella dt\ un1 
augmcnlo ·do ü. 775:000$, ouro, e ~. 01 O: 000$, p.apol, e uma 
diminuição de 035:000$ ouro, c de 1. 080:000$, papel, rosul
tnnrlo um accrcscfmo,. no lotai, de 5.8.10:000$, ouro, e de 
2, U:JO: 000$ papel: . ' 

O lilulo TI 6 rclal.ivo ao impost.o de consumo. Soffrcr:tm 
:nugmont.o os elo ns. '13, H, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 29; 
35, 36, 37, 30 o 41. Síio novos os do ns. 46 n 55. Foram manti
dos sem altovnciio o~ do n~. 15, 10, 20, 21, 25, 28, 30. 31. :12, 

· , 33, 3/j, 3R, ~O. ~2. ~3. t,~ o 45. Nmilos, a ostimntiva levo um 
nugrnrnlo de 3.80ú contos, pnpol, c umn climinuiçfio clr. 5,750 

; conlnR, pnprl. rlnnrlo, n~~im. umn l'oducçlio final do· !.!HG 
conl o~ de !'eis, p~pcl, na i mportuncia arcada. 
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Sob o n. HT, csliío comprchcnrlidos os impostos so!Jr~ 
circulacão, Soffr·cram nltcrnçõcs os ns. 56 c 50. Niío foram 
modificados os ns. 57, 58 e üO; ne!lcs, porém, a estimativa 
tevo um accrescimo de fJOO contos c uma reducçüo de 35.500 
contos; dando na impo!'tancia orçada uma diminuição final de 
3L GOO contos de ré is papel. Esta reducção extraordinaria é 
exactamente a qu0 se verificou na questão dos se!los sobre 
fundos mercantis que, orçada em 100 mil contos, foi reduzida 
n 65 mil, havendo, portnnto, uma reduccão de 35 mil. 

Titutlo IV- Imposto sobre n rendn. O n. 61, foi modi
ficado. Não soffrernm alterações os ns. 62 e 63; a estimativa 
foi todavia elevada de 2. 300 contos de réis papel. 

N. V - Imposto sohre loterias. Nenhuma a! teração foi 
feita; nem a estimativo foi modificada. 

N. VI - Diversas rendas. Não foram alterados· os varias 
numeras deste titulo; a estimativa, porém, teve um augmento 
do 300:000$ e uma rcducção de 230:000$, o que dá um 
accroscimo final de 270:000$, papel. 

N. VII - Rendas patrimoniaes. Nenhuma modificação 
· houve nos numeras deste titulo; a estimativa foi augmentaaa 

de 140:000$ c reduzida de 50 :000$, dando em resultado um 
nccrescimo de 90:000$, papel. . 

N. VIII - Rendas industriaes. As estimativas apresen
tam um augmento de 19.419:000$, papel e uma diminuição de 
500:000$, ouro, e 5.000:000$, papel; do que resulta uma ro"l 
ducção r! e 500 :000$. ouro e um accrescimo de 14. U2 :000$, 

· r·apcl. Foram ai torados os ns. 79 e 80 e accrescida do nu
mero 88. 

Receita r.x!raordinaria. Tendo sido supprimidos os nu
meros 112, do O!'çamcn!o para o exercício actual, no valor de 
1. 5·99 :600$, ouro e 114, de 1.150:000$, papel c feita varias 
alterações nas estimativas, houve o ailgménto de 45 ·contos, 
ouro c 6.185:000$ papel, e uina reducção de 1.599,:600$, 
ouro e 1. 750 contos, papel, de que resulta uma diminuiciio de 
L 554 :600$, ouro c um accrescimo de 4. 435:000$ papel. 

São estes os dados que colhi, não tendo sido modificado 
os numeras onde houve augmentos de impostos na estimativa 
constante rle~lc exercício, 

o Sn. r.wno Mur,LER - Posso informar a v. Ex. que, 
do accôrdo com a arrecndli.cão do primeiro ·semestre deste 
anno, o augmcnlo de algumas estimativas elevou a renda de 
mais rle mil cont.os. 

O Sn. PAULo DE FnoNTIN - Servirá para a conclusão da 
receita ordinnria. H a, portanto, um accrescimo de 5.840 :OOú$ 
ouro e 2L 437:000$ papel o uma reduccão de 2. 054 :600$. ouro 
o 36.545 :000$ papel, de onde resulta um augmento final de 
3;/i85 :400$· ouro e uma diminuição final dé 12.108:000$ 
papel .. 

A receita ordinaria para o corrente exercício é fixada em 
102.790:600$ ouro o 899.088:000$ papel. Fica assim a do 
exercício de 1925, Mnstante da prorogação do Orçamento da 
Receita, com as morlificacões da csf.imativa. a que me referi, 
em 106.576:000$ ouro e 887.580:000$ papel. 

A despe?.a, segundo n prooosicão da Comnra, era de réis 
SL 409 :GOO$ ouro e 945.046: 100$ papel. 

• 
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A8 modifica~ões feilas pelJ illustre Presidente ela Com, 
missão de ,Finanças, devem mai~ ou menos, se compensar. 
LExiste, pois, um saldo ou!'o de 22.166 :00011! ouro o um de{iczt 
de 57. 460: OOU$ papel. :Fazendo -se a conversão á laxa de 
4$500 o vale--ouro, isto é, 6 d. ouro por 1$, nos dará ró!J 
99:7 48$800. Deduzindo -se o deficit. papel, licará um saldo 
papel de 42 :288$800. 

· Isto quer dizer que, votada a prorogacão e acceito o orod· 
mento da Despeza como foi votado pela Gamara e modificado 
no Senado, chegaremos, em numero redondo, a um ~aldo papdl 
de 42.000:000$000. · 

E' verdade que falta o augmento provisorio, que repr·~, 
senta 7G. 000: 000~~-, que dar(L, portanto, urna difi'erença de ré1:J 
33.000:000$000 • .t·ara compensar essa difl'ercnça, não só u 
aparte do illustre relator da Iteceita, nesta Casa, mostrou qtto 
11s estimativas das verbas devem ser augme11tadas, como· no 
calculo que fiz não considero augmento nenhum em todas as 
verbas, em que tendo havido au'g:rwnto de imposto não se po
dia supprir a quota relativa ao augmcuto progressivo, que 
em geral tem a arrecadação. 

De modo que tenho certeza de QU!l, sendo conveniente
mente arrecadados os imrJostos, haverá uma perfeita compen
sação, chegando o Congt·esso a dar ao GCJverno um orr.amento 
equiltbrado. 
· Resta apenas a questão da di v ida fluctuante, problema só
rio e cujo momento não é opportuno para ser tratado, mesmo 
porque as minhas opiniões a respeito não representam a da 
maioria do Senado, São muito rndicaes n respeito do que ó 
preciso fazer. · 

São essas as consideraçõ~s que tenho a honra de submet
tcr a V. Ex. e no ,Senado, e tsrmino pedindo quo, na nela ela 
sessão de hoje, se.ia inscripto um voto de louvor, do applauso 
:aos incnnsaveis esforços da digna Commissão de Finnncas deat:t 
.Casa. (Muito bem; muito bem. i · 

O Sr. Presidente - O Senado acaba do ouvir as ultimas 
palavras do honrado Senador pelo Distl'iclo Federal. S. Et. 
requer, com justiça, que se insureva na neta dM nossos trab~

. lhos de hoje, um voto de louvor, de applnuso á Commissão elo 
Finnncas pelos esforços quo fez, que tem feito sempre, dando 
ainda nestes ultim'ls dias provas do seu elevado .vatriotismo. 

Os senhores que approvam o requerimento do nobre Se-
nador queiram levantar -se.- (.Pausa,) • , ·. 

Approvado, · 
. .o Sr. Bueno de Paiva :- !1cç.o a palavra . 

,,. O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Senador Bueno 
.de Paiva. 

O Sr. Bueno de Paiva (*) --Sr. Pl'CsidenLe, em meu nome 
li no da Commissão de Finanças, venho agradecer ao illustro 
Senador pelo Districto Federnl a iniciativa generosa quo 
teve, e ao Senado, por tel-a npprovndo, da qual resultou uma 
prova do consideraoão á Commissão de Finanças, que tanto 
.se tem esforçado nos trabalhos orçamcntarios, 

O Sn. LoPES GONCALVES - E' um acto do jusLiQn • 
. ~ . '• ... 

:...... ~(>l<)J Nii.Q foi r.~Yi§~9 pe)P. í';r.n.J:!Qr; ..:'~ ~~!!.u.~S 
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0 Sn. BUitNO m: J>.\IVA - A Commis~iio, l'ept'C.lJiifunLo 
rln confiança do Senado, pl'OCLl!'Ou, o mais que poudc, corres-

•· Jlll/ldel' au manclulo. dos seus JHll'ü', dando u melhor uo seu 
osfllrço no sentido 'de oc(uilibt'ar os amamento~, com a dl.mi
nuiçfto das de~pczns e nugmenlo àa reeeita. 

·Agora, St·. Pre:;idenLr, npt'OI'Oi lo a. OPJJOI1lunidadí! . para 
cor·,·csponder ao appello do illtwlrc rcpt'etionlante do !Jiiltri
cln Federal, Sr·.· Paulo ele Fronlin, pedindo infor nmçõc.l sobre 

· 1 nrus dos nossos trabalhos, em t·~l!iiJÜO a•J orçamento 
da Despcza. Approximadamen te - porque ainda não posso, 
com ·precisão, determinar os resultados dos nossos trabalhos 
- poderei prestar neste momento a S. Bx. os seguintes es
clarecimentos sobre os orçamentos votarlcs pelo Senado: Na 
Guerra, houve uma rcducção ela proposta da Oumnra do réis 
9.557:000$; nn Fazenda, a rcducçüo foi dr! 1;.957:000~; no 
Bxtcrior, de J. 550 :000$; na Marin:!n, ele 92 :000$000. Quan
to no orçamento da Viação, o uugmento foi drJ '7 .000 :úi!OWOOO 
o no da Agricultura, de a. 200: 000$000. Niio mo rcfí:'lJ no 
orçv~mcnl.o do Interiol', porque quanto a Ctile ainc.Jn nãu puoso 
precisar a quantia. 

A reducção global dá o reDu !lado je C .!J5ô :OOG~. cxce~ 
plnando-se o orçamento do Interior. 

Mais não pouào fazer a Commi~:>:io rk l .. i;mnrn:'. rL como 
esLa ;;emprc leve o apoio elo Senado,·. essa rr.duêçào l'cpre" 
senta o esforço de todos os Srs. Senadores. 

Agradecendo pois as ;manifestações genorosas elo iii ustro 
Senador pelo Dislricto Federal e as manifcsLa(:ôes lfw eonfor
tadoras do Senado, peço que SS. EEx. levem em conta o 
pouco tempo C!Ue teve a Oomrnis~ito pnra dcscmpr.niJal' n sua 
ardua tarefa, em relação aos trabalhos orçamentarias. (Apoia-
dos. Muito bem; muito bem.) . 

O Sr. Lauro Müller - Poco a palavra. 

O .Sr. Presidgnte - Tem a palavra o Sr .. Laut•o 1\lüller. 

O Sr. Lauro Müller pronunciou um discurso que será pu~ 
b!icado depois. · . 

Comparecem mais os Srs. Mendonça Martins, Pires Re.o 
helio, Pereira Lobo, Barbosa Lima, Jus,to Chermont, Antoni
no Freire, João Thomé, Bernardino Monteiro, Jeronymo Mon
teiro, Miguel de Carvalho, Modesto Leal, Paulo de Frontin, 
Bucno Brandão, José Murtinho, Felippe Schmid.t. e Carlos 
Barbosa (15). · ·-

Dexiam · de comparecer, com c·nusa ,iusl.ificada. os Srs~, 
Silverio Nery, Ari~tides Rocha, JoRtí Euzebio, Eloy do Souza, 
Epitacio PessOa, ·Carneiro .ria Cunha. Mnnocl Bot·b~, Gonç~lo 
Rollemberg, Lacerda Franco, Alfredo Elhs1 Eugemo JardJm, 
Ramos Caiado, Generoso Marque3 c Vespucw de Abreu (14) •I 

O Sr. Presidente - Est{l finda a hora do expediente. 
O Sr. A. Azeredo ó subslit.uido na cadeira da presiden~ 

c ia pelo Sr. Mendonça i.1artins. 
. ... ; 

• 

I 

.... 
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O Sr. Presidente -- Terminada a hOl'a do expediente, 
passa~se á 

' 
ORDEM DO DIA. 

Orçamento da Justiça 

Continuacão da discussão dad emendas offorecidas pelo 
~cnado ao orçamento da Justi~a. rejeitadas pelw Gamara dos 
Deputados. 

G Sr. A. !l.zeredo - l?eco a palavra.. 

O Sr. Presidente :- Tem a palav,ra o Sr. Senador A. Aze.; 
ro~. . . ~ 

O Sr. A. Azeredo (*) - 15!' .. Presidente, tí lamentavel 
tlue no u!Umo dia do sesdáo dos nossos traba!lhos, cu tenha 
ncc.essidúde de tomar a:Jgun~ momentos da preciosa aLtencão 
do Senado para dar orna resposta ao meu illustre amigo, Se-· 
nador pelo EsLado da Ba:hla. 

. O Sn. P llDno LAGo - V. Ex. dá licença para um apar:. 
te? Sua resposta não é uecossaria, porque não me referi á 
M.csa do Senado nem á Commissão de Policia. Não ha uma 
só palavra da qual se possa deprehcnder que me tivesse re~ 
Jcrido á Mesa do Senalio. Eu, sim, usando de um direito que 
não me pó de ser negado, como Senador, critiquei funcciona~ 
riod ·que não sabem cumprir o seu dever. Isso não é censu
rar a Mesa. Absolutamente não"· me referi á Mesa do Senado., 

O Sn. A. AzEnEoo - Sr. Presidente, o aparte do nobre 
Senador Jaz-me lembrar urna occasião em que, estando eu 
nesta Lri.buna, fui forcado a sentar-me immedirutarnentc de~ 
pois de um apa:rtc que me Jeu o eminente Senador, de saudo
sa memoria, Sr. Ruy Barbosa, .appellando para as nossas wn-
Ugas relacões. · 
· Dcante da declaração do honrado Senador pela Bruhia de 

que nenhuma referencia fez á Commissão de Policia, ou Mesa 
do Senado, no discurso que proferiu na sessão realizada esta 
manhã, parece, rearlmenle, quu eu não deveria continuar na 
tribuna, por nada ler que defender. 

Direi, entretanto, uma vez que csLou com a palavra, quo 
tJS J'unceionarios do Senado podem, muitos dellcs, ou poucos, 
PU lllll ou outro, desagradat·· a esse ou aquellc Senador. MaiS, 
incontn,;iav(iltncnlc, os funccionarios do Seilado, cm sua quasi 
tolnlitladc, são empregados que merecem toda a distinccão, 
não sórr1enl.c ela Mesa, da Commissão de Policia, como dos 
PI'D!ll'ios· Senadores.· · 

Comp:•olJCndo a magua do meu nobre amigo, Senador Pe~ 
dro Lago.· ~las S. Ex. hu de convir que as noticias dadas 
pelos jornae3 riiio deveriam ser lrazidrus no seio do Senado, 
princivalmcntc com o intuito de atacar os empregados desta 
casa que porvcnLura facam parle dn redacção desses jornaes., 

O :3ir:· PEono LAGo - Mas se elles si gabaram de que 
dt!.J':lnl n~ noticias? f 

' . .~*). ;l'jão f!)~ r.eyistp pell) oraqor. .. 
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O Sn. A. AzEREDO -- Não é sómcnte o.meu nobre amigo 
que tem · sof1'rido ataques dos jornaes. Ninguem, aqui, foi 
maior vietima do que eu do3 ataques dos jornaes. E com
quanto eu soubesse que l'unccionarios do Senado faziam pa:r
te das respectivas redacções, nunca vim para a tribuna re
clamar, c mui! o menos cogitei de empregar medidas extre
mas contra qua:Iquer desses funccionarios, porque Isso seria 
privai-os ela liberdade que devem ter de apreciar os nossns 
actos como entenderem, não como funccionarios do Senado, 
mas como jornalistas. 

Os nobres membros da opposicão, por exemplo, não teem 
sido ainda agora violentamente atacados pela imprensa? En
tl'etanto, nenhum delles veio reclamar contra· esto ou aquel
lo funccionario desta casa que porventura faca pat•te de 
qua1lquer um desses orgãos da imprensa do Rio de Janeiro. 
· Elles não são responsaveis. Hesponsavcis ;:fio os liirrJ-· 
olores dessas folhas. De. modo que não devemos condemnar 
qualquer funccionario do Senado que, ·fazendo parte deste 
ou áaquelle jomal, se julgue com o direito de fazer aprecia
cães a respeito dos membros des·ta· ca:sa. 

O nobre Senador tem razão em classificar: de violento 
o ataque que soffreu, mas S. E.t. não devia ;referir-se a eiie, 
devia deixar que a mesma imprensa commentasse como en
tendesse, por,que, nós outros, fallemos justiça aos nobres sen-
timentos do honrado Senador, · 

O Sn. MoNiz SoonÉ - Devemos reclamar contra a fal
la de liberdade da imprensa. Os excessos da imprensa são 
corrigidos pela liberdade da propria imprensw. Devemos pro
testar contra esse monopolio, mantido pelo Governo. de in
rou-se, sabiamente, por traz :das disposições do Regimento 
sultar sómenle os adversarias. . i,, . ,, ~ 
· O Sn. A. AzEnEoo - O nobre Senador pela Dallia, que ó 
ôa opposição, se queixa deste mal; o meu nobre a'migo, que 
ó governista, lambem se queixa:. 'rodos nos ,julgamos com o 
direito do nos queixarmos do que diz a imprensa, mas não 
].)ensamos nunca cm atacar ou responder da tribuna: do Senado 
a esses ata.cjucs da imprensa. 

O Sn. MoNiz Soon~\ - Eu não me queixo do ataque da im
tirensa: queixo-me. ao eontrario. da falta de libm·dade para a 
imprensa. · 

O Sn. A. AzEREDo -· Perfeitamente; V. Ex. nenhuma 
:reclamação fez da tribuna. Foi o. meu nobre amigo pelo Es
tado da Bahia, o Sr. Pedro Lago, quem falou h' respeito da 
«Varia, do 4:Jornal 'do Commercio,, . 

Sr. Presidente, muitas vezes, os directr.rc3 dos jornaes 
iJ11íO sabem o que so passa na sua redaccão. . : 

O Sn. PEono LAGo - E' verdado. o com i: so t'U na o respon
sabilizo o director do jornal, porque fui director do um e, mui
.tas velles, a ant.ipathia dos rcporters os obrig~vn a dnr noticias 
perversas contra eol.e OLl aquello. 

O Sn. A. AZE11llllO -·- Alitls, V. l!]x. CiLtil. rcsponsabi!i1.ar 
p Sr. ~elix Pacheco. · ···-

0 Sn. Pllnno LAGO - Nãn quiz, absolutamente. V. Ex. 
não comprchcndcu o que cu disso. ' '··~ 

·~ 

I I 
' 
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O SR. A. AzEnEoo - Sr. Presidente, não quero Lo~M'! 
mais tempo ao Senado. Uma vez que o nobre Senador arsse 
que não fez nenhuma referencia nem á Commiss"- .-~ .. Policia, 
nem á Mesa do Senado ••• 

o SR. PEDRo LAGO- Absolutamente, eu falei desassombra-
damente. . 

O SR. A. AzmEno - •.. as :ninhas observações desa.ppa
recem, mesmo porque quero deixar que actuem as ;boas im· 
pressões produzidas uesta Uasa, pelos dous discursos, que aca
bamos de ·ouvir: o do eminente Senador pelo Districto ;fe
deral e o do illustre r·elator• da Iteceita. 

~'"estas condicões. Sr. Presidente, vou sentar-me, di~end~ 
simplesmente que a Commissão de Policia pensa em reorga
nizar o servico da secretaria e o fará opportunamente., 1 

O honrado Senador referiu·se á rcdac~ão de debates., 
Sr. :Presidente, na redacção cio debates desta Casa, ha 

alguns jornalistas. J!:lles. po·rém, não t.eem culpa. do que se 
passa. Antigamente, de aceórdo -::om o RegimcnLo do Senado, 
os diseursos não podiam ser· l illos nesta Casa. Agora não só, 
podemos lêl-os como cada um de nós tem a liberdade de des
cer á secção steno,graphica e ahi emendar os seus discursos .•• 

Os redactores de debate tinham, outr'ora, a funccilo d~ 
resumir os discursos do~ Senadores, afim de que, no dia .,se.. 
guinte, fossem publicados no Diario do Conur.esso. Hoje, n~ 
temos os discursos na integra e, portanto, esses discurso~ 
podem ser acompanhados pelos proprios interessados dll8 
questões que se debatem nesta Casa. · 

O SR. PAULO DE FnoNTIN - V. .Ex. me {)ermltte um: 
aparte? Em geral, os meus discursos não são revistos e saem. 
publicados até com ~rros de concordancia, po~ falta de ~ 
âactores de debates. .I 

0 SR. MIGUEL DE CARVALHO - Idem, idein. \ "I 
O SR. PEDRo LAGo - Não posso publicar o meu discurSO, 

porque não tenho tempo de o corrigrr ou fazer um resumo., 
O SR. A. Azmmoo - O 11on rnrlo Senado!' pelo Distrieto 

Federal affirmou uma Yerdade u eu estou de inteiro aocOrdo 
com S. Ex. 'ramllem não leio os meus di8cursos, não tenhG 
tempo de os corrigir, de modo que elles correm par conta ~ 
steno,graphia. 

O SR. PAULo Dll Frw:o:,'J.'II - Qml aló apanha todos os d~
cursos, .muito bem, mas d()pois sempre é neeessaria uma ~ 
visio. · · 

O SR. A, AzERrmo- E' preciso lJUO l!njà redactores de de
bate, nesta Casa, porque, embora o upannament.o seja com
pleto, os discursos não podem ser fornecidos á imprensa dia· 
ria tal .como vem da tachygraphia, apeznr de serem stenogra
phados por funccionarios de primeira ordem e muito interes--
sados na corrcc~áo dos discursos dos Senadores. · 

. _O SR. ·PAULo DE F!IONTIN- Apoiado.:"'Eu me refiro á re
vrHao das provas do D1a.rio do Congresso. Essa revisão da 
fhclo, é fciLa inconvenientemente. E dessa revisão não' •ã(J, 
enc-arregados os redactores de debates.. ~ · · 
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- o Sn. A. AzEnJ:DO - Dada os La oxplicncão, Sr. Presiden-
te, de accOrdo com o nobre Senador, que declara não ter s~ 
referido á Commissão de Policia nem 1\ Mesa do Senado,. dou-' 
me por satisfeito, esperando que o Senado faca justica aos ln-' 
teresses .que teem a Commissuo do Policia e a !Ilesa pelo hom 
fllnccionamimlo da Secretaria desta Casa, esperando. t.ambem 
que, conhecendo-os pessoalmente, JlllSSa ·~ada um dos .Srs. Se ... 
n~dores Iazor a .iusLica, que lhes cabe, porquanto os funccio
P,arios da Secretul'la do Senado são dignos, intelligentes, traba-
Jl)adnres e honestos. (Muito bem!) . 

· O Sr. llrlendonoa Martins pronunciou um discurso que será 
·p'ublicadc depois. · · 

,I 

O -Sr. Presidente - 'l'em a palavra ·o Sr. Pires Rebello. 

O Sr, Pires Rebello - Sr. Presidente, para não retardai' à 
marcha do areamento que se acha sobre a mesa peço li. v .. Ex. 
que me conceda a palavra, para uma explica(;[LO pessoal, depois 
'de votado esse areamento. , . . ... 1 . --- • • • 

O Sr. Presidente - V •. Ex. ficará inscripto, 

O Sr. Pedro Lago - Peco a palavra. ·.'I I 

. · , O Sr. _Presidente - Tem a palavra o Sr. Pedro Lago • 

· : O Sr. :Pedro Lago - ·Sr. Pre.sideute, de accuL'do. com os 
'artigos ! 19 do regimento c <19 da Coastituicãu, requeiro a 
Y. E>;. que submetta á delibeJ·acão do SonarJo uma por unl:L, 
'àS emendas rejeiladas pela Camal'a a este Ol"\iBmento. 

·., · O Sr. Presidente - O nobre Senador pela Bah·ia requer, 
;apoiado em disposição do regimllnto e disposi~i1o coaslitudu
·na'l, a.· votaç·ão de cada uma das emendas, se par adam~nte. 

Sendo mais BlllP lo o requerimento do Senndor Thumaz Ro
drigues elo que o reque:imcnto do Sr. Ped~·o Lego, .:onsiderc 
,prejudicado o x·equerin:cnto do S~nador pela Ba.hia. 

, O Sr. Paulo de Frontin ·-Peco a palavra pela ordem. · 

· i O Sr. Presidente'- Tem a palavra o Sr. llaulo.de Frontin. 
' \ I . 

1 • · O Sr.· Paulo de Frontin (pela orrleml - Sr. Presidente, o 
requerimeqlo do illustre Senador pela Bahiu é perl'eHament.e 

,.regimetnal. l\las é preciso que elle seja fcl1:o, podindo parn. 
.que. seja .dest.ncada cada uma r.!a~. emc•ndas, :1om o qnn vae de 
encontro a•i regimento. :- ~- .. , , 1 1• _,,1:.d 

· O Sr. Presidente -· Devo obscr•vnr a V. Ex. QUtl ó nobre 
· Scna.dor pela Bahia _apoiou-:m cm uma d!sposição ::h anl i;~o 
'ltegimrn Lo n d i~posi I. i vr.-rla Consl.il.u i c fio. I\ , errludo, pol'6m; 1í 
'que a l'e!'orn:a .dn l'll~in.m;Lo, l:ru rola\~O !'Is rr.utel'ias c·l·cam.:m-
·tarias, deLe!'lnina que R votacãc da~ cm11mdu~ rejeitadas p~ln 
Calllara seja feita por grupps: das que Uverrnq parecer favo~ 
• tavel e das que ·obtiveram parecer contrar!Q, 
; , Von o.roccder -~ votacão das emendas rt:i!'itadas pela Ca
mara, podendo cn~retan~ o, os Srs. Scnadoree :·cqLl er!lrem seja 

•. 

I 
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r1r.Ftní'ttr:a :Jii:l!tlr:cL~ ;~lJ.') on,~·J•(\.t':i, ·ú! !IH)tlo .jl!.~ rl ~1!11! l, JH,.·J..;,, 
pronunciar dOIJre cada llma, po1 !:!!3, como •.i.J'.t 1 n;ina 1 Conõli-
tuiQão. , • 

'ren1 a pa:avra o Sr. BarbG.la Lima. 

O Sr. Barbosa Lima - Sr. Presidente, desisto da palavra 
para não prejudicar o andam~uto da votacão. · 

O Sr. Presidente - Emenda n. 3. 

O Sr. 'l'llo;naz Rodrig11ea (') -· 81'. Pi'CSitlente, enlr<l a.~ 
o•uenda~ rejeitadas pela Camara dos Deputados, mereceu pa
l'(•cer Ia voruvel da honrada. Comm1ssão de b'inancas do !:lena do, 
para que seJa approva.da por dous tercos, a emenda de u. 3, 
que é a que restabelece a~ dotaoõos para o pagamento o eom
p:et.a execução do conLracto da cRevista do Supremu Tt•ibunab 
Levo assignalar que esse parecer se tornou viclorioso no se1Õ 
du Comnmsão de Financas apenas pela maioria de um voto 
e, ainda, que teve contra si, clara; expressa, inSOJlhl~mavel, a 
opmiiio do preclaro reJat .. r do oroameolo do InteriOr e Ju6Lica • 
. meu emmcate amigo Senador pelo Estado da Bahia. 

A angustia do tempo não ma per mi ti e, com as lu~f:'S jll 
meio npngadas deste fim de sessão purlamentaJ•, fazel' quar~ 
ll\l~r explanacão em torno deste ussumpto, que, aliás, Julgo 
f;erreitament.e conhecido de todos o: ~enllore~ Senaulll'es, pa1·~ 
que elle fo1 ampla e e:thaustivamenlc rhscutirJo 11a tr·touna !la 
nnt.t·a Uasa do Congre~~o. na impren~n. e. atA em volumes•)~ 
:folh,etos que tiveram ampla divulgacão. Não obstante, devo 
tornar. publico perante o Senado e perante a Naoão, que voto 
contra esta e~enda;que restabelece ·um contracto infeliz, o qual 
constitue para o erario publico uma lezão enorme, ou, melhor, 
vma lezão enormissima. 

Trata-se de um contracto verdadeiramente leonino, em 
que, de um lado, só existem vantagens excessivas, desmedidas 
desmarcadas, para uma das partes e unicamente onus, en
caL'gos pezadissimo~ para a outra parte, que, no caso, é o com
balido e exhausto ·J.·hesouro Nacional. 

Mas nem só essas consíderaçê,es de ordem .moral, se assim 
mo posso exprimir, veem influir na minha deliberacão. Con
s!dqro ainda esse contracto nullo, irrito, insubsistente, não . só 
porque foi realizado por quem não tem, em face da Constltui
(.'íío, poderes nem competencia para assignar contractos, one
rando os cofres publicas e assumindo compromissos em nome 
du União, como ainda porque foi celebrado com uma sociedade 
commer·cial constituida de uma maneira menos regular, em 
contraven~!io com as normas legaes, que regem a organização 
o as sooiedaàes anonymas. 

Havendo, já como Deputado, já como membro da Commis~ 
são de b'inancas ·da outra Casa do Congresso, pela primeira e 
l'cla segunda vez, negado o meu yoto á approvacão deste con~ 
tracto inominuvel, nada mais faco, Sr. Presidente, neste mo
mento, que manter a coherencia e a altitude ~a qual não mo 
penitencio, antes só tenho razões pal'a me fecllitar, pela cer
teza de que mais uma vez, procuro acautelar, com os interesses 
do Thcsouro, os molhares interesses da N'acão. 

Era o que cu tinha a dlzcr. (11/uito bem; muito bem.), 

(*) Não 1'oi rovisto poio Ol'lldor. ' . . 
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O Sr. Paulo de Frontin - Peco a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Paulo de Frontin. 
· «:1 Sr. Paulo de Frontin (*) -Sr. Presidente, a emenda que 

se discute é da minha autoria. Não coniheco o contracto celebra
dó com a Revista do Supremo Tribunal. Não tive portanto, 
quando apresentei a emenda que será agora resolvida pelo Se
nado ·qualquer intuito favoravel ou desfavoravel a execusão 
do referido contracto. 

Tratava-se da verba «Justiça Federab modificada pela 
proposição da Camara. Entendia que ninguem era mais com
petente para saber quaes são as despezas relativas á Secretaria 
do Supremo Tribunal do que o proprio Supremo Tribunal, 
corporação que devo merecer um pouco de respeito entre os 
a .tos poderes do Estado, para que perante a opinião publica 
el!es sejam devidamente acatados. · 

O Governo, portanto, tendo solicitado a approvação desse 
c•mtracto, o Congresso Nacional tendo approvado, estando in
cluida na .proposta do Governo, foi este o meu objectivo. 

Portanto, qualquer consideração dizendo que o contracto é 
nullo ou representa um attentado á moralidade publica, a oc
casião opportuna para se ventilar esta questão, era quando os 
contractos foram submettidos á consideração do Congresso. 
Este é que era o momento em que com utilidade se chegaria a 
tJ m resultado. 

0 SR. THOMAZ RoDRIGUES - Votei contra na Commissão 
à e Finanças. 

0 SR. PAUJ,O DE FRONTIN-V. Ex. pode ter votado contra, 
IJão sei nem indaguei; o que sei apenas é que houve a segunda 
discussão do Orçamento do Interior, discussão das emendas, 
houve a terceira, a referente ás emendas nesse turno e. V. Ex. 
não tomou a palavra em nenhum dos quatro debates a que me 
refiro. . . 

Nestas condições. si ha qualquer intento no modo pelo 
qual se expressou o illustre representante do Ceará de dirigir 
ao autor da emenda que está. em votação, qualquer recriminação 
on censura, S. Ex. il o Senado podem estar certos· que não te
nho n menor re'sponsabilidade nisto c apenas tenho como nor
ma que é indispcnsavel o respeito á. palavra dada, mesmo 
.quando se trata da palavra symbolica no voto, porque, quando 
afio se respeita isto, não h a mais sociedade organizada. (Muito 
bem; muito bem.) 

O Sr; Presidente- Vou ler a emenda: 
Verba. 12 - Supremo Tribunal Federal: 
"Restabeleça-se a proposta do Gove!'nO, accresci

da do augmcnto votado pela Camara dos Srs. Depu
tados, para um ,juiz seccional em disponibilidade, 12 
contos." 

"Sub-emendas: 
Excepção quanto á sub-'consignações ns 4, 5 e 6 

·do material. 
A' vel'ba 12 - Supremo Tribunal Federal - Pes

soal - Em vez de "tres chauneurs, diga:..,se : dous 

I 
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cbauf,feurs; cm vez de trcs ajudantes de chauff,eurs, 
<liga-se: dous ajudllll1tes de cbauffeurs. 

AccrescenLando-se na inscri!pçáo da verba: "da
vendo o Governo entrar em accôrdo com os intereasa
dos no sentido de rever o contracto para serem modi
ficadas as obrigações do T.h;esouro". 

· Os senhores qu() a~provam a emenda com as respectivws 
sub-emendas, queiram levn.ntar-se. 

·VoLara.m a favor 26 Srs. Senadores 
Queiram sentar-se ·os senhores que votaram :1 favor e 

levantar-13e os que votam cont.ra. 
Votaram contra 1·6 Srs. Senadores. 
A em()nda foi rejeitada por níi.o Ler recebido dous terços 

dos votos presentes: 20 contra 16. 
O Sr. Pires Rehello (pela ordem) - Pedi a palavra, para 

que fique constando dos "Annaes" do Senado que tamllem vo
tei contra esta emenda. 

Verba 20 - Ambulatorio Rivadavia. 
O Sr. Jeronymo Monteiro - Peco a pa1avra pela ordem 

para encaminllar a votaçíi.o. · 
O Sr. Presidente -Tem a palavra o nobre Senador. 
O Sr. Jeronymo Monteiro (•) - Sr. Presidente, acredito 

que esLa emenda não tenha s~do acceiLa pela Gamara, porque 
até lá não tenha chegado a ojuatificaçíi.o com que a instrui, 
quando a apresentei nesta Casa. 

Esta emenda, Sr. Presidente, é uma das mais ju~tllli., 
Elia visa favorecer á classe pobre, humilde, de um dos subur
bios desta Capital. Refere-se a. um ambulatorio, onde diaria
mente comparecem centenas de pessoas. E' o ambulatorio 
que tem a sua séde no arrabalde do Engen-ho de Dentro. Alli 
:runccionam diversos consultorios que attendem á pobreza. 
Esses consultorio-s são de clínica geral de adultos, de clínica 
<lc olhos, oto-rhino-Iaryngologia, de pclle, sy.philis, d'e cirur
gia e o de pediatria. E' um ambulatorio, onde em tres ccm
sullorioos são distribuídas 5-Q chapas para attender a 50 con-
sulentea. , 

Dias ha, em que o numero de doentes que alli compare
cem excede a 2001. No ambulatorio, no consultorio das crian
c-as, que é o de pediatria, este numero excede sempre. Tem 
elle além dos medicas da· tabella, mais os Drs. Delamare, 
Octavio Pinto e Oswaldo Guimarães, que alli comparecem 
diariamente, gratLJitamente, para preatarem serviços á po
breza o 

!Foi para uma instituil)ão desta ordem que apresentei 
emenda pleiteando o restabelecimento da verba o Estou certo 
que a Cnmara ignorava u razão de ser da minha emenda. A 
despeito de ter a emenda parecer favoravel do nobre Relator, 
sinto-me cm conscioncia obrigado a trazer ao conhecimento 
do Senado estes fac los, cyue certamente, os Srs o Senadores 
ignoram, afim de que o seu voto a seu favor se,ia mantido, 
contrariando o v o Lo da C amara dos Srs. Deputados. 

( •) Não. ~o i revistq pelq ()ra,dpr,.: ', 
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Accre'scenLo, ainda, Sr. Presidente, que nesses CO!!sulto
rios de pediatria, o numero de consulenl es t.e.m, s1do de 
13.000, de 14.000, de 17.000 e 29.000 po: anno. E, portan-
tto uma insf.ituição que precisa ser mant.1da. . 

' ·Eram est.ns ns considerações que tinha a fazer. (Mmt" 
bem.) 

O Sr Presidente - Os Genbores que approvam u cmcnrlu, 
com parecer favoravel, queiram levantar-se. (Pausa.) 

Votaram a favor 36 Srs. Senadores, contra, 2. A emenda 
fo'i approvada. 

Emenda n. 24, com parecer favoravel. 
Queiram levantar-se &a Srs. que approvam a emenda. 
Votaram pela emenda 32 Srs. Senadores. Queiram levan-

tar...se os Srs. que votam contra. 
Votaram contra 10 Srs. Senadores. 
Foi appi'ovada a eménda. 
Emenda que manda continuar em vigor ll ar·L. 21, da l~i 

da despezn n. 4. 793, de 7 de janeiro de 1924. 

· Rejeitada. 

o· Sr. Presidente - Emenda 7f. 

O Sr. Bernardino Monteiro - Trata-se da emenda n. 135? 

O Sr. Presidente - Sim, senhor. 

O Sr. Bernardino Monteiro - Pcr.o n palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Bernardino Mon-
teiro. 

O Sr. Bernardino Monteiro (") (pela ordom) - Sr. Presi
.dente, pedi a palavra para solicitar do Senado a sua preciosa 
. attencão para a emenda ora em votacilo, entendendo que é 
.. desnecessario renovar as razões que ant.e-hontem apresent.ri 
pdrque, naturalmente, estão na !embranca dos Srs. Senadores. 

A emenda é justa, e é tão justa que a Commissãd de Fi
nanças, que de Di'dinario se manifest.a unanimemente a res
peito das emendas, em relacão a esta ella se dividiu. mnnife~
tando-se a maiol'ia a favor da •!ml:'nda qnA o Sr. Rel'atot• niLO 
aprnsentou sub-emenda nem tevo palavras de estigmatizacão 
cont.ra ella. Limitou-se apenas a declarar que tinha sido 
mantida por coherencin. 

Nestas condições, parece-me Justo dever esperar qut> o 
Senado so manifeste ooherentemcnte com o seu voto de in
teiro apoio, sustentando n emenda. Por esta razã'o, deixo 
de apresentar· novos argume'lltos. 

O Sr. Presidente - Os senhores que approvam a emenda 
com parecer contrario, queiram levantar-se. (Pausa.) 

(*) Não foi revisto pei~ crador. 
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H á esquerda, 16 á direita. Votaram a favor 30 Srs. Se
nadores. 

· Queiram levantar-se os sennorcs que 'I'Otaram contra., 
(Pausa.) , 

Seis á esquerda, seis ó. direit.a. Vof.r.ram c.ontt·a t2 Srs. se..: 
na dores. . . ~, .• , .• ,,,~,j 

A emenda foi rejeitada. · '1 

O Sr. Pedro Lago:- Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o· Sr. Pedro Lago. 

O Sr. Pedro Lago (pela ordem) - Sr. Presidente, na de
volução das emendas á Cnmarn dos Deputados, pediria a 
V. Ex. que fizesse incluir a rleclaração de que a Ccnnmis
são de Finanças transferiu a vf\rtm n. 32 para a de ri. U, 
sobre os desembargadores em digponibil'idade, porque o Se,. 
nado votou vencimentos para IJsses desembargadores, que 
apena~ est.ão com ordenado. :\~:•im, Pm ver. ele "vencimen
tos'',. diga-se "ordenados". 

E' essa a declaração que ·Jil rwr;•; a V. Ex. mande faze~ 
constar. · • · ' 

O Sr. Presidente - A rectificação que V. Ex. pede será 
inserida no officio de remessa rla resolução á Gamara do:t 
Deputados. .. 

O Sr. Paulo de Frontin - Peoo a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Senador Paulo de 
Frontin. . , , 

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) - Sr .. Presidente, 
creio que houve equivoco de V. Ex. quanto á votação ha 
pnnoo feita. Tendo a emenda r·LI'rl;: 30 I'Ot.m= conf.ra 12, 
foi· ~pprovada. 

O Sr. Presidente- V. Ex. tem razão. Rouvo equivoco da 
Mesa, que o rectifica oCOJll prn?.o'r. A emendn fof1i npprovada, 
obteve 30 votos contra :1.2. Volt:< à Camnra o orçamento. 

O Sr. Eusehlo de Andrade··- Peco a pn lavra pela ordem. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Senador Eusebio 
rln Andrade 

O Sr. Eusebio de Andrade (pela ordem) - Sr. Presidente, 
.ew peço preferenciu para a v:Jf.il\~ftt, das ornoudas ao orça
monto da Guerra. 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador Eusebio de Andrade 
requer preferencia, na ordem tia wl.a~fio e !lo mesmo I ernpo 
un;encia, para serem votadas a."~ cn.nr.dns an 111'\'nrnr.nto da 
(hHJr·ra, devolvidas pela Camarn. · 

· Os senhores que approvnm n r·•·fli!I'I'Írn"!ltn rln Sr·. Se-
nador Eusobio do Andrade. qrrr.im:n Jr\'nnlnl'-"1·. (Pansa,) 

Approvado. 
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O Sr. Paulo de Frontin -- !'eco a palavra. pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Senador Paulo de 
J..'ronl.m. 

· · O Sn. J>nESJDEX1'E - Opportunameute ~ubmetlerei o re
diria a V. l:x. que con~ulta~~e o tienado, sem pre,iuizo da que 
acaba de ser votada, sobre si concede '{)referencia para a a• 
discussão e votacão das materias, que amda podem ser resol
;vidas antes da ·terminação dos nossos trabalhos. 

O Sn. Pm~SIDENTE - Opportunamente submetterei o re
querimento de V. Ex. ao conhecimento do Senado. · 

ORÇAMENTO DA GUERRA l · 
Discussão unica da emenda do Senado, rejeitada pela Ca

. mara dos Deputados, fixando a despeza do Ministerio da 
.Guerra para 11)25 • 

Emenda n. 28. 

O Sr. Eusebio de Andrade - Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Eusebio de An-
drade. · 

' ':'•l' 

O Sr. Eusebio de Andrade - Sr. Presidente, em nome da 
Commissão de Finanças, hoje reunida, onde foi discutido o 
assumpto, venho declarar ao Senado que a Commissão mantem 
essa emenda. 

As razões que levaram a Commissão de Finanças a assim 
·proceder foram as mesmas que conduziram o Senado a mo
dificar o voto primitivo dado a essa ·emenda, em virtude dos 
fundamentos e razões publicamente expostas ao Senado, por 

. occasião da sua votação. 
Deve recordar-se o Senado que, na sessão de ante-hontem, 

o illustre Senador pelo District.o Federal, autor da emenda, fez 
um appello á Commissão, no discurso publicado no Diario do 

. Congresso, de 30 do corrente, a pags. 6.097. Diz S. Ex.: 
' 

"Tenho unia terceira emenda, sobre aqual & Re
lator emittiu um parecer, julgando-a desneoessaria. 

Para não pedir a palavra, quando se discutir o se. 
gundo grupo, prefiro fazer ·. immediatamente as obser
vações ao parecer, que é o seguinte: 

· "A emenda tambem é desnecessaria, pelos funda
mentos do parecer interposto á emenda n. 61." 

Eu pedir•ia ao, illustre Relator que modificasse o 
seu parecer, ouvindo a Commissão' de Finanças, por
quanto ha toda conveniencia em que a disposição da · 
lettra ~ do . art: 173, da lei n. 4.79~ •. estabele~endo qu~, 
nos se1s PT'Jmen·os me~es de exercJcJo, poderao os offl
ciaes generaes, que contarem mais de 40 annos de ser
viço, reform.ar-se no P<?Sto immediato, seja mantida, tal 
como tem tudo em vnr1os orçamentos. . 

o fundamento da desnececessidade da emenda é 
que essa disposição deve vigorar pelo período de dous 
annos. Mas como nessa emenda ha referencia aos seis 
primeiros mezcs de exercício, parece que não se deve 
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dar a interpretaoão de continuar em vigor a disposição 
que manda vigorar por dous annos. Seria, então, pre
ferível manLer essa disposição. 

Si o illuslre Relator puder acccder ao pedido que 
ora faco. na occasiüo da vot.acüo votarei pela approva
cão da emenda, não acceilando o parecer. consideran~ 
do-a prc,iudicada." 

De morlo inuilo expressivo, o llelalor, depois de ter S(l 

manifestado ~ re~peil.o <las emendas ns. 2, 3, 4 e 5, em !)A
lavras quo sr acham tambcrn publicadas no Dia1·io Ojlfic~al. 
da mesma dala, expt·essou-sc da seguinte fórma: 

"Em nome da Commissão de Finanças, posso de
clara!' ao honrado Senador pelo Districlo Federal que 
ella eoncorda COBI a appt·ovação (la emenda n. 7'1, em 
virtude das razõr.s expostas por S. Ex. 

O S1•. Paulo de Ji'1'ontin - Muito· agradecido a 
V. Ex. . 

O S1·. Euseóio de .<!.ndJ•ade - Realmente, trata-~e 
da rr.vigoracão r! c uma d isposic:ão, que vem sendo im
pressa todos os annos na Lei Or~amentaria. Não ha 
nenhum inconveniente em deixar esclarecido o penBa
mento do Senad.l». 

Eis os motivo~ qu~ levaram a Commissão de l?inant;.a:;, 
em sua reunião de boje, a aconselhar ao Senado a manutenção 
da emenda. ' · 

Era. o que eu tinhl a dizer, 

O Sr. Presidente - Os. senhores qtie approvam a emenda 
montida pe!n Commig~~n dc1 Finan~as queiram levantar-9e. 
(P.wsa. ) . · 

Foi appr~varla, u n Ol'c:umento voltn {t Camara dos Depu-
l.arl <lS. 

Os seut10res que approvam o requerimento. do Sr. 
J'aulo de l''t•ontin, pedindo pl'efcrcncia, na ordem das vota
<:õos, para as mntel'ias constantes da ordem do dia, com ter
ceira discussão eneerrn<la, queiram levantar-se. (Pausa.) 

Foi approvarlo. 

O Sr. Bueno Brandão - Peço a palavra pela ordm. 

O Sr. Presidente - •rem a palavra o Sr. Bueno Brandão. 

O Sr. Bueno Brandão (pela ordem) - Sr. Presidente, acha-
se sobre a Mesa um J'é·(!Llcrimento formulado por mim, que 
peco n V':, gx, snbmcf.!a (L apreciação do Senado. Trata-se do 
um ccmveni'o, intumaelunnl, su,ieit.o a umn só discussão. O 
mr.u requerimento é ~Qm prejuizo da~ ur:;cncias já ~otadas. 

O Sn. PnllstDENTll - b t•cquerimcnto de V. Ex pede 
ur:;oncia para discussão. , 

0 SR. BUENO BRANDÃO - E votaoão. 
0 SR. PRESIDENTE - A vot.ncão Ó posterior, 
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O SR. BullNO BllANDXo - Por isso mesmo, formulei o 
requerimento sem prejuizo das outras urgencias. 

O SR. PRESIDENTE - PcrfeilamenLe. O requerimento <1o.l 
V. Ex. será opportunamente ~ubmettido á delibeJ·acão à o 
Senado, 

Votação, em 3" diseussão, do projecto do Senado, n. 5!!, 
de 19·24, concedendo á Sociedade Propagadora das Bellas Artes 
o direito de emilLir de!Jenturcs para resgate e um empres
t.imo. 

Approvada. vae (L Commissão de Redacção. 

O Sr. Mendes Tavares - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Mendes Tavares. 

O Sr. Mendes Tavares (pela ordem) - Sr. Presidente, de-
vendo achar-se sobre a Mesa a redacção l'inal do projecto nJ
mero 59, de 1924, que acaba de ser votado, peço a · V. Ex. 
consulte o Senado si concede dispensa de impressão e urgen
cia para que seja immccliatamenl.c discutida o votada. 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador Mendes Tavares requer 
dispensa de impressão e urgencia para a discussão e votação 
da redacção final do projecto n. 59, que acaba de ser votado 
pelo Senado. 

Os senhores que approvam o requerimento queiram le
vantar-se. (Pausa.) 

Foi apr,.rovado. 
. O Sr. a• Secretario (servindo de 2•) lê e é approvado o se-

gumte · 
PARECER 

N. - de f924 

Redacção final do projeato do ·senado n. no. de ·1924, con~c
dendo á Sociedade J>ropaqadO!'a das Bellas Artes o di-
1'Cito de emitt·ir "debentures", mediante as condições que 
estabelece ' 

O Sr. Presidente - O proJecto vae ser remeLticlo á Gamara 
rlos Deputados. . 

VotacfLO, em 3' discussão, da proposicão rla Camar·u dos 
Deputados n. 113. de f924, qne manda emittir, pela Casa da 
Moeda, sellos postaes em homcngaem a Santos Dumont. 

Approvada, vae á sanccllo. · · 

O Sr. Presidente -Nenhuma materia mais ha na OL'dem 
do dia, com terceira . discussão encerrada, afim de ser vo
tada. Nestas condições, em obediencia ao llegimenlo, voil 
submetter a votos as emendas ao orçamento da Heceila 
Geral da llepublica. 

O Sr. Paulo de l'rontin- Peco a palavra, pela ordem. 

O Sr. Presidente -~ Tem a palavra o Sr. l>aulo de Frontin, 

I 
I 
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.. O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) - Sr. Presidente, pe
dll'la a V. E:c pam submctlcr á di,;cus~iiu e votacãu o reque
I'ÍnleJJlo do illustre Senador pelo Estado de Minas Gerues 
J•elnlivo à urgcncin para dJscus:lão unica de uma provosi~ão.' 
A!Jt?J'OV?rJo o rcquerimenfo, terá solução, no. presente se~são 
legJ~latJva, esse caso, ao passo oue as outras mal.,!J'ins, ;linda 
em ~egunda discusôão. não poderão ser solucionadns. 

O Sn. Pni~SJDEN'J'J~ - O Sr. Senador Paulo do Erontin 
fe~. consillera~õcs, em vi!·Ludc das quaes vou sullmctter a 
votos o J•cquePimcnf.o de urgcncia formulado pelo Sr. Eena
dur Bueno BPandüo, por se tratar o.le proposiciio sujeita 
upenas a uma discussão .. 

E' approvado o seguinte 

11E{)UERIMEN1'0 

<Requeiro urg-encio. para ser discutida o votada, imme
cliutnment.r., a proposir,tãó da Gamara que approva a Cnnvlm
Qúo Postal Universal, assignada em Stokolmo, relasiva. a caixas 
e cartas com valor declarado e encommendas post.a.es. 

Sala das sessõeõs, 3i de dezembro de 1924. - Bucno 
!Jrandão.) 

CONVENÇÃO POSTAL 

Discussão unica da propo•icão da Camara dos Depuladn.~ 
n. 124, de 192!~, que declara 11pprovados a Convenção Post.al 
Universal, os accôrdos sobre c~rtas e caixas com valor denli!
rado e encommendas postaes 'l os respectivos protocollos, !'i r
mados pelos representantes do Brasil ao s• Congresso da União 
PoRtal .Uni versai, reunido em Stockholmo a .1. de ,iulho do coJ'. 
rente nnno. 

Approvnda, vae á sancção. 
O Sr. :Barbosa Lima- Peço a palavra. 
O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Barbosa Lima. 

O 81~. Barbosa Lima (') -:- Sr. Presidente, segundo as 
informações q~1o ·Mallo de receber, consta que a üonvencã•l 
Postal assignada. em Stoclwlmo recentement;; pelo delegado do 
Governo Brasileiro e demais interessados, vale por um gest<:~ 
rle administração que importa em economia para os coft'es 
publicos para o qua.l mo volto com sympathia, dadn a vera
cidade dessa a!legacão, apresentada extra-officinlmente, ao 
apagar da!! luzes. 

· O Assencinl, porém, a meu ver, não é a questão rigoro~a
. ml!nte technfon envolvida nessa convencão; é o aspecto preli · 

. minar de diminuicão dos encargos que pesam sobre o The
. souro Nacional. 

Dando-lhe o meu voto, sello com o ultime pronuncia
mento. nuthontico rle modo inequivoco, confirmo, peln ultima 
vrr., nesta sessão, n verdndeirn ~ignificação da altitude que 
ffillrüCP.Il na RP~siio rle ho.ie o~ eloqucmtes I"eparQq do meu emi
nBnt.o eo!legn preclnl'o relator ria Receit!l. 
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No eonjunto desta a.ltitude, Sr. Presidente, preciso é 
accentuar, em uma rapidtt resposta, improvisada, as consid<l·· 
rações adduzidas pelo honrado relator da Receita, que nós, o~ 
que impugnamos es l.c projecto de lei, não tivemos outra pre · 
occupação si não stJrvir ao bem P.Ub!ico. 

O Sn. MoNiz Sontm' -Apoiado. 
O sn .. IBk\RBoSA LiMA - Enviado ao Senado, como recor

dou o honrado relator da Receita, esse orçamento pela Gamara 
dos Srs. Deputados na ultima década do mez ãe dezembro, é 
claro que as coJ•rentes directoras do pensamento politi.co .do· 
minante entendiam, na sua alta sabedoria, que ao Senado só
mente restava por um exame verdadeiramente superficial. .. 

O SR. MoNiz SonnF.:' ·- Uma simples formalidade. 
O SR. BARBoSA LIMA - ... homologar as deliberações 

em ma teria ele tama!lha deli·cadeza adoptadas pela Gamara. 
Não é a primeira vez que istp acontece no Senado -

isto acontece e se repete te dos os annos. A .primeira vez seria 
aquclla a que não nos foi dado assistir, em que o orçamento 
de tamanha imporlancia fosse remettido pela outra Casa do 
rCung-J•esso Nrwional ao Senado da Republica nos ultimas dias 
- digamoR, rio 1nez de outubro - e que assim pudesse o Se
nado esl.ur.lal-o no seio ela sua Commissão, debatei-o nesse 
turno de csLudo absolutamente imprescindível, ouvindo, por 
intermerlio dcss:t honrada Commissão, os interessados, os com
JPetentcs, as associações pro·fissionaes, todos quantos tivessem 
que formular reparos sobre n possível repercussão de iml\n« 
tos, encartados nesse projecto de lei, 

O Sn. MONIZ SonRÉ - Muito bem. 
· O SR. BAnBosA I-IMA - !E depois desse estudo preliminar, 
publicado o relatorio concernente a taes trabal-hos, distribuído 
por entre ns Srs. Senaclcres, a esses ficasse o direito e o tempo 
para estudar com vigoJr mataria de tamanha relevanc.ia. 

0 SR . .TERONYMO MONTEIRO - Esse é que era O caminhCJ 
que dovia seguir a discussão. 

O Rn. BAnBoRA LIMA - Depo,is dessa phase seguir-se-h ia 
a discussão no plenario, discussão fructuosa, fecunda, util, na 
qual ahi, e só a:hi, não seriam acceitaveis as divagações dou
trinarias. o desvio para discussões de outra natureza. Após 
essa di seu ssão. segui r-se-h ia uma votaoão consciente, em que 
cada Senador teria tido o ensejo· de sopezar as suas respon
sabilidades no voto que emittisse. 

Esse pronunciamento suscitaria, no seio da opinião pu
blica, rapnros, nprccin()õcs, criticas q't.Ie podiam ser, desde 
esse tempo, indispensavois e tomados na devida consideração 
quer pela Commissiio de .Finanças, .quer pelo S•enado no ter~ 
c e iro turno do debate. ' 
· Ora, Sr. Presidente, isto foi o que não se deu. O que 

succcden foi a reiteração dos processos com que a Gamara dos 
])eputndos vem quasi annullando a deliberação consciente do 
f:!enado, na decretação de medidas de tamanha responsabi
hdade. 

0 SR. Mo-NIZ SODRE' - Apoiado, 
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O Srt. BAilBOSA LIMA - Ora, Sr. .?resili'ente, é pre
ciso, al'inal, conter, rle modo efficaz, semelhante procedimen
to, menos abusado c menos justo, por parLe dr: outra Casa 
elo Congresso Nacional. 

Nós somos a Gamara mode.radora. A Gamara das iniciati
vas póde te.r os arremessos ,juvenis, que lhe são proprios, 
pódo estar em contacto mais caloroso com as corr-entes po
pulares. A chamada Gamara Alta, consmuida ri'e represen
tantes, aos quacs se exige. maior ponderação, tem o dever de 
refrear de. conter, de moderar e, afinal, de vétar taes pro-· 
nunciamentos, quando e.lles envoLvam manifestação de uma 
activicladc livre menos opportuna, menos feliz. si não no
civa ao bem publico. 

O· SR .• MONiz SoDRE' - Apoiado. 
O SR. BARBOSA LrMA- Dxhi, Sr. Presidente, a veemen

,. ia r:nm que resolve.mos nos o.ppOr á passagem ·ri'a proposta 
ria llccciLa. Era, Minai, o unico e definitivo remedia, o re
Clll'SO extremo para o qual, até agora, não se tinha a;ppellado, 
c qu·o nos desvanec.emos de ter inaugurado ... 

O SR. MON'IZ SoDRil' - Apoiado; com sacJ'ificio ri verda
,., •. mas com patriotismo. 

O SR. iE'!ARBoSA LIMA - . . . reagindo contra ess:~ omni
poLcncia, que quebra o equilíbrio ne.ces&ario ao funcciona
:twnl.o dos dous ramos do Poder Legislativo. 

D'ora em diante, os ramos do Poder Legislativo, nas di
rectrizes da sua acção politica, deverá encontrar meios com 
que manifeste de modo mais inequívoco a sua cm:•t"'a .. ,.cii.Q 
.par.a com os direitos do Senado Federal. 

O Sn. MoNrz So!JRE' - Apoiado.. , .. 
O SR. BARBoSA LIMA - Não desarmámos o Governo da 

Republica. Demos-lhe a propagação ..• 
O .SR. MoNiz Son.'liE' - E' verdade. 
0 S:a. BAIRBOSÀ LIMA - .... da Lei da Receita, não O 

arrojamos na dictaà'ura financeira; não e.nveredamos po~ 
esse' caminho revoluolonario; demos-íhe o recurso normal, 
l.ão normal que em outro regímen elle decorria antomatica
rncnt.c do facto de não terem si·ri'o votadas até :l. ultima hora 
as leis do meios. 

A nossa att!tude, pois, nada tem ri e revolucionaria. E' 
inedita ••.• , 

O SR. MoNiz SoDRE' - Mas benefioa. 
tO 8111~ BARBOSA LIMA - ... não ha duvida, por que é a 

primcim vez que isso oooor.re.. Mas algum dia viria que 
.isso .a'cv!a occorrer. 

·.. Portanto, Sr. Presidente, eu mo sinto contente em ter; 
r.on trlbuido para inaugurar essa nova phase.. E mais oon
l.ente me sinto por tel-a feito num debate em que nunca 
esquecemos as leis de corte.zia e as manifestações do maií! 
sinco.ro respeito pelas opiniões que. nüo eram as nossas 

t0 SR. MONIZ SODRE' - Apoiado. " 
O SR. B.mnosA LHrA -·o honrado relator do orc.amcnt.o 

da nccciLa aprcsontou o seu trabalho, como toclos que lhe 
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Rfin conJ'io.o'os, manifestando, mais ou mc.nos, ci seu grando3 
Halle r (apoiados), o seu formoso talento e u seu elevado pa~ 
LrioUsmo. 

O Stt. MoNiz SonR.E' - Por toda a gente reconhecido e 
proclamado. 
. . ·Q SR.. l3ARBoSA J.IMA - As ma.mfestacõe~ das suas 
opm10os despertaram os nossos applausos. · 

Na grande maioria dos artigos e das emendas em que 
S. Ex. deu parecer, tive o prazer de m~. encontrar C.'e a c~ 
c Melo com o seu modo de ver, · · 

0 8n. LAURO MULLER - Muito a·gradecido a V. Ex. 
O .SR. BAJU30SA LIMA- S. Ex., general effectivo, respon

dendo a um obscuro e canoado general reformado •••. 
0 SR CARLOS CAVALCAN'I'I - Não pal\llôe. 
O SR. LAURa MilLLKR - Vou \pedir a reversão de V. Ex. á 

actividade. 
O SR. BARBOSA J.IMA . . . dive:-gi u da estrategia a que me 

apeguei para fazer vingar o precedente de que me vanglorio. 
O SR. LmR.o MüLLER- Po:que divergiu do objectivo. 
O Sn. BAnEOSA LIMA - O honrado -:elatnr da Receita dis

pondo de uma ttua:drupla linha do viaç.ão :ferrea, poude condu
t.ir dt\ frontni>:n ele lésto para a f':onteira de oeste, com a maior 
rapidc~. i.odob o~ seus cxcrcilo~ o cahir-uos cm cima oom o 
vig-o: de 'JL,em, dnmnLc tanto tempo, aocumulou recursos bel
liticos invencivcis. O qnc nns restava era o exemplo tão de se
gua·-~!', de• cxl.raordinario Joffre c ·:.cUrar-nos rpoÚco a pou
co, chegando até as margens do 1\larne, nas quaes, felizmente, · 
nos encont;:amos, levand~ de vencida o inimigo Jloderoso. 

S. Ex. h a d.e convir que, do ponto de TVista da tactiva par
lamentar, a nossa atLitude tem a sua natural explicação; do 
ponto de vista dos interesses naoionaes, cxplicacão ainda mais 
cabal tem o nosso procede;-. 

Approvndo o parecer formulado ,pelo :nonrado rela! 
termos com os quaes, em regra, concordamos ••. 

O Sn. LAuno MULLER - Nos casos import~ntes. 
O SR. BARBOSA LIMA - . . . devolvido á Camara do~ 

Deputados teriamos capitulado deant.e de uma questão erri 
que e~tá envolvido O bem publico, porque a predommancia das 
cm·rcntes politicas da situação actual n~quella Casa a orienta
cão que lhes imprime, cm materla financeira, o eminente 
Doputado pelo Estado do Minas Geraes, o hon:ado Sr. ,Affon~ 
~o Penna, o direit0 que a Constituiçiío asscgnn (~ Camara dos 
Deputados, de fallar orn ultima instancia, nos acenava com a 
certeza do que as modificações salutall•es introduzidas pelo 
honrado relator da Receita no Sanado, nllo seriam tomadas em 
consid(lração ..• 

O SR. MoNiz SonRE' - Apoiado. 
o SR. BuENO BRANDÃO - E' o que se niio póde affi:-mar.· 

.:, O SR. GARBOSA LIMA - ; .• não porque o hopradq relator 
~ a digna Com.missão do Finanl}as do Sonado nao ttvossom, 
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como tem, autoridad.o o peso que conlrabalnncom o peso e a 
autoridarf~ da Commissão de Finanças da Cama::oa, mas porque, 
nas apcrluras em que se encontra o crario nacional, é huma
na, é nalual que se inclinassem os que têm a responsabilidad.e 
ào governo para um orcnmcnto em que se encontram, appa
'rentemente, fonLes mais poderosas, caudaes mais . volumosas 
de riquezas para o Thesouro Nacional. 

Sr. Presidente, semp:e me inclinei para a doutrina eco
nomica e financeira que mais acredita na efficaciw de uma ta
xacíio moderada, do que nas violencias de uma taxação brutal. 
Em regra, esta ultima tem effeitos Clmtrn.pl'(l(lucentes. 

O SR. MoNiz SooRÉ - Apoiado. 
O SR. BARBOSA LIMA - E' a gerai.L·:z do contrabando, E' a 

tranca posta ás portas aduaneiras. E' o convite á fraude. E' 
a larga abertura por ollde se dá a evasão ~·isc~.I. Ao paqso que 
a. taxat;. •. o modesta convida r.1uilo mm: JS :1 f.raudC' torna mui
to menos aggressiva a inquisição fiscrol e produz arrecadacão 
mais conveniente. Nem sempre a .elevação da taxa significa um 
augmento do renda. 

O SR. MoNiz Soont - Apoiado. 
O SR. BARBOSA LIMA - Ao contra·:io 6 commum - por 

isso digo, nem sempre - éiJ cnnlL'a!·io é commum, para re
duzir o peso que n imporlacüo rorsa ter nc !::alanQo, 
paga!mentos ínterJJacionacs, procura-se restringir essa imper
feicão · por meio de uma forte taxação. 

Mas, Sr. Presidente, as consideracões eloquentes produ
zidas pelo honrado Rela~or da Receita . tocaram um ponto que 
valle apena relembrar S. Ex. extranhou que nós nos oppu
zcssemos á a:pprovacão do projecto que decreta ... 

O SR. LAURo Mur.LEn ~ Não me referi a V. Ex., referi-
me á opposicão. · 

{) Sn. BARBOSA LIMA -- , .. que decreta o admiravel im-
l)Osto sobre a renda. · 
, 0 SR. LAURO MULLER - Perdoe V. Ex. eu refiro-me 

. aos que se oppõe á these. 
O Sn. BARBOSA LIMA - Ora, Sr. Presidente, S. Ex .. 

bordou «cn passant), com a fina ironia que ainda maior re
)evo dú a sua pa1lavm oloqul)nte, considerações em. torno das 
.vantagens que deoorriam pnra o regímen, de uma forte tri
bu tacão dos ricos. 
, Eu sou um P..ntigo membro da Commissão de J!'inancas 
nn Camara dos Dopulados onde me inscrevi entre os que pri
meiro p:•opur.cra'm a inclusão do imposto sobre a renda no 
regimen tributaria. . 

O Sn. LAu.no l\fuu.ER - Está visto que não me podia 
I. c r referido a V. Ex . 

.._,_ O Sn. BARBOSA LIMA - Fui mais longo. Graças aos en-
', sinamenfM da politica fiscal da velha Inglaterra, lembrei, 

-,não s6 o imposto immediato sobre a renda1, mns ainda a «su
per-tan, um imposto progressivo, mais que demooratioo, 
para forcar os mais ricos a contribuir com 'maior quota; mas, 
.ao mesmo passo em que- isso eu propunha, ao mesmo tempq 
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cm que recorda vai agora com pozar que essa cspecic fiscal 
jú consta do orçamento cm vigor, cu via que o trabalho da 
Camara enveredara por uma g-oncralizacão desses impostos, 
a espccic de actividade que nós, nessas condições pcculh~'res, 
a meu ver·, com grande prazer reconheço ao ouvir do honrado 
nclaliJr, não deveriam ser aLLingida por essa generalizacão. 
Eu preferiria, pois, como prefiro, que prevaleca o imposto dai 
renda que já existe, tal qual está na lei ora em vigor, pro
r.ogada pelo projecto a que demos o nosso voto a que, arras
tado pela victoria facil da! Camara dos Deputados, enveredas
somos pai' um caminho verdadeiramente revolucionaria, 

N68 deveremos estar merecendo os agradecimentos dos 
governantes. 

o en. MoNIZ SODRÉ -Apoiado. 
O Sn. BAnBoSA LrMA - Bem examinadas as cousas nós 

evila:tnos que se aggravassc a fermentação em que fervem as 
classes populares, flagclladas pela incomportavel carestia da 
vida. · 

O Sn. MoNIZ SoonÉ- Esta é a verdade. 
O Sn. BARBOSA LIMA - De modo que negando-lhe este 

instrumento perigoso, nós cstavamos fazendo obrai conser
vadora, nóH estavamos advertindo os governantes de que, nes
se particular; a susceptibilidade céga das multidões é absolu
tamente incoersivel e invencivel. Nós neg:ámos tambem o 
nosso russentimcnLo c levamos ao extremo a que levamos a 
nossa rcsistencia, porque o projecto de orçamento, vind·o da 
Camara doR Deputados, ·onerava de modo ainda o mais indis
creto a alimentação, o vestuario, a luz, todos os requisitos 
indispens&:veis a propria existencia vegetrutiva da nossa po
pula•ção. 

O Sn. MoNIZ SonnÉ - Apoiado. 
O Sn. BAHBOSA LIMA - E o fazia, Sr. Presidente, sob a 

cspccie odiosa do imposto de consumo. Era o imposto. de con
sumo sobro a manteiga, sobre o café, sobre o assucar, sobre 
o vcstuario, sobre os tecidos, e até sobre a alegria dos l~~:'res, 
sobro os brinquedos com que o Papá Noel entra, em 25 de 
dezembro, pelas casas das familias as mais modestas. 

O Sn. MoNiz SoonÉ ......: Apoiado. Muito bem. 
o Sn. BARBOSA LIMA - Até ahi, junto alo iberco de cada 

creanr.a foi a ganancia fiscal ltlTancar a mealha minima cDm 
quo ;pudesse saciar os appetites do erario. 

Era essa afititude da :Camara a que se oppunha o honrado 
Hclaltll' il;( JtcceJta do ::.enado, a que nos oppunhamos nós •JU
t.ros. com Pssa difffl!·enca capital que accentua a nossa diver
(:;cncia d:.: flUO S. F.x. confiava em que s Cama:ra se renderia 
á cloqur.nr:ia daR wns pnnrlcraçiic~ c eu não confiaV!\ ah~olu
tamcnfo:• qnc a Cnma~n vnltrusse atraz 110 seu mo.:J,) fio vOt·. 

O SI~. MoNIZ flollnÉ -- Muito bem. 
O Sn. ANTONIO Mo~Iz -· Com certeza não voltaria. 
O S!l. DAnnosA LIMA- Dahi a nossa atli!.ude. 
Niio. Nós não prnecdcmos como denmgogos tomados 

ineonccsôO furor rcvoluc.ionario, 
de 
.:·~ 

E 

I 
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r.ós agimos rcfleclidamcnlc, rara recordar .uma phrasc, a pri
meira que prof.eri nesta Casa, quando tive a honra de lhe di
rigir a palavra: Nós serviremos melhor ao rei desobodeccndo 
no proprio .rei, porque não só não arrastavamos para uma 
dicladura financeira, medita nos annaes da nossa adminis· 
tração, por isso que lhe . da vamos a lei de pro rogacã•) dos 
orcamentos. 11~1 

O Srt. BUENO BHAI\"DÃO - Isto não j,'Odia ser negado ·e nem 
poqia ser embaraçado pela opposicão. Não foi um favor. 

O SR. BARBOSA LIMA - Nós não allegamos isto como um 
favor; m\g dissemos que não 1'i.zcmos o menor gesto para em. 
baracar esse remedia, que á Comrnissão de Finan~s pareceu 
util, para eviLar os inconvenientes, que seriam para o noss~ 
credi lo interno e externo a installação de uma dictadura. fi· 
nanccira. E' nesse sentido que eu me refiro ao projecto. Si! 
não fosse esse projecto de lei, nós teríamos, naturalmente, 
concorrido para a dictadura financeira. . 1 

Mas, Sr. Presidente, o outro aspecto essencial - e a:~ 
qual alludi de passagem, no nosso pronunciamento - está em 
que, em uma hora de extrema debilidade cambial, deante da 
mi seria physiologjca do nosso mil réis, papel, quando as 
nossas taxas caminham com velocidade crescente para a casa 
em que ee .installou o revolucionario zero dos marcos alie
mães; quando, por motivos desta ordem, iuacccssivcis á acção 
dos decretos; quando, por motivos desta ordem, inaccessiveiB 
a medidas da administração; quando, por motivos desta or. 
dem a providencias fiscaes, que dão entrada livre ode direitos 
aos generos de primeira necessidade; quando o mercado de 
subsistencias assume a mais antipathica das feições; quando 
os generos mais indispensaveis á existencia a ma.is rudimen
tar attingem. precos com os quaes não era licito sonhar, ha 
rlous ou tr·es annos - não seria licito, em uma hora coma 
esta, que nós dcvcsscmos dar ao Governo o perigoso instru
·mento para aggravar esta situação. 

O Sn .. MoNIZ SoonÉ - Muito bem., : ' · 
· O SR. BARBOSA LIMA - Nós servíamos, assim, á causa: 
publica, ainda que dcsagradasscmos aos governantes. Este 9: 
nosso proposito; esta a explicação que damos aos nossos con
cidadãos e 'dellcs esperamos, contentes, o veredictttm que for
mularão sobre a nossa conducta desinteressada e patriotica., 
.(.tlluito bem., Muito bem.) 

;-... O Sr. Bueno Brandão -Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Bueno Brandão., ;y·.... r i •.• 

O Sr. Bueno Brandão - Sr Presidente, não venho neste 
momento, quando poucas horas nos restam para encerrar os 
nossos trabalhos . parlamentares, responder ás ponderacões 
:feitas pelo honrado Senador pelo Amazonas, relativamente á 
attitudo que S .. Ex. e seus dignos companheiros de opposição, 
julgaram dever assumir, durante a discussão do 'orçamento da 
receita :Para o futurQ exercioiq de 1925., • . . . . ...,. i 

~.,-Yol., ;x:n; J" • sa 
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A altitude que S. Ex. e seus clib'TIO> companheiro~ aStili·· 
miram ne&se turno do del.Jale pal'lamentar, amplamenli;J co
nhecida por Lodos os SrH. i:lunaclorcs, vac ser julgada pc:u 
patz. Para impedll-a a maJoria viu-se :1 )SU!llpar·adu pelo no ... 
gimento do Senado. 

Quero apenas dar lig·ciras explicac.ões rela Li vamcnle á m J •• 

nha attiLude no Senadú, durante esses ultJmos dias de se&sõe;:; 
tão trabalhosas, tão longas, tão fatigantes. 

Corria, naturalmente, a discussão dos orçamentoti da Dcd
pr.za, quando .veiu a debate o parecer do honrado relator .Ja 
receita, meu distincto amigo, representante de Santa Catha
!l'ina, cujo nome .peço llcença para declinar, o Sr. Senador 
Laura l\lüller, que teve desde logo a opposição franca e de
cidida do honrado Senador pelo Amazonas, do& honrados re
presentantes da Bahia o de alguns outros' Srs. Senadores. 

O orçb,mento esteve durante o periodo regimental sobre u 
mesa para receber-emendas. Voltando â Commi&'São, esta 1m
mediatamente se manifestou sobre alias, concordando com al
gumas e rejeitando outras. 

De acoôrdo com o Regimento, reencetou-se a discussão, 
quer sobre o parecer, quer sobre as emendas, quer sobre os 
artigos da proposição da C amara dos Deputados. 
méáiatameute ;;e !llanifestou sobre ellas, conCOl'darHl(l com 'll·· 
gumas e rej eil.ando outras. 

De ac~órdc. com o RegimonLo, reencetou-se a discussflr, 
sobre o parecer, sobre :1s emenda• c artigos da proposi~ão da 
Carnara dos Deputados. · 

Este facto teve inicio no dia 20 de dezembro, quando ape .. 
nas restavan: 10 dias paro o encerramento dos 1nossos trabalhos 
!!Jarlamentares. . 

Não preciso recordar 'ao Senado a at.tilucle dos honrado~ 
Srs; Senadores, que não concordaram com o parecer da Com

. missão e o impugnaram inccs&ante e teaa~mentu. 
Nós nos achavamos, como ainda no.> achamos, sob as dis

posií~Ões de uma ·recente reforma do Regimento\ votada a 31 
de dezembro do arino passado, com o intui to de a ar ao Senado 
os meios ri~ 1discutir os orçamentos, ma3, de certo modo, re
gulando as discussões, afim de que uão pudessem ser prote- · 
!adas indefinidamente. 1 

Os illu&tres propugnadores dessa refotma, que agiram com 
a melhor intenção, não con&egu irám ·o fim des&jado, porque, 
dentro das novas ai3posir,ões regimcnLaes, observadas, ,:omLl 
.teem sido c deviam s~r, um 1 grupo de Senadores se levantou 
decidido e rüsolvido a impedir que chegassemos ú terminaçito 
da discussão do ·orçamento da Receita :lté 31 de dezembro, o 
que facilmunLe conseguiram. 

O SR. MoNJz Sourul: -'Do!Uinados put· intuitos patriolicoJ. 
O Sn. DUENO BHANDÃo - Não estou ,julgando o procedi .. 

mento da minorill. cJncl'o npcna~ dizet• ao Senado e ao pa1z 
qual foi a allilud·~ rla mainria, 

O Sn. MONI7. Snmn:: -· A culpa nllo 6 r! o Hegimonlo, é da 
Camaru, l[lic munda vara o Senado os orçamentos com tão 
pouco tempo paru que po~samo~ discul.il-os, ainda quo super
ficialmente, e voltai-os. . _i 

c . 
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O Su. BUllNO BnANDÃo - Não quero indagar si a culpa é 
ou nilo do Hegimonto, quero affil•mal' ao Senado que, obser
vando-~o u Regimento ••• 

0 Sn. PAULO Dlll•'!WN~'JN -Apoiado, 
. O Sn. BuENo BRANDÃo - •.• impossível seria que em 10 
dias se terminasse a discussilo do areamento da Heceita, uma 
voz manHesludo o proposito da minoria de obstruir. 

O Sn. MoNiz SooRJ~ -- Em 10 dias, o Regimento não per
m!luria a approva~ilo, 

O SR. BUENO BRANDÃO - Por maiores que fossem os 
esforces do l::lenado, bastaria que um, dous ou trcs Senado
I'es se L·csolvesseJn discutir a proposição, obstruJOdo, para 
consegUll' paralysal-a, impedinao a sua votaoll.o at( a ultima 
lwra da presente sessão. 

O SR. MONiz Soumi: - Não precisaria oombatcl-a. Bas
tu.l'ia que algum Senador quizesse discutir o or~amento. da 
lteceila pal'a se tornar Impossível a sua approvacão, no es
pa~o de 10 dias. 

O Sn. BUENO BRANDÃo - Mas os hom·ados Senadores 
da opposicãq não discutiram o orçamento ela Receita, com
.bateram-n'o,.. , .. : .. , t 

O SR. MoNiz Sooaé ·-- Não apoiado; discutimol-o minu
ciosamente. 

O Sa. BUENO Ba.\No.~o •.. obstruindo, porque não toma
L·am em consideração, as medidas principae~ con~ignadas ua 
pt·oposta vinda da Camara, referentes á. receita. 

Porta11to, Sr. Presidente, estavam combatendo. A ob
struccão é um direito que não contesto; protellar a appro
vaçüo de ·um pr•ojecto é um direito parlamentar CUJO uso 
onedece aos impulsos do patriotismo de quem o exeroe. 

O Sn. i\iONiz Sonm!- Apoiado. 
O SR. BuENa BHANuÃo - Sinto ser obrigado a divor•gir 

· da honracla opposicão; por·que, assim como ao illustre Sena
dor por Santa Catllarma, me parece quo a melhor camznllo 
·a tieguir seria a de moditicar o OI't,;amenta da Receita, emen
dai-o de modo a que ficasse esuoin1ado dos defeitos que acaso 
tt·uuxe da Gamara dos Deputados. B si l::l::i. E.Ex. vez·Ificassem 
que os seuti e~torço~ resultarzarn inuleis então poderiam lan
IJU!' mão du I'ecux·so extl'emo da obstruc~ilo pal'lamentar. 

E' entretanto, uma questão de ponto de vista. Eu te
nhc. o meu e as nobres i:!enauares optaram J.?elo que lhes 
parecia mais conveniente aos interesses da N acao. 

Mas, Sr. Presidente, como, de certo moao, por uma se
·J·ie de ca·cumstancias, niio procul'adus por mim, eu me ucllei 
envolvido na direcção da discussão e votaciio da propo;icãu 
vinda ·da Uumara querq deixar bem nitida a minha alL!tuctu 
dura;nto esse incidente parlamentar, convencido de que -
como creio quo estarão cou vencidos todos os Srs. Senadora :1. 

- som violonoiu, sem dosro3pcito á nóssa lt:1i interna, impo~ .. 
sivcl seria votar-so a Receita neste curto espaço de tempo 
devido a obstrucciio manifestada e posta cm pratica pela !l1i-
•:noda... .. . ..... . . .. 
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Não transigindo, com aquelles que o:uoriam impedir a 
voLacão da receita para 1025 sem absolutamente querer des~ 
viar os liom.:ados Senadores do rumo que se tracaram, apro~ 
vciLei-me das circumstancias de occusião pare. que se pudess(l 
dotar o paiz, ao menos com uma lei de despeza conveniente~ 
mente estudada pela Commissão de Finanças e pelo Senad•J., 

Eis porque Sr. Presidente, chegamos a este moment•J, 
quasi ao encerrarmos os- nossos trabalhos sem que o Senad~ 
pudesse pronunciar-se sobre as emendas apresentadas ao pro ... 
jccto da Receita, em segunda discussão. i 

Não tenho, portanto, a responsabilidade desse atrazo; nem 
eu, nem a maioria dos Srs. Senadores. (Apoiados.) 

O SR. MoNiz SQDRÉ ,_ Já reivindicamos a responsabil~· 
dade desse atrazo. ~ 

O SR. BuENo BRANDÃO - E' uma reivindicação inglorid..; 
Q SR. MoNIZ SoDRÉ - Não apoiado - que muito no~ 

honra. 
O Sn. BuENo BRANDÃo - Lamento ter que me refer·l~ 

por esta :fórma, mas não posso dar parabens a SS. EEx~ •. 
porque é a primeira vez na Republica, no nosso regímen con
stitucional, que o Congresso se encerra sem ter cumprido o. 
seu dever constitucional, que é o de votar a.s leis de meiotJ 

0 Sn. PAULO DE FRONTIN - Apoiado,, 
O Sn. MoNIZ SoDRÉ - Temos a consciencia de que z·ectl-. 

bermr..os os applausos do. paiz. i 
O Sn. BUENo BRANDÃO - Já. disse ao honrado Senador. 

quo não estou julgando o procedimento de SS. EExs. mls, 
apenas, constatando um facto. • • -·-' 

0 Sn. BARBOSA LIMA - Perfeitamente., 
O Sn. BUEN!> BRANDÃO - • • • para que eu, como a maio~ 

ria do Senado, perante o paiz, tenhamos a nossa situação com~ 
plctamente franca e definida para sempre e para o julgamen~ll 
da opinião nacional da opinião publica. . .. .1 

0 SR. BARBOSA LIMA ~ Perfeitamente. ilJ 
O Sn. MoNiz SoDRÉ - E' o que nós queremos. ·.,4 
O Sn. BUENO BRANDÃO - A mim., como á maioria do Sew 

nado, não cabe absolutamente a rcsponsabiliàade de chegar
mos a este momento sem termos tido opportunidade de vota11 
a Receita, siquer em segunda discussão e de assim deixarmu.!l 
de cumprirmos os nossos de:veres conetit1,1cionaes ,, ·í 

O Sn. BARBOSA LIMA- As glorias são todas nossas. 
O Sn. Mo~Iz SoDm! - Damos o nosso testemunho disso~ 
O Sn. ANToNio MoNiz -· . Neste ponto, estamos de pttmo 

accOrdo com V. Ex., I 
O Sn. BuENo BRANDÃo - Quero deixar nos Annaes do 

Senado estas considerações para que mais tarde não se attri~ 
bua ao humilde orador qualquer responsabilidade pela de .. 
mora lamentavel na disc)lssão e votação das nossas leis de, 
meios.. ~· ......... ,.;i!.....,l 
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' · 10 ·SR, MóNiz SóDRÉ _...., Seria realmente uma injusticà cla
morosa. · · : ' i ' ·I·· ', 1 

10 Sn. BuENo BRANDÃO ___, Os Srs. Senadores, que conhe
cem o nosso Regimento, que o teem estudado, p·articularmente 
neste ultimas dias, deverão ter chegado, como eu, á certeza 
de que, a não srJr pelo rapido andamento da discussão, sup
pressão de prazos regimentaes, os orçamentos não poderiam 
ser votados, normalmente, até 31 de dezembro. 

Apartearam-me alguns Srs. Senadores, dizendo que a 
culpa não era do Regimento. Mas, si a maioria tivesse dentro 
do Regimento meios para comprimir a discpssão •. , .• 

O SR, :ANTONIO MoNIZ - Devia comprimir a minoria? · 
O SR. BUENo BRANDÃo - .•. teria usado desse recurso 

regimental, requerendo o 'encerramento da discussão. 
O SR. MoNIZ SonRÉ- Não apoiado. Dentro do Regimento 

não póde, ' · [·:' I !• I ·1 
O SR. JERONYMO MoNTEIRO - Não está de accOrtlo com 

a conducta liberal de V. Ex. Não seria manter a autonomi~ 
do Senàdo. · · · . : 

O SR. BuENo BRANDÃO - Estou argumentando por hypo
.theses. Si houvesse, dentro do Regimento, meios de termi
nar rapidamente a votacão dos orçamento~, a maioria poderia 
usar desses meios. E, desde que o Regimento o r.-ermittiese, 
não haveria surpreza para quem quer que fosse, não seria 
.uma violencia. Seria uma providencia de que a maioria po
deria lançar mão opportunamente. Mas, a reforma do Regi..: 
mento, cr.eando garantia~. a bem da maior serenidade na dis
cussão dos orçamentos, que vinha sendo protellada nos annos 
anteriores, estabeleceu normas e bases tão rígidas e contra
producentes .•• 

O SR. LAURO MUIJLEP. - Sahiu pelo avesso. 
· O SR. MoNiz SonRÉ - A:hi, não apoiado. '/!. reforma é 
altamente compressiva. · · ' 

O SR. BuENo BRANDÃo - ... que garantiu o domínio das 
minorias. De modo que o que se verificou nestes ultimas dias 
d11 sessão, foi o domínio de uma minoria, apoiada em disposi
tivos confusos do nosso Regimento. 

O Sn •. BARBOSA LIMA - Agora as minorias é que go-
vernam. '' ' :i : ' r 

O SR. BuENo BliANDÃr:i- No regímen republicano - ii o 
~toverno das maiorias. As minorias tumultuarias e facciosas o 
deturpam. · ' .. :·" ~tl·~l~l~:;l 

O SR, JERONYMo MoNTEmo - '/!. Camara dos Deputados, 
compõem-se em grande maioria de governistas. Gastou mais 
de cinco mezes na discussão desses orçamentos e, ao a]:'agar 
<las luzes, mandou-nos para aqui projectos que não podemos 
acceitar. · · : ! ::: "i .,ifllll~'i'l 

O Sn. BUENO BRANDÃO - A Camara procedeu comei jul-
gou que devia proceder. . ,, . , ,, 
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· A maioria lançou mfio de torln~ os esforços, procurou to
dos os meios, para que o Senado YOf.asse a Receita e. si não 
o cnnsc!l'uiu não foi por falta de esforços, de dedicação c do 
pni,·iof.ismo. A maioria aqui ,~ompnreceu o esteve a postos 
em noltos tGmpcstuosas, votando ni.tl ás ultimas horas,· para 
qtw pudesse dotar o paiz ele :~is completas, perfeitas, bem 
elaboradas, com relação á Despeí:n o á Receita. 

O Sn. BAnnosA T ... !MA - Si a Cli1mnrn tivesse mandado 
nRsos orçamentos com maior anfolJ~0clenr.io não teria sido pos
~il'ol regimentalmente... 1 

O Sn. ·nu&NO BMNnÃo - Hol~P•mclr.rei a V. Ex. que si a 
npp.lslçiio quliesse discutir n receita sem obstruir a dis
OUS~i10 f.eria tido tempo do sohrJ pnr•a fnr.el-o. Não cabo só
rncnf.o á Camara a rosponsabihc!ndc· ele não votarmos a re
ceita. 

O SR. BARROSA J ... TMA - V. Ex., ncha naf.ural que, em oito 
mcws de sessão, só 10 dias fica.;sc:n para o Senado discut.ir a: 
rnccif.a? · · 

O SR. BUENO BRANDÃO - Nãn ncho nat.ural, maa é esse 
nm facto rruo occorre ha mai~ :ln ll'inln annos. Ainda cm i921, 
1922 c 1023 os orQamonf.os rla ~rnnlln chagaram nrrnl nas 
proximidades dA 3fl do do?.ombm r• ernm snnecionarlos a pri-
TMi rn do janeiro. · 

Devemos ainda !ovar om linl1n rle nontn a domara re~ 
snlfantn rlns pcrt.urbnçõos da OJ•rll)m publico que occorrernm 
nn dfn. li de .inlho passado. 

Port.nnt.o, Sr. Presidente ... 
O SR. MoNiz SonnÉ - A nnssn g-l:lria vem dahi. 
0 SR. BUENO BRANDÃO - Da~ porf nrhnr,i'iOR elo ordem pU

blica? 
O SR. MnNT?. SoonÉ - Do I m·mns oppoqt.n n nnRRO véto, 

pn~l n um nnrnrlciro n 11m n hn go :i" I "ir. I n nrm ~~~. frnnr.amenf.c 
cnnrlrmnndo. · . · 

·o Sn. BUE!'!O RMNPÃn - R' ·.nn~. o;Jnrin qt1e ningucm 
rlovn rlrso,Jnr. · ' .. ,·~ 

O Sn. BAnnosA LTMA - V. Ex. diz quo ó um abuso .... 
O Sn. BUENo BRANDÃO - E' 11m rosfume que se p6de 

I rnn~fnrmar em abuso. 
Não rnrrimino, const.at.o um far.to. Na rii~criminací'io das 

rc.~ponsahilidades fique cadn 11m com ns que lhe pertencem. 
Dr>sc,jo definir a minha atlHudc, f.iio sdmente. 
· O Sn. MoNrz SoonÉ- En pergunto ao men ·eminonf.e cnl
lcga si ,iusf.ifica. ~i acha que 6 um horn tl,~O a Camnra prender 
os orQamonf.os at6 u!Lima dccadn do ulti~~ mez. 

O Sa. BttENo BRANn.::.:o - VerifiCD que a Cnmnrn não 
prnnrlo ns' orçnmont.oR por vont.ndo proprla. 

O Sn. MoNiz SoonÉ - Péi·gunl o si V •. Ex. nchn um bnm 
uso. 

O Sn. B.o\nnos,\ LTMA - Talvez ~o,ja um cloroH.o de sys
Lema. 
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O Sn BUENO BnANDÃO - E' 11m rlrfcif.o qne devemo~ pro
rurar corrigir, sem negar no Governo as leis de meios. 

O Sn. BAnnosA LIMA - Por isso valamos n prorogaLiva., 
O Sn. BuENO BRANDÃO - A prorogal.iva é um remedia de 

ernnrgencia, não aLtende ás necossirlados de momento, que 
melhor seriam nf.l.endidas com n decretação de uma leis regu
lat•mcnLe estudada. 

O Sn. JEnONYMO MoNTgmo -- Desde que para isso bOU-i 
v esse tempo. 

O Sn. BuENO BRANDÃO - 'l'empo haveria si YV, EEx •. 
não u desperdissassem em discussões csLoro!s e mesmo conf,ra
rinR aos mteresses da Nação. Tenho conclui do. 

O Sr. Presidente - A informac!lo QtlO lenho, prostarln pelo 
encarregado da sala dos chapéos1 é que já se retiraram 21' 
Srs. Senadores. Tendo comparemdo 47, estão presentes ape
nas 1ú. Não pórle, portanto, ser votado o Or~amenl.o da Re
co i ta. 

Nada mais havendo a tratar, vou levant.ar a sessão, con
vidando os S1•s. Senadores para a sessão solemne de encer,-~ 
ramenf;o, que se realizará ás !l horas. 

Sessão solemne de encerramento da i" sessão da u• legisla·• 
tnra do Con~rresso Nacional d11 Ranublica do~ Estados 
Unidos do Brasil, em 3f. de dezembro da f.924 

PRESIDENCIA DO SR, A. AZJ!REDO, PRESIDENTE 

A's 21 'horas do dia 31 de dn1.embro de i 924, reunidoa no 
recinto dnR sessões rlo Senado Federal oa Srs. Senadores e 
Deputados, tomam assento á mesa os Sra. Senador Antonio 
Azerorlo, Vice-Presiàente do Senado: Menrlonca Martins, 1• Se
cref.nrio; Pires Rcbello, 2• Socrotarjo: Deputado Bianor de 
Medeiros, 3' Secretario e Daniel de Mollo, 4" Secref,ario. 

O Sr. Presidente -- Está aberta a sessão .. .., . 
Vou ler a resenha dos trabalhos da actual iíesslio: 
''Si·s. Congressistas - Cabendo-me a honra de presidir 

osLa solomnidadõ do encerrament.a das sessões do Congresso 
Nacional, cumpro o dever de trazer ao vossa conhecimento 
as occurrencias verificadas durante a anna e fazer a resenha 
rlas trabalhos legislaUvas, incluido o tempo em que a Con
gresso funccionou, om virtude das prorogacões. 

O inicio dos trabalhos do Congresso Nacional teve Jogar 
em 3 de maio e, uma vez eleitas as respectivas Mesas da 
Camara e do Senado, foram encetados os estudos de assumptos 
pendentes de de!iberncão e outros posteriormente apresen
tados alguns dos quaes de reconhecida importancia. 

Não foi, cert.nmente, improficua a sessão que hoje finda o, 
nnrn demonstrai-a, bnsta considerar o não pequeno asforca 
empregado pelas duas Casas do Congl'esso no senLido de serem 
resolvidos assumptos de interesso publico. Si o trab11lho' or
çnmentario exigiu que só ho,ie fossem cncerrlldos as nossos 
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trabalhos, foi isso devido n mzõcs de ordem superior, que 
todo o esforço o boa vontade, sempre patenteados, não conse
guiram demover, c'mbora animados dos melhqres desejos, di
ctados, aliás, pelo nosso pal.riol.ismo. 

Durante o anno corrente, foram reconhecidos Senadores 
da Republica o tomaram posse de suas cadeiras os senhores: 
Aristides Rocha, pelo Amazonas; Pionysio Bentos, pelo Pará; 
Costa Rodrigues, pelo Maranhão; Euripedes de Aguiar, pelo 
Piauhy; José Accioly, pelo Ceará; Ferreirn. Chaves, pelo Rio 
Gt·ande do Norte; EpiLacio PessOa, pela Párahyba; Rosa e 
Silva, por Pernambuco; Luiz Torres, por Alagoas; Pedro 
Lago, pela Bahia; Lopes GonQalves, por Sergipe; Manoel Moo
jardim, pelo Espirita Santo; Miguel de Carvalho, pelo Rio de 
Janeiro; Mendes Tavares, pelo !Districto Federal; Bueno Bran
dão, por Minas Geraes; Lacerda Franco, por S. Paulo; Affonso 
de Camargo, pelo Paraná; Felippe Schmidt, por Santa Catha
rina; A. Azercdo, pOl' Matto Grosso; Eugenio Jardim, por 
Goyaz. 

. Dos eleitos para _o terço constitucional der Senr.do, re
nunciou ao mandato o Sr. Dr. Luiz Torres, por haver sido 
eleito para Q. cargo de V ice-Presidente de Alago as. Para o 
preenchimento dessa vaga. já se procedeu li eleição do can
didato que foi escolhido pelo partido, candidato que já está 
eleito e reconhecido pelo Senado. 

Na representação do Estado de Minas, houve tamoem uma 
vaga, aberta pelo fallecimento do saudoso Sr. Bernardo Mon~ 
teiro, vaga já preenchida com o reconhecimento do Sr. An
tonio Carlos, que . ainda não prestou o compromisso legal. 

Foi Lambem preenchida a vaga aberta pelo fallecimento 
do Sr. Nilo Peçanha, com a eleição dó Sr. Joaquim Moreira, 
que prestou o compromisso na sessão de 12 d9 agosto. 

As Commissõcs Permanentes foram eleitas· nas seguintes 
datas: Policia, em 6 de maio; Const.ituiçlio, em sessão de 7; 
bem assim as de Diplomacia e Tratados e Justiça e Legiq
lação; na sessão de 8, foram eleitas as de .Marinha e Guerra, 
Agricultura, Industria, tommercio e Artes, Obras Publicas e 
Emprezas Privilegiadas, Instrucção Publica, Saude Publica e 
de Redacção da~ Leis, ficando assim consti tuido o Senado 
nesta daf.a. · 

O Senado realizou. rluranl.e o anno: oito sessões pt•epara
torias; 170 sessões ordinarias; seis extraordinarias, cinco no
cturnas e quatro sccrei.as. Durante a legislatura, tomou co
nhecimento do 1!?5 proposições da Gamara dos Deputados; 
foram apresentados 76 ·oro.iectos de lei; as Comrnissües apre
sentaram 424 parccnrcs; LlYct•am entrada na secretaria 36 re
queriment.os, que foram encaminhados ás respectivas Com
missücs; 1:lG mensagens do Poder Executivo; 626 officios de 
clivcrsas proccdencii:.s; foram recebidos 47 vétos dó Sr. Prefeito 
desta Capital; foram nprcst•nladas tres indicações, uma das 
qunes prt;p~ndo. disposir;ücs ao llegimonto, no tocante li re
forma constJtuctOnal: foram apresentados pelos S~s. Senadores 
seis requcrin:wnlos de inl'ormacücs ao Govcr:no; pela secretaria 
fot•am oxpccltdus 156 mensagens ao Poder Executivo o 440 of
ficios aos divct·sos departamentos da administração. Durante 
o nnno foram nomeadas varias Commissües Especiaes, entre 
as quaes se contam as do. Codigo Commercial e a incumbida 
de estudar os assurnplos !.ratados pela Conferencia Interna- -
cional de Commcrcio, reunida na Belgica. . · 
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No correr da lcgislaf.ura. renunciaram ao mandato os 
Srs. Senadores .losé Acrioly, cu.ia vaga íoí preenchida pelo 
Sr. 'l'homaz Ilodr·igues, que prestou o compromisso em 21 de 
julho, c Luir. To:·res, que teve por substit.uto na representação 
de A lagoas o Sr. Fernandes Lima, que,· já reconhecido, ainda 
não presl ou o compromis~o. Prestou o compromisso e tomou 
assento, na sessilo de 29 do corrente, o Sr. Epitacio PessOa, 
que, eieito c rc~onhccido cm maio, não tinha ainda pre
enchirlo essa formalidade, por estar ausente do paiz . 

. Fallecernm durante o anno os Srs. Senador Nilo Pecanha 
c Bernardo Monteiro, tendo o Senado prestado ú memoria de 
cada um dos illuslrcs brasileiros as homenagens que lhes eram 
devidas. 

O Senado rendeu tambem homenagem á memoria de 
outros hencmerilos brasileiros, desapparecidos no corrente 
anno. Assim, foram approvados votos de pezar pelo falJeci
rnento elos Srs.: Bernardo Monteiro, Nilo Pecanha, Lourenço 
Baptista, ex-Senador pelo Rio de .Taneiro; Fróes da Cruz, ge
neral Ivo do Prado, Aurelinp Leal, Aristides Caíre, Manoel 
Dantas, Ministro Hermínio do Espirita Santo, D. Jeronymo 
Thomé rla Silva, arcebispo da Bahia; Luiz Drummond, ma
rechal Vespasiano de Albuquerque, ex-Ministro da Guerra; 
Raul Soares, Presidente do Estado de Minas Geraes; ]'ernando 
Abott, Galeão Carvalhal, Sergio de Carvalho, Homero Baptista, 
ex-Ministro da Fazenda; Hercilio Luz, Governador do Estado 
de Sant.a Cathnrina, e Bit.tencourt do Nascimento. 

Por delegação ~special, foram nomeados para representar 
o Senado na 19• Conferencia Internacional de Commercio, na 
Bclgica, os Srs. Senadores Paulo de 'Frontin e Epitacio Pessoa, 
tendo o primeiro dado conta dos trabalhos realizados, quando 
regressou a esta Capital. -

Devido aos acontecimentos occorridos no paiz, o Congresso 
Nacional teve necessidade de votar leis concedendo a mora
toria para os Estados de S. Paulo e Matto Grosso. ·· 

Realizou o Senado, durante o anno, varias sessões secretas 
par·a tomar conhecimento de decretos do Gover,!lO fazendo pro
moções, transferencias e .remoções no Córpo Diplomatico Bra-
sileiro. • 

Em virtude de mensagem do Sr. Presidente da Republica, 
o Congresso votou uma resolução decretando o estado de sitio 
para os Estados de S. PauloJ Rio de Janeiro-e Districto Fe
deral, medida que mais tarde foi ampliada em virtude da ne
cessidade que teve o I>oder Executivo para reprimir factos se
dicio30S que surgiram em. varias pontos do territ.orio nacional. 

Ainda por motivo da rebelliãO em S. Paulo . e de parte 
da guarnição de navios da esquadra, o Senado approvou votos 
de solidariedade com os poderes constituídos, ap'plaudindo as 
medidas adoptadas para a repressão dos referidos movimentos 
sediciosos. Pelo mesmo motivo, o Senado congratulou-se com 
as forcas legaes e com os presidentes e governadores dos Es
.tados de S.. Paulo, Sergipe e Pará, pelas providencias que 
tomaram na d~fesa da ordem. 
· Em virtude da situação anomala em que se viu a admi" 
nistracão do :Estado do Amazonas, com o seu governador li
cenciado, deposto o seu substituto, que, npezar do.s garantias 
que o Governo Federal lhe asilegurava, não quir. reassumir as 
suns funccões, renunciando at.é o seu mandato, foi decretada 
11 ,interyençüo federal naque!lc Estado, em virtude de auto-
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rizaçíio concedida ao Governo, que a solicif.ou por mensagem 
ao Congresso Nacional, 

Na · presonte sessão. n Congros!' o Nae ional t.nmou conhe
cimento de multiplas o importantes quc•õtões, nornn sojam: 

Isentando de imposto c• gado bolivi::nw, deslinarlo no' r,ou.
sumo nas regiões do norlo do paiz; 

Soccorrendo os Estados do Norte a~solados pela inun-
dação·; · i 

Declarando que funccionario algum possa se aposentar 
em mai6' de um cargo; 

'Instituindo a festa da · creança; ' . i 

Revogando a taxa paga por sorteado não incorporado; ' 
Decretando a moratoria pnru os Estados de Mat.t.n Grosso 

e Slio Paulo; 
. Regulando a concc~sãn rlo pensões graciosas; 

Isentanrlo do r!ir•eit.nH mnchinlsrnos importado!'. para fa
bricas ou industrias ainrln niio r.xploraàa!' no paiz: 

Reg1ulando o nonsnmo do café nos mercarlos intnrnos dô 
paiz; 

Dispondo sohrn quansqucr conl roven:os que poss·am sur-
gir entre o Brasil e a Snissa; ' 

Instituindo a caixa rln pensões dos forro-vinrios: . 
Creando Jogares dr r.nracloros nos ar~111ontaR dr trabalho·; 
Instituindo o véto nnminl para as rr;.oluçõeq rlo Cansa-

lho Municipal; 1: 1~1 

Creando a estatística do algodão: ' 1 

Concedendo isenclio do dir.•itn~ aclP!In·~iros para nppt~re~ 
lhos ·e aooe~sorios rlestin:u!n;. n. fnhrirn' ~ inrlusf.riM nova~: 

Prorogando, em Hl2n, n rlisposit.ivn quA conced11 a ~a
tfficação p1~ovisoria ao1· frrncrinnarios nuhlicos n 'qu(l R(' re
!~rP. o art.. i50, dn lei n. 4.5fifi, de i92~: · · 

Declaranjo ferindo n rifa 2 de ,iulhr., nos Est.adóg da 
Rnhia, Par!\ e Ma1•anh!io; · 

Autorizando o Governo a abrir eredit.o~ neoessarios para: 
n recepç~o do Princip11 da Tt~tlia: i 

Decretando o e~tadn de sitlo para varias pontos do ter-
riforio nacional: I 

Dispondo sopre a loraol!o de 'predios urbanofi1 prorogati
rln a respectiva lei nt~ :n de demmbrr. de 1921!: 

Concedendo no Estnrlo rio Parnn~ n const.rucc~o do porfo 
cll' Paranág~J4: ''I 

Concedendo· al'l Est.ndn r:ln Piauhy, a ~onstruccão do porto 
rl11 Amarraçllo: '· · "' 

Concedendo ao Estndo do Pará a ronstrucçl'!o do porta 
rlr· Santarem: . ! ·~ 

Concedendo M Estnrlo rlo Rio 1'l .T~nefro a oonstruool1ó 
dos nortos·' ··. ,.. '' · 1'"'1 

D!spo~tlo snhrc a Pr'raQilo dn hosnlfnl~sn.natorfo para iis 
Emprefl'adoR nn C:nmmrrr.io rlo Rio de .Tnnelro: 1 
' Disponde snhrn o rr.A"iRfro rlr hypotbr~ns r. nnntranto~ m~· 

rif.imos:' 1 
M'nndanrlo rmit!.ir :;rl!oR n~ r.n~n rln MnArln, cnmmemorli

f.ivos da d~Fcohnrfn rln nnvr~nr.fin nrrrn rr.Jn hrnmnm•ito bra
siJC'irn '8nnfns Dnrnnnf, r r! r.~ I innrln~ :1 ,•nrro~ponrlr.nein no~f.al . ã • ·' ' I . ! ' - M "' ., .. lj •• , 'l~l 11n nvmç o, ., .. . · .. 
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Modifh:unclo o ar·~. 13, § G·', elo deereto n. 221, de IS!l.í; 

Dispondo sobre as pcnalitlade;, n. ncrnm app!icac!as n·•~ 
quo :rizm•cr:: uso do rlynamilc. CHI n flll;H·clmn pam l'in;:, li:i
cltos; 

Dispondo sobre a n pO:lnnl ntlnrln rins mln!strnR do HupT'or tn 
'l.'ribunal Fecte!'a.l: 

Instituindo nmrt rniJdalhn ltnmnnitarlu para o llr, Alvrtro 
.'\lvim, em ntt.cnciio n~~ S'·IIS r'r!lovante: :lervico6· prc~lnrlo~ l'l 
sciencia e á humanidade; · · 

Dispondo ~;obro o r:;or•pr,nizn(;fio do Mrmtcpio do3 Funcrin
narios Publicas; 

Disponde snhl'í! a pt·r,nw•:flt~ de offi•liaOo rlo J~x-orcito; 

Dispondo sobre n Jll'Oilln,;iín rlo enw\'t.>ntos nnn ~·r. clist.:n
guiram na ropPoilsfio rln movimrntn rnvolucionario de São 
Paulo; 

Creando uma mesa. dQ rcndn.a cm Ponta Porã, 
Pelo Sr. Presldon I. o da Republica J'ornm votadas as se-

g-uintes rcsolnções do Congresso: . . . 
Que prorogn o prazo parn o registro dos nascimentos cloAr'!e 

1 SRO até a data actual; 
· Que pormitte ao proprietnrio do automovei Jovnrlo para 
n Europa, rolmportnl-o ecm pagamnnto de quaesqucr direi-
tos aduaneiros. · 
. O. Congresso, por sua v.ez, rejeitou os seguinte:;· vétos prfl

,~Jrlcncmcs, oppostos ás rosoluQões que: . 
Manda contar tempo de servino de f:'lTerra presf.ado por 

funccionario publico; · · . 1 
Dispondo sobre soldo a que tem direito o; voluntarios da 

llrtl.ria. · 1 

São e&tas. Srs. oon'gressi.,tas, ns principnus nnc;n•roncia~ 
.:rue, no Senado, tiveram Jogar. na ln!)'islulura qtw lto,)c se en
cerra. 

O Sr. Presidente doalnrando encerrada á sessão legis
lativa, S. Ex. dirigiu nma allocucão ao; 2-~nhorr.s congres~is
t.as, desejando-lhes felicidades no novo anno e fazendo votrs 
para que c nosso paiz, volt.anrlo por r.orripletc á ordem absolu
!.nmonlr. Jr,gnJ, possa trollalhar. progredir, on~il'andeoer .. se, prtra 
malor vonlnro de seus filhos, reRsndns o.; orl!nR C! as paixõO? 
que os ~aparnm e qne devem ,,r.~ Sllh>lilnir!n~ po:- ver•dnclr.ir·n~ 
sontltnonf.r.o~ de frnt.ernidade. a llom rlns mn:;'lo~ interess~s nn
cionn6s o dos sn:;rnd0s destino9 da Patrla. 

~rm·minado o seu llrevll discurso, o Pro~idJnl.r. rln tlnngros
so deu por encerrat:ln a primeira se::siin legi:;Jnl.ivn da undeci
ma lcgislatnra. republ ir.ana, sendo arrn·ovadn n presente neta. 
A, Azm•ed(. prcsiilentR. - nie·ndonçn Martin.r. l• secretario. ·
P-ires Rebello, 2• secrntarlo. - Ri ano!' de M erlr.i1•1Js, a• secre
tario. -· Tlani1?l rln Melltl, ~· socretnrio. 

EXPOBIOÃO 

Srs. Senadores - Em obedlenoia no que preMif.ua o Re
gimento Int.arno, cumpro o dever de apro·sentar-vos resumida 
oxposioüo dos n.assos trabalhos e dos prinoipaos fnot.os ocoor
ridos no anno de i922. ~ 
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F'allecimento 

A 11 de junho, falleccu nesta Capital o Sr. Senador Fran
cisco Xavier da Silva, representante do. Paraná, deixando in
delevcis recordações da sua passagem por esta Alta Camara, 
onde deu inumeras provas da sua intelligencia e civismo. Ex
primindo o pczar e profundo que lhe causara esse doloroso 
acontecimento, o Senado tributou--lhe á memoria as home
nagens devidas. 

Renuncias 

No decurso da \sessão legislativa renunciaram: 
Ao mandato de .Senador pela Parahyba, o Sr. Cunha Pe

drosa, por ter sido nomeado, Ministro do Tribunal de Contas; 
Ao de Senador pelo Amazonas, o Sr. Alexandrino de Alen

car, por ter sido nomeado, pelo Presidente da Republica, Mi-
nistro de Estatdo da Marinha; · 

Ao de Senador pelo. Piauhy, o Sr. Felix Pacheco, por se 
ter empossado no cargo, para que fõra nomeado pelo Presi
dente da Republica, de Ministro de Estado das Relações Exte
riores; 

Ao de Senador pelo Ceará, o Sr. Francisco Sá, por ter 
sido nomeado, pelo Presidente da Republica, Ministro de Es
tado da Viação. 

Preenchimento de vaaas 

Para prMncher as vagas existentes nesta Camara, foram 
reconhecidos Senadores: 

A 4 de maio, por Mato Grosso, o Dr. Luiz Adolpho Corrêa 
âa Costa, que tomou assento no mesmo dia; 

A 15 de maio, por Sergipe, o Dr. Mauricio Graccho Car
do'so, que tomou assento nesse dia: 
· A 20 de setembro, pelo Paraná, o Dr. Affonso Alves de 
Camargo, que tomo.u assento em 4 de outubro seguinte. 

Commissões Permanentes 

· A 4 de maio, o Sena'do constituiu a Commissão de Policia, 
·elegendo para o cargo de V ice-Presidente o Sr. Antonio Aze
.redo c para os cargos de 1", 2", 3 e 4" Secretatrios, respecti
vamente, os Srs. Cunha Pedrosa, Abdias Neves, Hermenegildo 
de Moraes e Mendonça .Martitns. 

Nesse mesmo dia foram eleitas as Commissões de Con
stituições, Diplomacia c Tratado e de Finanças. 

A 5 o foram a rle .Justiça c Legislacão, a de Marinha e 
Guerra, a de Obras Publicas e Empresas Privilecgindas, a de 
Commcrcio, Agricultutr·a, Industria e Artes, e a de Saudc 
Publica, Eslntisticn c Colonização. 

A 6 o foram a elo Redaccüo das Leis, a de lnstrucç::o Pu
blica c sorteada a de Poderes. 

A 17 de novembro, tendo-se dado uma vaga na Commis
são de Policia, em virtude da renuncia do Sr. Cunhn Pedrosa, 
foram, respectivamente, eleitos 1•, 2" e 3" Secretnrios, os Srs. 
Abdins Neves, Hermenegildo de Moraes e Mendonça Martins; 

A 21 desse mesmo mez, foi eleito t1• Secretario o Sr. Sil
:vcrio Nery. 
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Demonst·rações de pe:m· 

Durante a sessão legislativa, foram levantadas, como de., 
monstracão de pe~ar: 

A sessão de 8 de maio, a requerimento do Sr. José Eu
<icbio, por motivo do fallccimcnto, na vcspera daqucllc dia, 
do Dr. Urbano Santos da Costa Araujo, sendo igualmente de
liberado se inserisse na acta um vaLo expressando a profunda 
rnagua que causara ao Senado Lão doloroso acontecimento, so
bt·c o qual fallaram, além duquello Sondar, os Srs. Vespucio 
de Abreu, Antonio Moniz o Frncisco Sá; 

A de 30 de agosto, como homenagem á memoria do Conde 
d'Eu, a requereimento do Sr. Vespucio de Abreu; · 

A de 12 de setembro, pelo fallecimento do Dr. Pedro Bor-. 
ges, ex-Senador pelo Ceará, a requerimento do Sr. Pran
cisco Sá; 

A 27 de novembro, a requerimento do Sr. Antonio Aze
redo, pelo fallecimcnto do Dr. Erico Coelho, ox-Scnador peiQ 
EstaLdo do R'Io. 

Além das manifesLacõcs que acabo de enumerar, consta; 
das actas das sessões elo Senado, durante o anno transacto, .lli 
inserção elos seguintes votos de pezar: 

Pelo fallecimenLo do ex-Deputado Dt·. Elpidio ele Figuei .. 
1·edo Abreu c J"ima, a requerimento. do Sr. Hosa e Silva; 

·Pelo do Deputado Dr. MUl·oal Escobar, a requerimento 
do Sr. Vespucio de Abreu; · 

Pelo do Deputado Dr. Francisco Pinheiro de Almeida 
Castro, a requerimento do Sr. 'l'obias Monteiro; 

Pelo. Deputado Raphuel Cabe da, a requerimento do Sr., 
Vespucio de Abreu; 

Pelos dos Dr. Anloniu Francisco da Silva Marqlles e major 
José Correu Lima Jacaré, a .!'equcrimento do~Sr. Irineu Ma~ 
chado; 

Pelo do corone~ Virgílio llodrigues Alves, a requerimentQ 
do St•. Alfredo Elhs; 
· !'elo do ex-Deputado Dr, Bento José Lamenha Lins, á 
requerimento do Sr. Carlos CavalcanLi; 

Pelo do Sr. Lima Barre lo, a requerimento do Sr. Irineti 
Machado; ·"·'III 

Pelo do coronel Deocleciano. de Albuquerque, a requeri
mento elo Sr. Benjamin Barroso; 

Pelo do Dr. Nuno de Andrade, a requerimento do Sr. Al
fredo E !I is. 

Cumpre-me, ainda, registrar aqui a dc!iberacão que esta 
Gamara tomou, a requerimento. do St·. Luuro Muller, em sessão 
de 14 ele novembro, resolvendo que a Mesa, cm nome do Se
nado, Lc!egraphasse ao Senado da Republica do Chile, expri .. 
mindo-lhe o seu peztw pela perda ele vindas c prejuízos ser .. 
fridos por aquella naoão. na ultima caLustrophe scismica. : 

llo'menaacns c conm~alulaçücs ' ' 
Na sessão de 21 de .illnho requereu o Sr. Migl!cl de Cat· .. 

vai h o quo a Mesa transmiLtissc por tolcgramma ao Senado 
da Republica ele Portugal as i'eliciLacões do Senado Brasi., 
loiro pela chegada a csl.a Capital dos aviadores portugueze& 
Gago .Ooutinho e Sacc(ldura Cabral, . - .. ··"-~ 

•. 
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Na de 7 de julho, 33 ::irs. Senadores roQLtet'CJ'am que a 
1\1 o.,a luva~ se ao ~r. Presidente da Ropu,blicn os applausos do 
::ienarlu, JlOl' l}avcr sido sui'focado o movimento revoluciona
rio, que estalou nesta cidade, nos dias 5 e ll daquelle mez. 

Na de 7 de agosto, a requerimento do Sr. Lopes Gonçal
ves, J'ui nomeada uma Commissão pura levar, em nome do 
::ienai.lu, us buu~-vinda,; ao f:lr. Dr. Wenceslúo J3raz, cx-l'rc
sir.i<mlo du Republica, por uceasião de sua chegada a esta. 
Capital. 

Na de 5 do sutemlJru,, lJOr iniuiutivu do Sr. Alfredo E!Iis, 
dt'libct·ou o Senado, como homenagem ao 1" Centonario du 
nfJs~u Independenciu Politica, níio designar ordem do dia paru 
·o~ dia~ 7, l:l e 9 do mesmo mez. · 

Na de :1 ido mesmo mez o Senado upprovou uma monüo 
apre~entuda pelo Sr. Antonio Azeredo e assignada por 43 Si·s. 
Senadores, congratulando-se com o povo bras.iloiro pelo i • Cen-
tonariu da Independoncia. . . . 

Nu ele 15 deste mcz, u requerimento do Sr. Irincu 1\Ia-
, clmdo, foi nomeada uma Cornmissão de 21 Senadores para Ievm· 
ao Sr. Dr. Antonio .Tosé de Almeida, Presidente da Hr pu
blica de Portugal, fJS votos tlc Mas-vindas do Senado J3rasi
·reir·o, por occasiíio ele sua chegada a estta Capital, em visitu 
. ofl'icinl por motivo do 1" Cenlenario do nossa Indepenclcncia; 
c ainda como homenagem u esta gentileza da nacão amiga, o 
Senado não trabalhasse durante tres dias. • 

Nu ele 2G, Lambem desse mesmo mez, foi, por iniciativa 
dos Srs. Vespucio ele Abreu e Irineu Machado, nomeada uma 
Commissão de 21 Senadores para represuntar o Senado no 

· embarque do illustre chefe da nação portuguezu, de regresso 
·ao sou paiz e que nesse dia não houvesse trabalho nesta Casa. 

Finalmente, na ses·são de H ele novembro, o Sr. Irincu 
. J\luc h ado propoz que o Senado, prestando homenagem a quo 
fez ,iús o Dr. l~r:mcisco Alvaro Bueno de Paiva, ox-l'rc:;idenl.o 
desta Gamara, suspendesse a sessão afim ele que os Srs. Se

. nuclot·cs, como prova de consideruoão tributada ao mesmo se
nhor, fossem incorporados acompanhai-o até sua casa. 

Eleição presidencial 

'J:endo-:;e realizado cm Lodo o paiz, no rliu 1" ele ma:·co, a 
· eleil:üo para o periodo presidencial de 15 'de novcm!Jt'o ele 

1!122 a 15 clu novembro ele 102G, u Camnra c o Senado se J'c
unit·am conjuntnmcnlc, no dia 18 do maio para fazerem a UPLJ
ra,~;io desse pleito. Achunclo~sc .iú bastante nrJr,;mtndo o trn
ballto de contagem ele votos, feita pela Secretaria do Senado, 
facil foi :'ts cinco Commissõcs upurndot•us, sorLcaclns log-o nn 

. primcir•a reunião, ultimarem promptumontc seu~ trabnllw~ o 
aprcscnt;u·cm ú Mesa rlo Congresso seus rclalol'los. De nosso 
dosf.es, a Mesa elaborou o sou parecer, CJLJC foi lido nu ,scss.iio 
do 7 ·de junho c uppt·ovaclo nu de O do mesmo mcz, upos rhs
cussão, sondo então rcconheci~lo c prpclnmuclo PJ•csiclonle. ria 
Jlcpuhlicn vara o 1•cferido pet•Jodo q_Sr. Dl'. Artlttu• rln R!lva 
]3ernnt•rles. Eleito, nu mesma oecaswo pnrn o cargo do Vwe
Prcsidenl.c ela Hcpublicu, o Dr. Urbano Santos ela Cosi.~ At·nujo, 
quo J'allecern antes da reunião do CongJ•csso, de accoJ•clo eom 
0 p;u•cccr upprovudo poJo mesmo, ~lc_clarou vngo nquçllo cargo, 
mandando-se proceder u nova elcu;uo para proenclumcnto da 
yaga, ...... ···-
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Em vista disso, foi marcado pelo Poder Execulivo o dia 
20 de ugosLo para se proceder, em lodo o paiz, ú eloic;üo pura 
,V ice-Presidente da Republica. Ei'fecLuLada essa naquolle men
cionado dia, Camaro. c Senado reuniram-se de novo, conjun
tamente, para apuração desse novo pleiLo, no dia 24 ele ou
tubro.. So1•leadas s cinco commls,;ões puradoras, estas, on
conLrundo o trabulllo de contagem dos votos feitos pela i:iecre
taria do Senado jú concluído, apresentaram seus pareceres 
parciuus, com os quaes a Mesa do Congresso elaborou o pa
recer geral, que foi approvudo no dia 10 de novembro, sondo 
reconhecido e proclamado Vice-Presidente da Republica para 
o alludido per iodo de 1922 a 192li, o signatario deste. 

Licença 

Na sessão de 10 de outubro, o Sr. Paulo de Frontin ruquc
I'eu prorogacüo da licença em cujo. goso se achava. 

Sessúe ssec1'etas 

'l'res 'sessões .secretas realizou o Senado no decurso. da 
sessão legislativa de 1922; a 1 de agosto, a 9 de novembro e a 21 
de dezembro. 

Nessas sessões, foram approvadais: 
As promoções e nomeações de membros do Corpo Diplo

matico: Jorge Ipanema Moreira e Arminio de Mello Franco; 
As nomeações dos Srs. Pedro da Cunha Pedrosa c Agenor 

'de noure para ministros do Tribunal de Contas; 
As promoções e nomeações dos membros do Corpo Diplo

maLico: Frederico CasLello Branco Clarck, Oscar de Teffé, Luiz 
Martins de Souza Dantas, Alcebiades Peçanha; Ricardo Lima e 

. Silva c Jorge Ipanema Moreira. 

Projectos, p1•oposiçóes, vétos a pareceres 

No periodo da sessão legislativa do 1922, foram submt>lti
<los ít consideracão do Senado 09 projectos apresentados por 
val"ias,. de seus membros OU cpmmissões, 1 US pJ•oposipõcs ini
ciadas na Gamara dos Depulaclos, '14.2 vélos do prefCJLo a re
solunõés do Conselho Municipal. c 53 requerimentos c reprcscn
ta~'õôs divcrsaos. 

As dil'J'orentcs Commissões omittiram 475 pareceres, sendo: 
193 da de Finanças; 
138 da de Constituição; 

60 da de Redaccão de Lois; 
-H da de Justiça e Legislação: 
25 da de Marinha e Guerra; 

6 da do Instrucção Publica; 
3 da de Poderes; 
3 cln do Diplomacia o 'frutaclos; 
3 da do Commorcio, Agricu!f.ura, Industria c Ai't.es; 
2 da do Obras Publicas u Empresus l'rivi!ogiudns; u 

'.1 da de Policia. 
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Das 1 !l9 resoltwües enviadas á sancção, o Sr. Pr~didcntc dá 
llcpublica opopz vélo a seis, que ainda pendem do julgamento 
do. Senado., . 

Além das acima ;referidas, o Senado enviou ao Sr. Presi~ 
dente da Republica, para a fot·malidudc da publica(;úo, os de~ 
ct·cLos JH'OL'os·ando u sessão legislativa alé ::! do outubro c, pus~ 
lcriormenlc, até .31 de dezembro. 

Sec1•etaria 

Os lrubalhos confiados ao pessoal foram executados satis., 
faclol'iamenlc. 

Conclusão 

Eslas as informações que me occort•c prestar-vos, dos Lra~ 
ball1os da sessão legislativa passada. Ellas poderão set· com
pletadas por mais minuciosos esclarecimentos si Lauto hou
verdes por bem ·solicilat•. - EiitaC'io de Albuque·rque Coimb1•a, 
presidente. 

Reproduz-se por ler sabido com incorrecções: 

EXPOSIÇÃO 

Srs. Senadore's - Em obedienciea no que pt•eccitua o Re
. gimento Interno, curnpt•o o dever de apresentar-vos resumida 
exposição dos nossos tmbnlhos c dos vrincipaes factos occor
dos no anuo de 1!J21. 

Fallec'i1nentos , ~. 

A 26 agosto, falJ.eceu nesta Capital o St•. Senador Fer
nando Mendes de Almeida, representante do Maranhão, e a 10 
de novembro, o general Mnnoel Prcsciliano de Oliveira Valia~ 
dão, Senador por Sergipe, deixando ambos indcleveis recordn
•;ões da sua passagem, pro sua Alta Cnmara, onde dcra111 pro~ 
vas da sua ·inlelligencia e civismo. Expirando o vivo c pro~ 
fundo pcznr por esses dolorosos acontecimentos, o Senado tri
butou-lhes á memoria as devidas homenagens. 

Reuniões 

No decurso da se~são legislativa, apenas o St·. Coronel 
Eugenio .. Tardim renunciou ao mandato do Senadot• pelo Es~ 
lado de Goyaz, por ter sido eleito Governadot• desse Estao. 

P1'eenchimento de vauas 

Para preenchei' as vagas existentes ncsla Gamara, foram 
reconhecidos Senadol'cs: 

A 30 de abril, por Pernambuco, o D1• .• Tos•\ Henrique Car~ 
neiro da Cunha, que tomou assento n 27 de junho; 

A 20 ele ,junho, pela Bnhia, o Dr. fiuy Barbosa, que to~ 
mau assento cm !tO de .iulho; 

A 1 de sel,embro, nelo Parti, o Dr. Laura Sodré, que tomou 
asonto em 2 de setembro; e . . , . .. . .. .. . .. J...,_i 
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A i de dezembro, por Goyaz, o Dr. Olegario Pinto, que 
tomou assento em 3 ele dezembro. 

Commissões permanentes 

,\. 4 de maio, o Senado constituiu a Commissão de Policia, 
elegendo para o cargo de Viee-Presictente o Sr. Antonio Aze
redo c para os cargos de 1', 2", 3' e 4' Secretarias, respecti
vamente, os Srs. Cunha Pedrosa, Abdias Neves, Hermenegi!dQo 
de llloraes e Mendonça Martins. 

A 6 foram eleitas as Commissões de Constituição, a de 
Finanças, a de Justiça e Legislação e a de Marinha e Guerra. 

A 7 o foram a de Commercio, Agricultura, Industria e 
Arles, a de Obras Publicas 

Demostrações de pe::ar · 

Ainda uma vez, a requerimento dos Srs. Senadores An
tonio Azeredo e Alfredo Ellis, o Senado unanimemente assentiu 
em leantvar a sua sessão de 8 de setembro, data anniversaria 
do passamcnto de Pinheiro Machado. como homenagem devida 
aos incstimavcis serviços prestados á Republica por esse egre
gio brasileiro. 

Tambem foram levantadas como demonstração de pezar: 
A sessão de 25 de julho, a requerimento dos Srs. Alfredo· 

Ellis e Lopes Gonc.alves, pelo fallecimento dos Drs. PedrOo 
Lessa e João Luiz de Campos; 

A 26 de agosto, a requerimento do Sr. José Euzebio, pelo· 
fallecimento do Sr. Senador Mendes de Almeida. 

A 1 O de novembro, a requerimento do Sr. Gonçalo Rol
lcmberg, pelo fallecimento do Sr. Senador Oliveira Valladão; 

. A H de novembro, a requereime*o do Sr. Antonio 
Massa, pelo fal!ecimento do Deputado Simeão Leal; 

A 16 ele novembro, a requerimento dos Srs. Tobias Mon~ 
teiro e Antonio Azeredo, pelo fallecimento da Condessa d'Eu. 

Além dessas manifestações, consta das actas das sessões. 
elo Senado, durante o anno findo, a inserção dos seguintes vo~ 
tos ele pezar : 

·· Pelo fallecimento do Sr. Paulo Barreto, a requerimento 
do Sr. Antonio Azeredo; . 

Pelo fallecimento do Sr. Dr. Levindo Ferreira Lopes, a 
r-equerimento do Sr. Francisco Sá; 

Pelo do general Thaumnturgo de Azevedo, a requeriment(} 
do Sr. Antonino Freire; 

Pelo do Sr. marechal Bento Ribeiro, a requerimento do· 
Sr. Vespucio de Abreu; 

Pelo do Sr. Dr. Teixeira Brandão, a requerimento do 
Sr. Bernardo Monteiro; 

Pelo dos ex-intendentes Corrêa de llfe!lo e Felippe Nery, a 
requerimento do Sr. Irineu Machado; 

Pelo de D. Prudencio Gomes, bispo de Goyaz, a requeri-
mento do Sr. Hermenegildo de Moraes; e . 

Pelo do ex-Deputado Paulo de Mello, a requerimento do 
Sr. Bernardo Monteiro. 

Homenauens e conuratulações 

Na sessão de 26 de agosto, o Sr. Alfredo Ellis requereu a 
nomencão de uma commissão para, em nome do Senado, dar 
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os votos de boas vindas ao Sr. P1•esidente da Republica, por 
occnsião de seu regresso de S. Paulo. 

A s·essão de 28 de julho foi suspensa em homenagem ao 
1 • unniversario da independencia do Perú, a requerimento do 
Sr. Vespucio de Abreu, sendo enviado ao Senado desse paiz um 
telegramma de felicitações. 

Na de 28 de outubro, a requerimento do Sr. Irineu Ma
chado, foi nomeada uma commissão para levar as congratula
ções do Senado aos representantes diplomaticos da Tcheco
Slovaquia. 

Na. de 1ú do agosto, a requerimento do Sr. Vespucio de 
Abreu, o Senado enviou congratulações ao Sr. Presidente dó 
Estado do Rio Grande do Sul pela passagem do 25• anniver
sario da Escola de Engenharia de Po.rto Alegre e a 14 de :Se
tembro, a S. M. o Rei da Italia, pelo sexto centenario doinasci-
mento de Dante. . 

Nas de 16 de .iunho, 30 de julho, 10 de outubro e 3 de 
novembro o Senado, a requerimento dos Srs. V.espucio de 
Abreu, Miguel de Carvalho, João Thomé e Irineu Machado. 
resolveu noma·er commissões para, em seu nome, levar os 
votos de boas-vindas nos Srs. J. J. Seabra, D. Sebastião 
Leme. Drs. Arthur Bernardes, Urbano Santos e Nilo Pecanha. 

N ade 17 de setembro, e a requerimento da Commissão 
de Jus Liça o Legislacão, por intermedio dos Srs. Euscbio de 
Andrade e Alfredo Ellis, o Senado assentiu na nomeac.ão 
de uma commissão de 21 membros para apresentar ao emi
nente conselheiro Ruy Barbosa as felicitações desta Casa do 
Congresso pela sua eleicão para membro da Côrte Perma
nente de Justica Internacional em Haya. 

Regimento do Senado 

. Pelo Sr. Francisco Sá foi apresentada, na sessão de 27 
de junho', a indicação n. 5, consolidando o nosso Regimento 
Interno, de · accôrdo com as bases que submotteu á consiz
deracão do Senado. 

No parecer n. 368, a Commissão de Policia aconselhou o 
Senado a approvar a referida indicação. 

Licenças 

No decurso do anuo transacto, o Sr. Senador Rosa e Silva 
Tequerew <J obtev,e licença para deixar Ide comparecer ás 
sessões de 22 de junho a fins de agosto .. 

Sessões secretas 

No correr de 1921 o Senado realizou sómente as sessõe's 
secretas a 20 e 22 de agosto e a 8 de setembro .. 
· Nas duas primeiras discutiu· e approou, no corpo di

plomatico, as nomeacões e remocões dos Srs. Alfredo de Bar
ros Moreira, Luill> dll Lima ;e Silva, . Reinaldo de Lima e 
Silva, José de Paula Rodrigues Alves, Antonio do Nascimento 
Feitosa, Carlos Lemgruber Kropf, Iiyppolito de Araujo e Odu
valdo Pacheco o Silva: na ultima, discutiu o approvou a no.:. 
menção do Dr. Alfredo Pinto Vieira de Mello para o cargo 
do Ministro do Supremo Tribunal Federal. 
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P1·ojectos, proposições "vétos" e pm·eceres 

Durante a sessão legislativa ora finda, foram submet
tidos á consideração do Senado 158 projectos de autoria de 
varias de seus membros e mais 283 proposições da Camara 
dos Deputados, 69 "yétos" do Prefeito do Districto Federal, 

.5G requerimentos e representações diversos. 
As diffcrentes Commissões em H tiram 684 pareceres. 
Das resoluções legislativas enviadas á sanccão, o Sr. Pre

sidente da Republica opopz "véto" a quatro. 
Foram enviados para a formalidade da publicação os de

·cretos prorogando a sessão legislativa, successivamentc até 
3 de outubro, 3 de novembro, 3 c 31 de dezembro. 

Secretario 

Em virtude de approvaoão do parecer n. 369 o Senado, 
em sessão de 31 de outubro, promoveu para a vaga de ta
chygrapho de 1" classe, aberta pelo fallecimento do Sr. Gui
lherme LeiLe e de 2' Americo Mctello. Para este ultimo 
cargo, foi promovido o dactylographo ·Braz Jordão, sendo a 
sua vaga preenchida pela promoção do auxiliar Hilario Ri
beiro Cintra, para cujo Jogar foi nomeado o Dr. Mario Vil-
1alba. 

Na sessão do 24 de dezembro, tendo em consideração o 
estado de saude e os bons serviços prestados durante 27 annos 

·pelo Dr. r .. uiz Olympio Guillon Ribeiro e sob proposta da Com
. missão de Policia, constante do parecer n. ü02, o Senado re
. solveu conceder-lhe a solicitada dispensa do serviço por tempo 
indeterminado e com todas as vantagens do cargo do director 
de secretaria. 

Em consequencia desse acto, foram promovidos: 
A director, o vice-director Jãoo Pedro de Carvalho Vieira; 
A vice-director. o official secretario da presidencia Julio 

'Barbosa de Mattos Corrêa; 
11. oficial. o amanuense Luiz Nabuco, sendo nomeado 

para este ultimo Jogar o Sr·. Raul Wiguellim de Abreu. 
Ainda, em virtude da approvacãa deste mesma parecer, 

foi supprimido a cargo de official secretario da presidencia, 
passanà'o as suas funccões a serem exercidas pela vice-di-
rector. . 

N qoue concerne aos trabalhos confiados ao pessoal da 
·secretaria, foram. como sempre, executados a contento. 

Conclusão 

Ests as informações que me occorre prestatr-vos dos tra
··balhos da passada sessão legislativa. Ellns poderão ser com
pletntdas por mais Jl'!ÍJ?UCiosos esclnre~imentos si tanto hou
verdes por bem sohc1tur. - Fr,a.n.clsco Alvaro Bueno dfJ 
J>nivn . 

. , . . 


