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Appl'ovaudo ,a prcstacão de contas da Ccntt'al do Brasil,
cm relacão á import.ancia d~:Ystinada á compra de
combustivet. (Proposic•ão n. 82, de 1923- c parecer
n. ~5S, ele 1923.) Pais. 11, 22 e 25.
Abrindo. pelo Ministerio da Justic-a, o credito de ~2:000$;
ouro, para o rc:sgate ele ~2 apoliccs. ouro; elo intcrclict.o Luciano Arnaldo Teixeira· Lcil.e. Pag. 12.
Abrindo. pelo i\linisterio' ela Viação, o credito de réis
79:751$230, pal'a ütlendqr a elespc~a~ com a Estrada
rlcl<'ci't'o S .. Luiz a Therezina, no cxercicio de 1921.
(Pl'oposição 11. 'iül, do 1022 c parecet• n. 26, de
102~.) Pugs. 13, 64 e 163.
·
·
·
..
Abrindo, pelo Ministerio da ViÍu;ão, o credito de 500:ooo$, .
para lastramenlo elo· leito ela linha da Central ·til!
B'!•nsil enf.l•e MtÍrtinho c Bello :lforizont.c. (Pr)ropo-sicão n. 1715·, de 1922 c parecer n. 27, de ''192~~)
.Pags. 17, 63 c 1::í2.
·
·
Abrindo .. pelo Ministerio da Agricultura,_ o\ crerli~o 'de
·
1!lü :260$, pura despesas com . n execucao 'da Ie1 numer·o 4. 555, na parte relativa aos funccionarios que
. percebem menos d,e 180$ mensaes. (Propnsição n·. 1,
de 1924 e parecer n. 28, de .1924.)' Pags. JS. (i.f .c' ' 151..'
·Abrindo o credito de 97:035$217, para reforco,.da· verba 13'
· do o~çamento da Marinha para 1923. (Prqposicão.
n. 3, de 192'' e parecer n. 29, de ·,192.1;) Pags. 18, ·

.

64 e 151.

~,

···· ·

·
-· . ·
.
·
· Abrindo o credito de 80:000$, para reforço da verba 8'
· do 'ot•camento da Marinha para 1923·. (Proposição _
n. 5, de 192!t e parecer n. :JO, de 192'1.) Pags. 19,
04 c 152,
Ahi'ÍTHio, pdo Mh1ist.c•rio rla V.iaoão, o cJ•r.rlito do .12:05~$217,

para a Administração dos Correios de .•Toazeiro.
(Proposição n.· 6, de 1924 c parecer n. 31, de 1924.·)
Pas·s. 20,. 44 e 151.
;
·· ·
.Abri~do, pelo. Ministerio .da Justica1 :o credito de ré is
·
4:677$837, para pagamento a ai versos magistt•ados
fcdcrnes. (Proposição n •. iG, de 192-L) Png. 21.
Modificando n lei de accidentes no trabalho. (Próposicio:; ~-
n. 93, rJp 1923 e parecer n. as, de 192.\.) Pags. 28,$· ··
39, 00, !li, 152 c 104.

'

'

I Abrinclo, pelo · i\liilisLerio da JuStica, o ci:.edito de ·róis
.' 6:909$677, pura

pagar - vencimentos aLrazados no
· Dt•. · Rodolpho Chapot Prévost. (Proposição n. 10,
de 192·1 c parecer n. 34, de 1924.) Pngs. 56 c 15·1.
Comiderundo .de uLilidado publica a Sociildadr. Entorno~
. l~gica do Brasil. (Proposição n. · ~8, . de ·t 023.) Pu. smas . 73 e 151.
·
·
llcclm•nttdo'feriudo nacional o diiÍ. 2 r!c julho de 1924.
(Proposit•ãO-JJ. :17, de 1024.) Pngti. 81, 88, :150 c :191.
C:onsidnranclo do utilidade ·publica n · Confedcracão Cn. . · tholica do Trabalho. (P"roposição n. 18, ·de 1924.)
fag. 82.
,
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Approvando a Convcncilo sob I'e .nomenclatura para a
classificacilo. de mm·cadol'ias, de SanUago elo ·Chile.
(Proposicii.o n. 19, de 11l2''·) Pag. 82. ·
Estabelecendo condições para a aposentadoria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. (Proposicão
n. 153, de 1923 c parecer n. 471, de 1023.) Pags. 85
e 151 .
Dispondo sobre contagem de tempo pa1•a diversos funccionarios nddidos na antiga Secretaria de Estado.
(Proposição n. 92, de 1922 e parecer n. 321, de 1923.)
Pngs. 85 o .152.
Abrindo, pelo Ministorio cta Guerra, o credito de 1:028$100,
para pagamento a um operaria elo Arsenal de Guerra
do Rio Grande dq Sul. (Proposição n; 20, de 1924.)
Png. 56.

.

.

·· .

·

Abrindo, pelo Ministerio. da Viação, .o credito de lt:690$,
· pura pagamento a praticantes addirlos da Inspectoria
Federal de Portos. Rios e Cannes. (Proposioãõ n. 21,
·de 1924.) Pag, 86.
.·
Tornando valídos os diplomas expedidos. pela Escola de
. Engenharia Mackenzie College, de S. Paulo. (Proposiçilo n. 74, de 1923 e parecer n. 46, de 1924 .)
Pag. 112.
Conceclcncto a medalha de distinccão no Dr. Alvaro
Alvim. -(Proposição n. 22, de 192/t,) Pag. 118.
Abrindo, pelo 'M:inistcrio da Viação, o credito de francos
belgas, 1.842.198;33, para pagamento á Companhia
Metallurgica. (Proposição,n. 23, de 192/t,) Pag. 118.
Abrindo, pelo Ministerio da Fazenda, o credito de réis
· 52 :G05$9B9, para pagamento.- á D. Delmira de Souza
Almeida .. (Proposicão n. 24, de. 192/t.) Pag. 119.
· Fixando a forca naval para o exercício .. de 1925. (ProP9Sição n. 25, de 1924.) Pag. 119.
Fixando a força de terra para o exerci cio de 1925. (Pro, PQS i cão . n ..... 26, de 1924.) . Pag. 121t. .
Autorizando a abertura de um c~edilo indeterminado, para
a recepção do príncipe herdeiro da Italia. (Proposição n. 27, de 1924.) Pag. 129.
.
Regulanrlo o sorteio militar para o Exercito c Armada.
(Projecto n. : 2, de 1899, proposição n. GO, de Hl05 ·
c parecer n. 52, de 1924.) Pag. 134.
Autorizando o auxilio da União para a construcéão do
estradas de rodagem e bem assim a lavoura do cnmio.
(Projecto n. 157, de 1923.) Pags. 161 e 171. ·
Requerimentos:
Do .r. Jos1í' Coelho, solicitando uma lei que lhe facullo
. o roccbiment.o de vencimentos deixados por seu pu i,
p1•ofessor· Erico Coelho. Pag. 46.
Do sai•p;cnt.ci refoi·mado Fructuoso Rodrigues Sant'Anna,
pedindo. tlma lei que melho~e a situação dos infe·
., .

':,
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ri01·es do Exet~cito, reformados no período de 1917
a 1922. (Par,eccr n. 36,. do 1924.) Pags. ü8 c 151.
Do cnpif.ão rcfQrmado l<'ranccllino Xavier Lisbôa, pedindo
me!JlOria do reforma. Pag. 82. .
· .
.
Do cabo reformado .Joaquim Barbosa· do Nascimento, l'ledindo ·molhorin (ic J'el'nt•ma. (Parecer n. H, de 1924.)
Pags. 92 c 160.
Do . sargento da Armada José Joaquim Tcllcs de Car. vaJ116, pedindo melhorià de .reforma. (Pnrecr n. 38,
de 1924.) Pags. 93 e 160.
Do 1" tenen'tc, patrão-mór Eloy .José Dias .Machado;· pedindo nielho.ria de reforma. (.Parecer n. 39, de 1921!.)
Pags. 93 e 11l0. ·
·
·
De D. Isabel Carvalho de Menezes. pedindo melhoria ele
·
monlepio. (Parecer n. 41, de 1924.) ·.Pags. "96 e 1GO.
Da Commissão de 1Márinha c·Guorra, pedindo a audiencia
do Governo sobre a proposição que regula a promoção dos ofl'iciaes do Exercito. (Proposição n. 21t9,
de 1921 e parecer n. 45, de 1924.) Pags. 101. e 152.
Do soldado· reformado Manoel Clatidino ·dos Santos. perlindo mélboria: de ref,orma .. (Parecer n. 47,. de 19211.)
Pag. 130..
· .. ·,
Do capitão reformado Francell'ino Xavier da: Silva, pedindo melhoria de reforma·. ·(Parecer' n. 18, de
1924.) Pag. 131.
.
·
Do coronel refm'hiado AmCJ~ico de Albu•querque · Portocárréro, pedindo·. melhoria de· reforma.· (Parecer
n. 49, de 1924.) Pags .. 131 é 132. ··
·
'· Do sargento asylàdo Lino . Ribéiro ·de · Novaes. pedindo
melhoria de reforma. (Parecer n. 50, dé 192ft.) Pag·ina 132. .. · ·
·
.·
. . ..
Do mestre de musica ..Jpão àruz, pedindo. relevação de
·'
prcscrigçã<L (Parecer· h. 51, de 1924.) Pag. 133 •.
Do cabo de· esquadra · Antonio ' Alexari.cti·e · Ferrei r~ de
Fària. pedindo melhoria de rei'órma. (Parecer n; 53,
· de 1924.) ·Pag. 148. .
·
~arééài:és:

•

•,

N. 23. de 1924, sobre o z·equài~cnto do offiéial do Exer-

•

•

cito Rodolpho J:Tõinem de Carvalho. Pag. 5 .
. ·N. 24, ..de '1924, sobre o projecto permittindo aposenta. dbi•ia eili · cargos de . co'mniissão, desde ·que 'o funccionario tenha 35 ·annos de set•viço e o exeroa ha
·
·· ·
.·
. ..
. ·mais'· do · tres. Pag· ... G.
· N,· 2.5. de '192ft,· sobt;e ·o .váto prcsÚiencial ao projecto que
colloca na mesma igualdade todos os funccionarios
. e operarias do vias-ferroas· da União. ·Png .. 7 .. ·.• .
N. 26, de 1924, s·obre a proposição. que 'dbre o credito
· ~special de. 79:751$230, .para attender. à. despesas com
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a Eskada do Forro S. Luiz a Thcrezina, relativos
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· Pags. 13, 64 c 163.
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para occorrer ás despesas·· com u execução da lei
·...
rf. 4. 555, de 10 1 de ag·osto · de '1922, que se refere ti
gratificação á ·funccionarios que percebem menos de
180$ mensaes·; (Proposição n. 1,· do· 19211.) Pags. 18,
64 e 151.
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· ,. · · . . ·
·
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·
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·
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Pngs. 56 e 15L
· ·
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-.,.,_ ....
.
.
.
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.

Primeira sessao da declma .segun~a legislatura oo Congr~sso Nacional
iS• SESSÃO, EM 2 DE JUNHO DE i924.
P!\!lSIDENCIA DO S!l. EB'l'ACIO COIMBRA, PRJr:SlDENTE

· A's 13 e 1/2 horas acham-se presentes os Srs. A. A.ze·
redo,.Mendonca ·Martins, Silverio Nery, Pires· Rebello, Dionísio
I'.entes, Justo· Chermont, Cunha Machado,. Ferreira Chaves,
João Lyra, Antonio Massa, Manoel Borba. Luiz ToJ't'CS, Etiscbio
{lC Andrad~, Samvaio Corr·ila, Bueno de J'aiva, Adolpho Gordo,
Luiz Adolpho, Hermenegildo de Moraes, Carlos Cavalcanti, Fc··
. lippo·Ssohmidt e Soares dos ,Sant.ps (21).
' ·
. ·,

O Sr. Presidente -

Presentes . 21-. Srs. Senadores, está

aborta a sessão .
Vae ser lida· a: acta da sessão anterior.

4

O Sr. 2" Secretario procede á leitura da acta da sessão
anterior que, posta em discussão, ó approvada sem reclamacão.
· · O Sr. :l' Secretario dá conta do seguinte

'

'

.
.

-

.

EXPEDIENTE

Officios:
.
Do Sr. Presid"llte do Supremo Tribunal Federal, do teôr
seguinte:
·
·
"Supremo Tribunal Federal - N. 8. 062 - Rio de Janeiro, 31 de maio de 1924.
·
Exms. Srs. Presidente e mais membros do Senado Fo·. çlernl - Tomado em consideração a representa~o· gue em
:l_O de maio corrente me foi dirigida pelp_s douª (J,hauftenrs !l
L
S.,....,yQI. II.
l

•

'

2

t''!"'pr.cl i vos a,illllallles, que :~m·veny JIÜ".. :.mlomoveis deste 'l'ri~

llunal. nu qual Ú!ZPI'I1 ~ent.fl' n s1tua~ao de dese~_;ual,dat.lc ew
1!111.' l'iull!'!tlll 1'11!11 n !t!J[Ji'OVII.~~~~ fll.'ll.l CO!l/:l'I'CSS(I ;\'aC,!CIIlOI, li:t
lnlwlla fi,. l'l'lll.'l!lll.'lli'os e111 ngoJ', l!lll a qual IIII!~ :Joram ·11··
xados V('lll:inwnt.os l'espnt:livartll!llie infe!'im·e;;, ar.,s· dos eonf.fHLWS e sPl'\'1'111 es. quandn, al!ti.'I'ÍOI'rnenln. n a/1: :H diJ doz~rn~
hi'U do lll~:l, t!slanun em pe!.'l'eit.a situaçãn de igualdadl.!, e. at-

,, . ,Hkndo a.qi.IP de dia a dia mais Jll't'Jllllllhes. são as eondi.
t•iins 1Jo~ lnunildl.'s se.t'l'idores do J~sladn que eonH,· esses p1~1·~.
êrlll'ln pa!.'l'as l'l!ll!Uili>J·ar.~1~:~. pat''!cc~mc ,justa .e al.lentlivd <L
~ua .sulieil.a~!iin,

•

· Espl!l'a!Hln f/l.W as;;im ig·nalmcnlc• Julgue o Scnáuo, r, como
nfio enmpo!'ll! o ot·t;anwuln dn eor.t•r.nl.o auno esse augmen/.n de
dn,qH•za. ;;oHr:il.n do Y .. Ex. a abf.'!'l.•.H'il do nccr.,sario C!•edi,lo
pa1;a t!S~I.' J'im, UH .impMiaueia do 3~.500$, I:Oill o l]U:t) f.iearei
llilhili/.ndu .a neeuJ·t·er :iR dt•spPzas r·olal.ivas ao Jll't'iodo· de i
(:e .iant'it·o a :fi de df!zembro de HJ:!.\,
P!•evnleeenilo~!IH.' da nppoJ•Lulli!}ade; tmü10 a hn'nt·a de
:;ru·c'senlar a V. Ex. ns pt'ol.estos de .minha elevada os lima o
mui di~lincl.a eon;;idt'l'a\:ãn, -· A.nrll'rf Crwal,~a11W'. ·
'
J~xmos. · ~~·s. Pl'l'~idcn/.e '!' mais Minisl.t·o~. do 8lltJ!'émo
T1·ibunal FPrlPral - OR in/'t•a a;;Rignaôos, r.•hauf{i:1u·s 1: · a.iu~
dantes .de ·c/urut(eiow do cgregio ·supremo J.'f•ihnnal .Federal,
lll ui J'espei 1osamen IJ.•. podl'!n ven ia pm·a •!Xj)oJ·em a .v v..BEx.
a si/ ua1;:i.o d" desigualdarll\ em que ficaf·am com a ap[H'OV111;ão
pr•lo t:ong·''""''' Xaeional da la!Jella de Yi!ncimcnlus ot·g·unizada por cs/t' r•g'l'l.'l;'iu /r·i!Junal.
'·
C11mu \'\',. l~Ex. ··salwín. a/1.\ :11 ·di' dezerniH'o· dr.. Hl23, 11et·~ .
l't'biam ,:,;; c/uwf(eul's e. seus ajudantes voncimcn/.us. equi~
valcni.P;;, t'I!SJH'eliv:unenlc, ans dos etiiJI.inui's e set•nJII-.·
/I'S 1 bJII 1\ I.IH Jll.'iiiWÍI'IIS 350$000 (~ OS Sl!l,ntlHJOS .~50$000,
:u•unlect•, 1"'1'1~1!1.-· que. pcl11 labella or·ganizada [ll~lci· cgreg.io
lrihunal n adupl.ada 1WI11 CongT'esso i\'acional r. que actual~
nH~Ilil' vigum dt•sdc J. do Janeiro dn Hl24, fiGararn os con~
1i nu o,; com 500$ 1• n;;· SCl'l'enl.es com :350$ .mrnsalmcn(f), au·
·pnssn qw• aos supplicanl.1:s J'omm dados, aos nrimeiriJs, 104$iüü
'·' ao;; st•g·tmrlós ;JOO$ monsalmen/1!.
· ':-i'fin · pa1·ecc• ao;; :'i\IJlpl ieanÍes razoan!l, da! a 1!enia, · q6e.
,iuslanJPI!i.P quandn mais pl'l'llll!nto sr) /.orna a silua0iín dos
~IIJ!Piicanl e~ pela c:u·~~~l.ia da. \'ida, quando .iú difl'ieiltuent.u
.I""Jiiun manlcl.'~sn com tiS vencimentos que. enJ.ão. percehiam,
i]mindu o· J.ii.'Lilll'iu e~r·pg·io lr.ibunal, rcconiHiCmJdu o es/.udo t.le.
an~JJSI.ia en.1 que viviam os ~Pu~ I'Linccinm\t'ios. l'esulYeu an~
.. RIIIPJJiar.:JJws os Yl.'ncimen/ns, pt•nc:ut·ando quanJ.o jJoS~iwl col~
local-os no abr·ig·o ·tia~ prirncit·as necessidades, J'osse Cl'tmda
essa desigualdarlt• l!!ll.l'u ~ens Yencime!llos c os dos 'ciml.inuos
e scJ'I:enl.es.
_,\/.ll~·ndenrlo a que tu•duo o pesado 6 o sot! traba!!Jn, nãu
llws smulo pn8HiYel. pela mtlurc~a do s·erviço, rixar ao menos.
:JS

lll.!l':lil de SllliS. l'l'i'Cii;Õc~ 1.' OS IU01111!TIIOS rio· l'OPOUSO, cs~

l"'''UIIt l!nnJ'ianlt•~ os suppliennlos,' aeosl.umadns como esl.:io
nu nspiri/1.1 dl' justi~n 1: de humanidade qnn sr.ntJH'O enconlt•af'illl1 PllJ ludo~ os actos de VV. EEx .. que orn seu beneficio Rl!,ia delm'JJ!inarla a equipm·acfio do seus voncimonl.os aos
c, pnra que com~ ·
.tlos. ~onlinuos·
.. . - '. e. -serventes,
... -· ·-'. rcspcclivnmcnte,
. . .. . . '

'

'

'

'

'

.

.
'
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piela SrJ !.orne esta .iusl.a rcrHu·ar;ão, seja mruipat·acão a conlut•
de J de janeiJ•r.J drJ r:OJ'J'l)lli.<J anno.
:\eJ•cclilundo scl' de jusli<.'a a sulicilauiio que acabam. de
fazet•,

~

.\guanlam ri e I' cri JlJ enio.
lliu ele .lanciJ·o, :lO rle maio de

ferreiro .. ;lffJSIJtti/a. -

naJwas.
'

l!l~-1.

Jusâ 1/odl•iyu.cs ·

Orthouamiro de .1/!I(J!Ll./uies. - ·Jotío Tqi:t:ei'm tk
.lm1o Jlon/(:il'o da Si/.vn. - A' IJunlmissiio de Fi1 ·

du I<!UL' ~eg·uinl.c: ·
''Sup1·ernu Tribunal Fedet•a! ....:..· N. 8.0lití- Jlio.dc .Ja.nc~iJ·o. :JJ rir! maio rll~ :lll2".
· .

Do lll<JSHJO St•,

Pt·c~sidenl.e,

.l~xrnns. SJ's. Pt·esidcnle c•. ina'is Jlll!Jilbt•n,; du ~cnarlu J.'cdm•al . - All.endenclo :í com·Pnir!ncia do S<'J'Vi~o. pelo gmnde

' - rlesenvo!Yimenlo a qun all.i11g·iu sua bibliol.heca que conlu.
aetualmenle, mais rir! dez mil vuluHws. rcsol\'cu o SupJ•cmo
Tl'ibunal :Federal. na sussüo de· 2G rlP dezembro fie 1023,- r!aJ·lll'e uma nova· nrganização, I! assim, usando da ai.J.J•ibuir;ii.o que
I h c en-n fel' e o art. 5H dtt GnnsJ.i l.n i<;ii.n Federal, l.l.reou a .secção
rlabibliothrea que, ]l<Jl' essa ftírma, ficou a carg·o dr~ um chcfll
e dt•trm ol'l'icial .. scnrlo rlesdr lng·o provido naquollc car·go u
r!llllio !Jihliol.h<•cal'iu o preenchido o ullimo com a nomea~ão.
de um IIOI'fl l'unce·ionar•io.
Aconlece,· 'JlOI.'ÜTll •.QUP, pela. eseassez rle tempo, não foi
inclu ida· íw. or~arncnll• cln co!'l'eni.<J anno a vcl'bn necessarin.
pa1·a aiJenr!eJ' a Pssn dcspeza, ficando, assim. os mencionadi1s
· fnncciunaJ•ios privados da pr!J.'CcpçftO ele seus vencimentos dr~
:weürdo com rJssti ali ul'U<'ãn.
.
A'\·i.>l.a
expnslo:vuuiJO·SOlkilm· de v._ Ex. se.iam-mr~·
racullados os nwins neccssaJ•ios ].HH'a atle·llrlet· a es8a · despeza.
· en111 a ahcJ'i.lll'a dr! JllH crr!dilu rle.lrese contos <! tluznnl.os mil
J•é i~ . (J 8 :200$000) • sr! ndo 1 : 200$000 J•ril ai. i vns :í ri i I'J'er.•eJH;:t

li•·

JJmlrr. ns, vcncimcJllos de biblinllwcru·io, qtw· r~J·am dn 13:200$
r. o~ elo elwl'r! r:lt! ,:pc~fLO, qtw sfw ilc l~ ;1,00$, COl'l'<'spunrlnnl.c ao periorlo r! e -1 rle .ianeiJ•o a· :n de rluzcmlJJ•n <ln

1

. ~IHHltllll'S

.. corJ•enlr.• n-nno;'" 12:0110$, a quanto montam us vencimentos
do o(l'icial auxiliar da hibliolhnca. duranlc o mesmo lapso du
lempr•.
·
'
;\Ci'Cd i J.andn sr•.ia·. i nmada. na rlc\·ida consirlcra~ãn .csl:t JJ1 inlm solicil.aç:i.o, tc•nho a honJ•a dP <IJWesenlar a V. Ex. os
pt•nLeslns de minha J)llli alia csl.ima <l rlisl.incl.:t consideração.:
- .4ndrti Crmolcanli, Y. P, - ;\' Cnmmissiio r! e Fi•nan~as.,

-

..

.

O Sr. 2" Secretario d!'clm·n que .não h a pm·eçr'J'f'S.
Compn J'CC(I!11 rna is os Sr·s. LO til'(' SmiJ·<l 1 Pedro. Lag·o c

Lam·n ;\lullcl'

(i!) .. ·

.

'

. . . D~ixarn <'lr, comparrcer, erim causa .fusl.ificnda, o;;· Sl's .. Pe- -.
J'f!il'a .Lub11, Ari~Lidr.•s lloclm, Harllnsa Lima, Costa Rodrigues •
.Tnsrl ]~JJz,~!Jio, l!~uJ:ipeclPs ele Aguiili', Anl.onino · .FJ•eiro, João
'.l'hom(o, .Htm.iam in Bm''l'Oso, Elo v ele Souzã, Vonancio Noh:a.
Jlnsa r. Sil\'a, CaJ•neir·n ela Cnnlia, J,opcs GonGa-lvr.s, Gonnnlo
HpllomhnJ•g, AnLuniu l\loniz, ~loniz Sodt•t), i\[anonl 1\lon,im·dinJ,
Br~r·nat•dino uloniPil'U, .TPL'nllymo Monleii'O, l\[ig·twl de. Carvalho;
~lo<'lc!il.n Lr.•al, i\Jcmlr!5 'Pavat•cs, · Paulo de .E'ronLm, Bucno
Hm ndão, Hf.'L'IHli'Cln i\l"on I l! iro, Lacerda l?J•anco, AI frcdo Ell is.
,To:'.r' Mul'l.inhn. Lttiz :,\dolp!Jn,. l~ngonio .larçlim, fiamos Caiado.
,\Jlnnsn de~ lJnmUJ'f;'ll, Geuet·oso Marques, Vrdnl Ramos e Carlos
;BarlJosa (3fi).
··
··
·· ·

ANNAES DO SENAtlO

, O Sr. Presidente - Não ha o·radores inscriptos. Não
llnvendo. quem quoir·a usar da palavra na hora do ·c:qledienlo,
passarei a ordem do dia. (Pausa.)
· .
·ORDEM DO DIA

•'o

Consl.ancln. n ordem do dia de trabqlhos de Commissões,
vou levantar a sessão,.designando para a de amanhã a seguint.e
.ordem elo dia:
\
·
Discussão unica do vélo do PrefeÚô do DisLricLo Federal·
n. 6, ele '1923, á resolução do Conselho Municipal q_ue manda·
· contar. para os ei'feitos da aposentadoria, a Theodor~eo Rodri-.
gues da Costa, engenheiro da· Directoria de Obras, t.empo de
serviço que menciona (com parece?' favoravel da. Com.m.i.vsão
de Constituição, n. 188; de 1928.); ·.
··
..
Discussão unica do véto do Prefeito do Districto Federal,
n. 18, do 1923, á resolução do Conselho Municipal que autoriza contar, para os effeltos da aposentação, o tempo de ser:viçb prestado por João Roberto Valladares, guarda. municipal
parecm· favoravel da Comrnissão de Constituição, n. 185,
lde(corn·1928);
·
Discussão unica elo véto do Prefeito do Districto Fcdoral,
n. 2!!, de '1923, á resoluyão do Conselho Municipal. que abre
um credito na importanCJa de 880$, para pagamento de dit'fercnca do vellcimentos ao contra-mestre do Instituto João Alfredo, Antonio Soares de Magalhães. (com parecer (avo1•avel da ·
{J,ornm'issão ele Cor~o.~t'ituição; n .. 962, de 1928);
·. .
'
Continuação da discussão unica do véto do ·Prefeito · dó
D,is:tricLo Federal, !1· 65, d~ 1921, 'á resolução do C011selho 1\lummpal, que autoriza a remtegração, no Jogar de· · agente da
'Pi'efoitura, do cidadão Antonio de Oliveira Porto Junior, me-.
diante as condições que estabelece (corn parecm•·favoravcl dai> ..
,Cornmissão de Constituição n. 191, de 1929); .
· ·
. 3" discussão, .da proposição da Camarà dos Deputados,
n·. 77, · do 1923, autorizando a mandar construir na. capitál do
Estado do Maranhão um edifício para a , sua alfandega (com
parece1• favm·avel da Cornm,issão. de F·inanças, n, 426, de '1928) ; .
2• discussão do projecto do Senado n. 4.5,. de 1923, auto;rizando em por em disponibilidade, com os vencimentos· do
·.cargo, o Dr. Pédro Wergne. do Abreu, inspector de seguros
\(of{e?•ecido ·pela. Comrnissão de Justiça c Leg·islação e com
pareécr (avora,vel
da
. · ..
. de l•'·inanças, n. 980, ele 1929).
Levanta-se a ses§ão ás 13 horas e 45 minutos.
'

'
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19• Sl.CSS.\0, EM .3 bE .TtJNHO D:E I924 , ·
PIIESIDENCJ,o\ DO SR. ESTAClO COIMBnA, PRESIDENTE

A's 13 lh horas acham-se presentes os Sril.: Mllndonca
Martins, Silvei·io Ncry, Dionysio Bentos, Lnuro. Sodrií, Cosla
;I!Qdrigue~, Euripcdc.s·· ·do ~\guiar, Jpão Lyrn, Antonio . Massa,

I
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nii JUiÜIO DÉ i924
'

V·en:ancio ,Ne•iva, Rosa ic SilvO:, Manoe:l ·Borba EL1gcbio de

,~ntlrade, Modesto. (:.eal, But'no de .Paiva, Adolph'o Gcn·clo, Eu-

genio Jai'dim,. Ramos Gaiaclo,
Marque~,

Carlos Cavalcanti, Generoso
Felippe 8chrnidL e. Soares dos Santos (21).

O Sr. Presidente - Presentes 21 Srs. Senadores,
aberta a sessão.·
Vao ser lida a acLa da: !:lCssão anLarior.

está

O Sr. :.1' Secretario 'procede· á leitura da acLa da · sessão
ant()riot·, que, posta em discussão, é approvacta, sem recla.macão.
·
O Sr. 1' Secretario dá con,ta rlo segu.inLc

EXIPEDIEN'fE

. ·\i

· Ot'ficio elo Í:\J',. ~residente do Estado do Rio de Janeiro,
commnnicando haver designado o dia 29 do corl'ente para se
· · r•calizat· a el·cir,ão SOllatOt'ial. de preenchimento da vaga exis~
ienLc na reprcsentar;ão do rcfe~ido Estado. ·- Inteirado.

o

Sr. 2• Secr11tario procede <\. leitura dos seguintes

..
i.

. P.\1\ECEIIES

N. 23 -

1921!

. O officiai do Exeroito Rodolpho Homem de CarvaJil1o,
.tend() sido -reformac\o no posto de major. por· occupl!-r o de
ca!Jitão, julgou-se prejudicado nos seus direitos, que, segundo
·· · pensa, lhe asscguravam.·a r~forma no J10Slo ele tc(lente-coro.. nel, visto .considerar-se ·rno.;im· de fact() no mome\'\tO em que
lhe foi applicada a loi da compulsaria. . . ·
. Neste sentido enderecou longa l;'cclamacão ao Presidente
da Republica. mat:eclhal Hermes da Fonsnca, que, ouvido o
Supremo Tribunal MiliLar, lhe indeferiu a pretenr;ão. Não se
confórmando com· o indeferimento, dirigiu nova reclama~.ão
·ao· succcssor. daquellc marechal ,na presidencia da Republica,
Dr ..Wenceslao Braz, que n l'Cmctleu para a via judiciaria.
DcsatLento ao despacho proferido, ap·pellou pam o Congresso _:Nacional, solicitnnrln eles te n providencia que duas vezes lho J'Ma recuRnda pelo ChcfQ do Poder Executivo. Dislrihuido o appeHo :\ f.!ommissão de Mat•inhn c Guerra no· Senado. a Commissãn, nll.cnclendo ;\S ~·azõos allo::;arlns, polo official
l'P.l'c.J•ido. 'forniulou o PI'Ojoclo n. 22. · :111tm•iwnrln n PJ•csiclcnte
· dn' Renuhlic.n a mando r rcvel' a refot'ma, projecto sobre o
· qunl foi ouvido o·. ~!inistr:o da ,Guerra, que se. manifestou contrur·lo 1\ sun urlopCtlO. · Fo1 neste Ln mo rln pro,,ecto q~111 u Commissão de Flnnncns, que ht\vill solicilado i\ audioncia elo Mirii~l.rn cln CliiPl'J'a, solicilou ignulmAnl.o a nnrlit'lJC.ia riu Comm issno rle .Tu~l.it)a r LcgislnliÍÍO.
!A ;:lmplns· nxposi~iin rins cliVIIl'sas phnses ror que . tom
llnS$nrlo o nssnmritn e111 npl'cr:n pnrrt~o cvidr.ncinr qtto 0 prn. jecl.o não se depura om conclir;íit'S de ;•~l' npprovuclo. Dc~de
/

,

G
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que o Chcfo du Por! e!' Exewl ivo inrlr.l'erin em• um de3pncho a
prclr>n~iio do mcncionndn orl'ieinl .r rm oni.I'O n ,.,~mcLleu pai'!\
a. via ,judiciaria, séria impf!i'linunle ~eniio rlcsrpspc.iloso (]lHl
o. CnrÍI;I'Pssu fll'ocuras.;;e eompr.llh· aqunllr Pnrlrl' ü prat.ica do
11111 aclD a qlll! o lllf!SilHJ Pndr.r duas vr.zr~ rccustír•a n. sua .
arcrniesccncia. Al,;m deSSC' moJ.ivo rlc Utlatamunto ti inclupen- .
d,.•ncin. do ac~;io du K•;ccul h·o, a qur..m caberia, si juJg·a;;se li- '
C i t~~ ordcnat· a :-cvi sã Od so1icif[;arlai ·-accdresce (]l}C n110 pel'lenco
ao ... ongrcsso a 1acu 1r1a e ou . tlllC!;ao e au 1:or1za1-a. ,
N'o coso, si ex-vi dars nllcgaçõcs produzidas pelo .ofi'icial·
rol'ormuilo n elas lei~ que c·ita, houve, cf.fcci,ivamcnte, prclel'içüo ou sacri fiei o de dh•cito, não é do .Poder Leg-islaUvo a
compel.rncia '!)Ura corrigir o erro na applicação da lei ou l'!Jparar a inju;;tica pratieada, sim do Poder Judiciaria; consnnnle o dl'spacho pi'Oferido pelo Presidente .da· Republica. ·
E esse ,; o pai•cerit• dn Commissão de .Tusti!;n. e Logislaciio.
. · f:la.ln das Commi;:;;õrs, 2 de ;junho de 1924. - Adnlpllo ·
GtH'dn, Presirlcnl r.. - F'r1'1'1'iJ•a ChmH:s, Rclalot•. - 1:..'1/sebio de
:\nrlmrle. -. Cunha .1/arhodo.- Fl'1'1't}'i'l'lt Clta·t.•.-·s. - A' ComJlli~.;,;fin ·flfl.

Pi1Hl111;as.

,.
,

-

f,.
Ao orc:imcnlo ua Fazenda para 1922 foi apresentada
emenda nu[orizaitdo a.poscntaàpr~a d~ funcciónario em cargo de
ei'•lllrn b;;ão l.ernporar.ia, desde qnc t.ivcssc 35 nnnos. do ~r.J'Y.i.~tJ
pulll icil o I'XCl'Cc~sc a commi~são pqr mais de Lms anno.o ., F.so:a
cmevda foi mandada destacar para constít.uir projecto er,pccial que, enviado á Commiss~ú de l!'inanças, pediu. esta a áuclicncia da de .Tustir.a e Lcgislaçãc.. .
.
Foi elalJoJ•aclo c niio ussignndo o paroccr desta .Commi.ssão,
cm 28 de. noven:ibro de 1022 e posteriormente foi tambem
emitt:do' parecer pelo re,lator do caso. na .de Finanças, Sr. Irineti :cllachado, opinando pela acceitaQão do projecto com emen"
da que alargava· o fav.or dõ qua cogitava o mesmo. Este parc0CJ' não foi a.ssignado pelo! àemais membros da Commissão •
.·
Aposentadoria em cargo de commissã·o não é perrníttida
poJa Iili rlo ii ele· ,iancit•o ele Hl15. que regula a cspecie, o pr·ojecio . creantlo a nova modalidade de aposentadoria iní'ringo ·
aquclla lei c crca oims par:1 o ~rhesouro, não dev:endo ser ap.,
.provado pel.o Senado. l~' este o parecer da Commissão.
Sala das Commissõe,g, em: 2 do junho de i92·L .:.... Adolpho
Go1•llo,. Presidente; - Jtanoel Borba, Relator. - Ettsebio de ·
:lmlt•rult~ .. Cunha. Machiulo. - Ma.noel Bo1·ba. - A' Com- ·
missão flt• Pinnnen~.
·
·

.'

A Cnrnmissão de .Tnsl.i1;a .,', .Lcgülnçü~ opiúa pela aptwodo· ·IJlilo opposlo tí l'0'nlnçiio lng·i~lnl..iYn (\OJlSU:ihl.aneinrla
no decl'ülo •de 17 ,rJ,\ ..ng·oslo de .I !122, poloB JnotiYos com qun 'I' oi
n nwsmo ,iuslil'ieudo.
··
: . .
· Snlu das Commissões, ('Jl1 2 tlw ,iunho rle 192L -· A.llolplto
fiordo · PJ•e;;idonte. - ;1/a.nml JJm•ba; Hl\lnim•. - Eu::I.'/Jio t/(•'
:

Yn~iio

.\lttlrar/1•. -

Cunha illacharlg. ,...., Fe1'1'çi·1:a Clt.aves"

•

I
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SllSS.\0 Í>M ;j llll ,JUNHO jj(l 1\)21t

O unno pa:;sar.lo, o

llüllgl·e~:;u

:'-lacioual

~LJI·IJL'OI'OU 11111 pt·o

,jecl.o de lei (hojiJ decreto n. 4 .:JH, dr: ltl de fr~I'Cl'•:iro dr.• 1~:!:2::
t•u,jo at·t. ·i" ussit.n disp,je:
·

"Os J'ullecionat•t•.•s e o:\ OJ.lCI'Ut·ios rli::n·bta; " llit'll·
salislas das cstt·a.rJas de. l'el'l'O, :t•.lmini.:ill'afias prlu nuver·no .Ferlcrnl, lel'il:;, i;;uaes tlircilos 1.~ go;;ar~o 1la~ rn•·:<ma;; l'tHll.agens .iú cuJJsignatlas em lei ou qu•· vrnlml!l a
sPr · IJsl.ubplecir.lu;;, menos quanto a vencinwnlos, que.
f.l:\I'U eada uma. ~t•riill rixados no
l'r~,;peet i vo ·n•gulallll'lllo, ,;all·.u a,; BindiJ'ica'~ões feita;; ern l·ei.",
·\ 1':

E' l'azotwl!l. Funeci•Jn;n·i'os e.o1\erarios que 11·almllimn ln-.
rlo;; •:rn l):'ll'ild'a-; ri•~ J'cJ'l'O udminislr·adas pelu Gu''l.'l'no, ,, ,Íll~to·
· 1, lliH' g·n;;r.•tn ·ludo:; eh!. i~uaes dit·eilos.·tenhnm sidu 1•;sas dlt•wla,;
.
IJ01181.i'l.Jidn~ !JI![U jll'l.lj)/'ÍIJ Ü0\'1!1'/11.1 OU ~,"1 c:il'J'II.IÍH Iii! ('i>II:<IJ'IJ Írfa:<.
ha,iunl pn~~ad·o ü ~ua adJn.i nbt ra~~üo. :H(l nnw expPct.:.ão ·~e Ju:-; ...
l.ifiea -- a du;; \'f!JH!ÍIIl•'lll u>'. pot·quc 1.ee111 qnr varias :'1!t;"IJllc:in a nall.li'I!Za do 'il'J:vit;u o a i!Hpor·laut!ia da l'~lt·arla·.
· · Ag'l.lf'U, ·''"I novo ]JI'lljl'l:iu :;Ul>Jl'll!l l idu t't >itlllc~fw. '·' Coll. g'J'P:isn c:onl\•t·e ao:; l'uncr.ionarius e OJ)crarius ((UI! J.Hh:;;aJ'tllll a
1\l!l'l'ir.· na fn:qíeelol'Ía dtl Porto:; ern virlndr:: ,Ja Pneurnpa~ãn •la;;
. ertnei'>~AÕl~:l •!Xbl.elt.l.e~ (Pel'et'l'-:51.' ;i Bmpreza lnrlu,;lrial >.lP ~1;•.

__.

llwJ·anwnln:;· do Brasil) o:; nte:'IIIOS ·dii•r.ílu,; \' vanlngenii. nlin
dos l'u nccíliiUl!'io~ e ove t';IJ'.l.I.>S Lia' l11spcl.o r ia de Prirlos, únmu
parr•cia ualut·al. mas das'- r•slmdas de J'erro urlmillii:lra•.la:r )H• lo
ÚO.\'f'l'l!O F'Nlr•ml, e, Qlllqllalllo ,J !J.I·njncl.o antet'ÍIIl' l'az ·l'~;all'ill'
1.lo~ \'i~lteímcntos, o acl.:ual r.fi" o,; exeoplua, o que, tüt',m ele in',iusllt, tOI'IHl í~teJWCIUil'f'[ ;, l!(jllípanwãcl, •.lr:;rle que díl'l'r!rPnl.e:;
enl.l'l) si são as t.abolla,; de vetwim•!lll•l~ .iJu:; runecinnarios "
O[>i;l'aJ•ios

das c:;li·adas.

:.\'ào posso, por .esl~ nwl ivo. dar-lhe o meu usscnlimlmlo ~~.
cm ·r.on~cquencia devolvo-c li Gamal'a CJU•J o inicióu.
·
Hio r.le .Taneft:o, 28 c!·~ ag·ostc1 de 1922. -EJ;il:ucio h·.~sua.
RF;f\Of.JlC,::\0 .. l.~ÓISL,\Tl\'A 1 VE'I'M>,\, .~ 'QGE ~f~

HEFJmE 0

PMH:f;llfl

SUPII.I

· .O

:"iacíonnl 1'"sol\'c:
A1:l.. 1". 0:; funccinnn:·in;, ·l•·n::: O!H'i'l\l'iM. dial·b;la:< ,. nwn~ali:;l.a.• qu~ passaram a ;;::rvit· nu llli:JJf!Ciul'ia di' P•ll'lus, lliu:;

~~

-~··

l)lllllTI!:lSO

Canau·s, orn vi1·tu.de .da PlieillllPttt;·iin da~ eoucc.•Si;Ü(•;o; nxblt~ntf·s,
dos n1esl'n11S ti i t·t~i 1o.~. f.• vali I ag;r.ns qtw us 1!a:-;. ~~slr•atln.,
ele feiTO tll.ilníni511'tll.la:; P••l•) nuvPI'TIO .F'nclrrnl. '
At·l. :.!". Aos -runeeiUIIUi'iu::-; (' OfJPI'nl.'iu~. diru-i:-;la~ (• rn.t'll:-\tlli~las a qut• :<1• !'dr•J··e fltll'l i;;" anlpJ·inJ', r> qu,• C·Oitlarern. na rlala
ila erwnn1pa~ãu rcl'ericla, rm:Íi,; de de~ unno" ri•• .<ur·vir.·•.l al'li. "'~t·
l!ll.'::-lia adllicinnal.ln e~,;r tl'lllll" ao i.lu >'1'1'\'Ít,•ll puliltcu .i'Pd01'al,
]HII';t.lorlos os l\l'feilu,;, ••xet•pln quanln a I'L'IH•itrJ•!nlu;;,
,\i•!. ii", liO\'Og'lllll•iil! as di::[l!'li:kt~ll'i: I'Jll Cl'illl I'HI'ÍÚ,
St'llarln .l!'Prltmtl, li ile ng·o~l~l-fÜ' !ll2~.- Fronds'c" Alt•ni'U
l:hu111o li•: P•.li"t!ll, PI'P,:irlt•nl;•. - P1:dr" dtl 1.!11.11/111. /'Niroso, 1"
Sbcr·cl.nl'iu. - liln•mcncttihli) de .lloracs, ~" ~·ct·Ptaricl,
g'fl~tu~fto

.'

8
Conipãrecem mais os Srs ..A. Azercdo, Pit;es Rebello, João"
Thomé, Sampaio Corróa o -Hermenegildo do Mornos, (5) . - ·
Deixam de comparecer, con1 causa ,justificada, os Srs. Pereira Lobo, Aristides Rocha, Barbosa Uma, Justo Glwrmont,
Cunha Machado, José Euzchio, Antoníno Freire, Ben.irunin Barroso, Ferreira Chaves, Eloy de Souza, Carneiro :da Cunha, Luiz
Torres, Lopes Goncalves, üoncalo Rollembet'S', Pedro Lago,
Antonio Moniz, Moniz Sodré, Manoel Monjardim, Bernardino
Monteiro, J eronymo Mont.eiro, Miguel de Carvalho, Mendes, Tavares, Paulo de FronLirn, Bueno Brandão,. Bernardo Monteiro,
Lacerda Franco, Alfredo Ellis, José Murtinho, Luiz Adolpho,
Affonso de Cama,rgo, T-a11ro Müller,. Viàal .Ramos e Carlos J3arl10Sa (33) •

_ ......

ORDEM DO DIA
CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORfA

'

.

. Discussão unica do véto do Prefeito do Districto Federal' ·
n. 6, de 1923, á resolução do Conselho Municipal que manda
contar; para os effeitos da aposentadoria, a Theodorico Rodri- · ·
gues. da Costa, engenheiro da: Directoria de Obras, tempo .de
servJ()O que menowna .
Encerrada e adiada a votação.
'

CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORfA

·
Discussão unica do véto do Prefeito do Districto Federal, · · .
n. 18, de 1923, á resolução do ·a_onselho Municipal. que auto-:
riza contar, para os effeitos da aposentadoria, . o tempo de ser- .. · .
viço prestado por João Roberto Vallaàares, guarda municipal., · .
Encerrada e adiada a votação.
CREDITO PARA DIFFERl!:NÇA DE VENCIMENTOS

·
Discussão unica do véto do Prefeito- do District.o Federal,
n. 2G, de 1.923, á resolução do Conselho Municipal que· abre ·
um credito na importancm de 880$, para pagamento de diffe'- ·
. rença de vencimentos ao contra-mestre do Instituto' João· Alfredo Antonio Soares de Magalhães.
Encerrada e adió.da a votação.
Rlll!NTEGMOÃO NO LOGAn Dlll,AGEN'Tll:

Continuação da discussão nnica do vrfto elo · Prefeito · do
Districto Federal, n. 65, de 1'921, á resolução. do Conselho Municipal que autoriza a .reintegração rto Jogar de agente da
PrefeittJra, do cidadão. Antonio de Oliveira Porto Juuior, medinnte ·as condições' que estabelece.
.
'
imcerrada e adiada. a votncão.
'

'

..

-

'
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' .

.I

ALFANDEGA DO MARANHií.O .:

3' discussão ·da proposição da Camara dos Deputados

·

n. 77,1 de 1923, autorizando a mandar construir na capital do

Estudo do Maranhüo um eqificio para a. sua alfandega. · . ·
Encerrada c adiada a votacõ.o.

""

;·-

.... '

DlSI'ONIDJI,fPADE DO · TNSP!lCTOn DI! SEGUROS

· · · 2' discussão elo projecto do Senado n. 45, de 1923, auto-

rizando a por em clisposinibilidado, com· os vencimentos do
·· cargo o Dr. Pedro. Wergne de Abreu, inepector de Seguros.,
· ·
Encerrndà.. e adi ada a votação .

1
·

·· Ó~s~. Presidente- Nada maisbavendo a t:ratar~ vou levantar a sessão. . · .
. . • .
·
Designo .para amanhã a seguinte ordem do .dia:· '··
..
Votacão, cm discussão unicn, elo véto rio Prefeito do Dis. tricto Federnl-n. 6, 'cié 1923, ú resolução do Conselho Muni. . .cipal que manda coritar. para o~ ef.feitos da aposentadoria, a
. , . 'I'b~odorico 11orJrigucs ela Gosta, enge.n heiro ela Directoria d9
· · Obras tempo. de serviço que menciona (com parecer (avoravel ·

.·,,

da Commisstw .rle Const'itwiçlio, n . .J 88, de ·1.?23) ;
,.
.. Votação,·
<)iscussfio uuica, do véto do Prefeito do Districto lf·ederal, n. 18, de HJ23, ú resolução do Conse.lho Muni-

em

·..cipaJ·,que autoriza contos, pa'ra os effeil•os ela aposentação, o
tempo de· serviço prestado por João Roberto Vallaclarcs guarda
:municipal· (com parecer fàvoravel· da Commissão de Constitui~.
ção,n.18ii,de -1~23);'

•..

·
·
· ·:· Votação, e.m discussão unica, elo vétn elo Prefeito do Distr~cto Fcd:eral, n, .. 26, de '1923, ú. resolu~.ão elo Gonsclho Muni-:.
cipal que abre 'um· cr·edito. na imporlancia de 880$, para paga;, .
.·. men~o de differença de. ycncimenLo's :io contra-mestre do In~li
tuto João Alfredo, Antoúio Soares de i\fagn;lhii;es (com parece~
(a.?JormJel
da Cmnmissão
1923); ·
.
'
. de. .Constitnição, n. 362, de
'
Votação, em discussão unica, dó véto do Prefeito do. Dis, trict:o. F.ederal, n. 65, de ·1921, á resol~1ção do Conselho
:Municipal, que autoriza a reintegração, no Jogar ele agente da
'

M

.

.·

·

:'

'
' 'l.

O

'PrMeitura, do cidadão Antonio de. Oliveira Port.o .Tunior, me. diante· as condições que. esLn:belece (com parecer [avm·a1Jcl drr.
.Comm.is.~ão ,de Coristitniçlio n. ·19·1, de -1923) ;
• ..
·
. . Votação,. em 3'. discussão, d!,l proposição . c!rt Cnmar:1; dos

DepnLados, n. 77; ·de 1923, autorJzanclo 11 mandar consLrmr. na
· oa·piLal .do Estado âo Maranhão um edifício pum a sua alfan.c·;ega (com. parecer (a:vo1·avel rlo Comútisslio de Pinonças, nn"Tne426, .de 1928);
·
·
Votação cm 2" 'discussão, do .pno~ecto elo Sr.nado n. lt5, d~.
. :!923; nnt.oriznrido cm pôr cm dispnuibiliclade, CO!:Jl os vencimenf,os dei. cargo,,. o D1·. Pedro ~Vc;gnc de -l\ll,n•eu, 1nsp.cctor -rio
. ·:segn1·ns. (o{ferecJtlo pl!/.a. Comrn:t,\Wtl.() de .Tust1ç11 o· Ll!ffiSlação e. ·
·.· . com. )lm~ece1· (avo1•avcl da ele Fwanças, 1180, ele 1923) •
1'0

I: .,

.
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D.E .I !l:?í'

A',; l·:l 11:2 lluJ·as ac)JHJJJ-~1' pJ·r.;wnlu,; t.•.'i S1·s. ,\, AY;I~J'i~d0·
Me1Hionen ~lllJ'I.in,;, •Silvcrio t'i.Pl'Y. PI;I'I'IJ'.LL Lulln •. D10;wq.o
ll!•ntn", Lnuro :;odJ•o'•, Co;;la 'Ho.drJgll!•~. t.,unha _~lacha~lo, J..UJ'J- ·
Jll!drs dP ,\g:uiaJ•, :\nll)nin Frr!ll'l!, .Joao LyJ•a, AnlnlllC! ~la;;s.a,
V1!11UJH:in Xr.iYa. Manor.l Bo!'lla. ~lr.ndr.s 'l'avaJ•r.,;, ·SnmJHlJO
f:oJ'J'f•a,. Hueno. r! I' 'Fiaivu. ArlnlphÓ GoNio. Luiz ,\dol]lho, Jfrr:-.
mrnegilr.Jn rir• :~lor·a~s. C:u·w" {;a.Yaleanl i, GenoJ'OSI.J :llarqun;;, .
.Felippo :'ichhnirll,. e Vida i Hamo,; (~5) . 1 · ... . .•
·

.

. O Sr..· Presidente -

fl J.i'ePI.a n" SPSSfíO.
Y:J1~ ;;er lir.fn

'

.

hesrnlcs 25 St·;;

c~l<i

Sem11.loJ.'es;

.

'

a ac[.a
,J'l so;;são
nnlet·ior..
.
.

O Sr. 4'' Secretario (.'I'J'Vinrln dt' :?")·procede. ti leil.ul'a d;1
:Jr/a-·rln ;;rssãu nnl.r.•rior; que; posl.a m diSCll:'~iio; ,:. nppt•o,·nda
sr.n1 J•r.clnmnc;fio.
·
O Sr. 2~ Secretario 't;.;c•J'\'indo
· c•.:qwdic•JüL'.

'di!

1") rlrclnl'n que não lm
.

;

. O S1· .~4" Secretario (R('l'Vinrln rio 2") clPclnJ•a qne nfio lln
.. ])at'I)Cr.J'i!S.

O Sr. Presidente· •.. Nüo hn nrndoJ•r.s inscripl.o<..

·'

O Sr. Adolp.ho. Gordo .. _. PeÇo a pnlnvJ•a.

O Sr. Presidente - Tem a pnlnvra o nobre Sen:1dor.
'

'

O ·Sr: Adolpho Gordo -' ik PJ•ósldente:' esLando findÓ ·o_.

manclatn da Comm.issãn EspociuLnomeacta·.pnra dar parecer sohre n· •Jli'O,j:t~cl n do Cnd i~·n Commcrcial, na fót•ma :d'll lleg·irilcnlo,
l'NJIWiJ'I' a Y. J~x. ;;n rlirm1) _nomear nnva cnrnmis~fio .para rln~.· .
IHll'I'CP!' ;;nlll'l: umn C'llwnrla l!pt•r.s~·nlnfla nn nYc'mlo pt·ojeclo.

O Sr. Presidente--AtlendP.nrlo .no roqnel'imento do S1·. Sr.nomeio para compor a f~ommis.•ão J~"IH)- ·
c~ml ·que torá 'cl1~ rnlc!r·por pn!'nccr sobro a rmrmrln apresentaria _
·ao ]lt'n,ioefn iln Cor.lig·n Cnmrnrrcial, ns 'JJH!SJnns i':li'S•.SonnrloJ'I)S ·
· qtH: compwerum a enmmissiio na SPssãn passada; sn.bslil.nidn
n Sr. ,\ltú·eilio de Lacr.rdn. tl11C não lr>ve J•nnovaclo n s1~u man- .. ·
dn!n, peln-SJ•, Senadm• Pcdj'o J,agn.·
,.. . . . .
: .
.
. ·. E'ic~a assim a commis~ão eompnsl.a rlns. S1·~. SenndôJ•cs
Adolplln Cim•clo, J!lusr.hio rlc Audrac!P; .TJJSI.o Ch1H'Ii10nt, i\f:oni~
Sodr•!, · Ferrflira· Chnvr.:;, Cnnh'a i\Jachnlin, PNh•n .Lago, Lnpc•s .
GonwiYIJS n .Tn;H~ Euw!1io.
·
· ·
·
·
"Si nrmlmrn Senador qnet• mais usar ria palavra na hoJ•a
do expodir.nll'. passa-·sc :\ordem dn clin. (Pausa.)
.
Comr,ar•ee•Jm. mais ·llS' Sr·~, ]~uschio · clr •.~i1d1~Ildr.; Gonçalo
n~rl•'J' p01: S.flan!o.

Roll:•mlJct·g, ~!mm Sodr1l e MJgTJcLrlc Carvalho (4).
·
.Poixnm do conwurrcrr·. com cansa . .iusl.il'icnrlu: os Srs.
:Pit'e~ ~:~lJP!lo, Arist.ide~ Rocha, BP.rbllsn I.ima,..Tllslo Çlwrmont,

'

.

11
.Tnsé Euzchio, .João ThorM. Fel'J eit•a Chaws, ]~lny de Sonzn.
]lo~a Í! Silva, Cat·twir·o ria Cunlw, Lnir. Tm·t·es, Lopf'~ Gr.mr.~al
'\;es. Pedro Lago, Anl.onil) .\loniz, ~Jnnocl 1\lonjar·di-m, Bf.•t•narrlino
1\lontr.iro, Jeron~·tno !\lr.~quita, :\[oct,!sln Leal, Paulo dn FronLin.
Btwno Brandão. Brrni:mlo Molllciro, Lacr•t·da Franco, Ml'l'r.dn
J~llis. José :.\ltll'linltrl, Eugenio hl'dim, llunws Caiarto; :\l'l'r.H!sn
, 1.le Gnmat•go, Gcnm•oso Jlarqucs, Laut•o Mullt•r·, flpat·,~s rios Santos !) Ca!'los l3arhosn (30) .
OllDl~M

•I

.,

DO DIA
., . o. Sr. Presidente - A ot·rlem r.ln dia consla r.lo vola';'ios.
Egtfln tll'r.scntes apenas 25 Sl's. Senadores.
.·· Ficam adiadas as volar;iíes
Nada ma.is IHt\·enrlu a lt•alat· designo pant lll'drm 1lu rlia
da sr.ssão i.IIJ ama)lhft, o ~r~gu inl ~~: .
Volação,· cm discussão míica, do v,;,_, dn ,p,·,~f,;ilo riu .Dis··11'iclo .E'e!lrt•al n. ü, de HJ28, <'t t·csolur;ão du Conselho Muni. cipal que manrlu ('Oniur·, · pat•a os efl'eilns ela aposentadot·ia, a
Thenrlorico. Roclrignes d;t Cosia; engenhcit•o ria Directoria de
Olll'as, tempo de set'\'ir;o que menciona (com parecei' /'avorrmcl
dn Conúnissl1o de Couslihtktio, n • .J/8, de ·1.?2:1); ·
' Volar:ão, cm di-scussão.unica, do véto "elo Prefeito do Dis-

lt·icl.n lo'cdet·al, n. 18, de 192:l, {t resolução do Ccmsellw Municipal que uuim·iza oontar, para os el'feil.os da aposcnlacloria, o
tr;mvo de serviço JH'Cslaclo por .foão Robcrlo VallachtrPs, guat·da
.municipal (cmn parccfil' j'avm·lmel da Crmmt'issüo de Constit·u·irüo, n; ·1811,. de ·/1!2:1);
• · Viila~ctn, ·ern _discussão uniea, rlo 1.'âto rln Pt·efeito elo Districlo Fedet·al, n. 2li, d1! 1!12:3, ü i·csnluçiio elo Cons1;1lto MunicijJal que abre um credito na importancia de 880$, ]llil'a pag·a-

mento de clit'J'erença de Yr.ncimcnl.os ao contt·a-mest.re do Insl.itut.o ·João Alfrecló, ·Antonio Soares de l\Iagalhües (com parecer

•

{rt1!01'a·val da Co-rn-nl'issrio de Const'iluiçtio, n. :162, de -/923) ;
Votação, em discussão unica, do véto do Prefeito elo Dis. t.Jo,icto Federal n. 65, de Hl21, ·à resolu~ão do Conselho ~lu
··nicipal, que auloriza a J•cinlegr•al;ão, no Jogar de ag:cnlc ria
.Prel'cilum, do cidadão Anlr.nio rle Oliveira Pol'l.o Junior, nw~
·diante às r:nnr:Jir.:ões QUI' i!slahülccc (co·m parecei' {at:lil'twcl da
Culll'llds.wi.o de Com/Uui(·<io n. ·/!H, de /!J2:l);
·

·.· Vol a\:iio, om :J• di;;cussão,. ria Pt'OJHlSil;ão da Gamm·a dn,;
])cpuladns. n. 77, ti(~ :W23, aulrwir.anfio.'a mandaí' cnnsit'HÍl' na
eapi!.àl rln Estado rlo·-l\fiH'anhão 11111 erli.J'icio pat•a a sua all'an-

deg-a (cmn prtrccm• '{rri:oruvel ria Com 111iss!Ío tle P inan,as, nnilwro -12fí, d1J :192:1);
.
.
··
'
... i:oiação. ern 2' rli~cussiin, do pl"o,icr.Jo rln Senarlo, n ..\ii, de
· 1!12:3, auiOI'i~aJllio Pm ptil' em rli~ponihilirlnde_. com os venci-

mr.nlo~ fio cat•go. o Dr· .. Pt~clt•o Wet·;.;ne rln Aht•rnJ, inspcelm· fin·
· ~~~g-Ul'oo (o/'I'CI't:cido 11elrr Comm'i.wio de .11/sl'im e l>uisho•t1o r:
.com. J)n.J'ecer [ÕL•m•trm:l do de Piuonça.s, ll. 3811, de o/!J2:1);'
·

a·

disc;i.losiTo ela

]WOpn~ioiio

da CanHil':t ·dOS Dcpulados nu-

82, ril) l!l2:l, appt•ovaJH.Io a pt·esltv:ão ele conlas-l'cita pela
lMt·ada rle Fot•r·o Uc.ntml elo Bl'asil, rlc 9.9!l!l:!l:l:l$H7. para
l11ül'O

.[iUtisrazct• compromisso com 11 aequisi1;fio f!C comhsul ivrl (l.'om.
?lfii'I?Cf'l' {m.'m'acal d•L Comm·issrio · de
F'ilww~(ls, n. 2ii8, de
_1923);
•
.
' -

·•

'

12

2" discussão do projecto do Senado n. f22, de f923, incorporando aos vencimentos dos membros do magistorio publico,
que se aposentarem com mais de 35 annos de servi~o. as graLificncõcs adrlicionaos em cuJo goso e&tiverem (com· pm·ecer
[avOI•ât•el da Commi.~stíp ele J!tstiça. e 'Leuislação, 11; 4lif, (11:

1928)

o

•

Lcvanta~so

'

a ses silo ús l 3 horas e 45 minutos.
/

r

2f• SESS!O, EM 5 DE JUNHO DE 1924 ..

.;

PRESJDENCIA DO SR. ESTACIO COIJ.'dBM,' PRESI!JENTE

A's i3 e 1/2 horas achàm-se presentes os Srs. Mendonca
Martins, Silverio Nery, Pereira Lobo, Ar·istides Rocha, ·Dionísio Bentas, Jitslo Chermont,, Cunha Maclíado,. ·Euripedes· de ·
Agiliar, Antonino Freire, Benjamin Barroso; João· Lyra, Antonio 1\Ia~sabVenancio Neiva, J'1anoel Borba, Luiz. Torr~s, Gon-·
calo Rollem erg, Bueno do Parva, Adolpho Gordo, Lurz Ado!-· .
pbo, Carlos Cavalcanti, Felippe Schmidt e Vida! Ramos (22) ..
O Sr. Presidente - Presentes 22 Srs. Senadores, está
·
aberta a sessão. ·
Vae ser lida a acta da sessão anterior.'
.
.
.
O Sr. · 2• Secretario procede á leitura da acta da sessão
anterior, que, ·posta em discussão, é approvada, sem reclamação.
·
1• Secretario dá conta do seguinte
O

.

'

Sr.

EXPEDIENTE.
Officio do Sr. 1• Secretario da Camara dos Deputados remettendo a seguinte
·
•
PROPOSIÇÃO

. N. 15- 1924

O Congresso Nacional resolve: ..· :
.
Art. f.• Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelei
· Ministerio da Fazenda, o credito especial de quarenta e dous
contos, ouro' (42 :000$000), para o resgato de quarenta e du·as
apolices, ouro, pertencentes ao interdioto Luciano Arnaldo
Teixeira Leite. .
·
,
Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario.
.
·
Gamara dos Deputados, 4 de ,junho de 1921,. - A1•nol(o
Rod1·iques de Azevedo, Presidente. -Heitor de Souza, 1• Secretario. - Ranulpho Bocavuva, 2• Secrof,ario. '-- A' ··Comrnissão de Finanças. · · .
· ··
· .· ·
·.
Representaoão ·do Sr. Fernando Pinto Corrêa e outros,
guardas municipaos, sobre o veto do Prefeito á. resolw.)ão do ·
Conselho, que equipara os vencimentos dos mesmos, fiscali~
zadores como são das rendas mnnicipaes, aos amanuensos. A' Commissíio de Constituição.
Telegrammo. do Sr.· Thomaz Rebello, presidente da As~
. wembléa Legislativa do Piauhy, do teor seguinte:·
I

,

,

'

•
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"Therezina, 31 - Tenho a honra de communicar a V.
JlJ:. que a Gamara Legislativa do Estado do Piauhy reconheceu o proclamou como seus membros para a proxima le. gislatui·a de 1924 a 1927, os cidadãos Thomaz Rebcllo de ou. .
..veira Castro, Jolio Ribeiro Gonçalves Filho, Luiz de Brito
M.ello, Antonio da Costa .Araujo Fi!ho, Josino José Ferreira,
;vtcente José da Fonseca, .José Hygmo de Souza, Leucippo
Avelino, Arthur Ribeiro, Alfredo Rosa, Manoel Clementina de
Carvalho, Joaquim Antonio de Noronha, .Tertuliano Brandão
Filho, Enéas da Rocha Carvalho, Constancio de Carvalho c
· Souza, Benodicto José do Rego Filho, Angelo Acylino de Mi",rnnda, Fernando de Oliveira Marques, Francisco de 'Moraes
'COl'reia, Nestor. Gomes V eras,. Antonio Leoncio Burlamaqui
·Ferraz, Hugo Napoleão do Rego e José Burlamaqui Auto de
Abreu.· Respeitosas saudações. - Thomaz RebeZZo de Oliveira
· Caslro, Presidente. - Inteirado.
J'
·
O Sr. 2' .Secretario procede á leitura dos

seguin~es

'PARECERES

N, .26-1924,
· · A proposição n ..161, ·de 1922, da Ca~ara-dos Deputados,·

·,

autorizava a llibertura, pelo •Ministerio da Viaçfio e Obras Publicas, do credito espectai de. 79:751.$230, ·para attender á liquidação de despezas da Estrada de Ferro S. Luiz a Therezina,
· relativas ·ao exercicio.de 1921. Em um dos turnos da discussão
do parecer que recommen:dava fosse apurada a alludida proposii)ão, foi submettida .ao ,iulgamento do Senado uma emenda,
.assignada pela rep~eseritacão. do Estado ~o Maran~ão, e~evando
a 209:642$431 a 1mportan01a do credtto a abrtr, seJ& para
: pagamento de .pessoal, seja para liquidação de contas de material adquirido.
.
·
·
·. .. Sobre a emenda referida, deliberou a Comwssão, em iS
de novembro ultimo, solicitar esclarecimentos do Poder Exeoutivo,.que, satisfazendo o pedido, enviou ao Senado a seguinte
informação da Inspectoria Federal das Estradas :
. :cEm referencia ao assu'mpto constante da mensagem que
'ora vos ·devolvo e que acompanhou a papeleta da iDirectoria
!Geral .de Contabilidade .dessa Secretaria de Estado,· de 29 de
·novembro ultimo, tenho· a honra de vos informar que, de facto,
. existem nesta inspeotoria para serem pagas, miediante abertura de um ·Qredito especial, contas da Estrada de Ferro São
Luiz· ·a Therezina, na importancia total de 99 :037$758, concernentes a despezas feitas no correr· do anno de 1921. Essas
contas, com excepção da de Raymundo ICapuxo, na importan-·
cia de 184$, fizeram parte da relação annexa ao meu officio
·n. 898/Z de. 28 de setembro proximo passado, em o qual vos
•solicitei, englobadamente, a .abertura de varias creditas · espe'ciaes para liquidação de compromissos desta inspectoria e das
estradas que lhe são subordinadas, relativos aos exercícios de
,:1.920 a 1922. Em obediencia ao.despacho que .vos dignastes de
·e:x:arar no processo ·resultante do supradito officio n. 898/Z,
esta in~pectoria estava procedendo ao relacionamento em se. parado das mencionadas contas, para· o fim de pedir a essa
Secretaria de Estado as providencias necessarias lá concessão
· 'de um credito especial. Cumpre-me ainda declarar-vos que,
'f!m :v!!:tl!d.!1..
ig§l,!ff!c!e!l.Qi!!: dª . d9!~ão PNa!lJ.e.Jt~!!ti~ ~~ 19,?.1
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'. ANNAES DO SElÚDO

para a refet•ida estrada, o pagamento dessas contas, bem corria
da. :J'ollla de pessoal do mez de dezembro do. dito anno, na im~
porLaneia de ao :RG3$H3, dever.ia correr· por conta do credito
aberto pelo dcerúlo n. 1.1. 9;35, do '10 de agosto do 1021; deixou,
vorém, ele ser eJ'J'ecl.uado pela impossibilidade de fazei-o
n1t especie do dif.o credito, visto como nãO foram convertidas·
CIIJ tempo opport.nno as apoliccs necessarias a esse :l'im, con~
:t'ormo so!iciLou usl.a inspectol·ia em officio n. 006/Z, de G' dói
dezenJibro. daquclle mesmo anuo».
· A infoi·mução trariscripta voiu ;wompunhada da seguinto
r~Ia:çiio das, contas da Estrada. de Ferro :::; . Luiz a 1'herezina,
rcfeJ'C\Jf.es ao exercício de ;f021, a serem pagas·mediante a concessão elo Cl'eclito ele qrw. trata a emenda.:
'
:L. Booth .& C• (Lo'ndon) Limited ............ .
2. Iden·1: 1den1· ....•....••..•••..•....••..•..•

956$,000
1 :500$000'·
'1:800$000
3. Idem iclem .............................. .
~L .cunha Sa'ntos & .con1p . .......•.......·..•. : 1:976$000
5. Iden1 ideJn · ............................ . 1:556$940
1:715$800
ü. Idem idem ·........................ : .. .·.
1:930$200 .·
7. Iden1 idem ............................ .
S. Idon1 iden1 ............................ . .1 :94,2$500 .
9. Idcn1 idem .............. ·................. . 1:916$800
1O. Idem iden1 . ... ·, ..... , ....... , .............. . 1:596$800
11. Iden1 idern .............................. . 1:065$700
1:885$400.
'12. Idem idem .... ·........................ ·..
1:770$700
13. Idem idem ....................... ; ....... .
1 :122$QOO
14. Heraclito Nina & Comp .................. .
1:185$200
15 .. Idem idem .......................... ·... ..
W. S. Silva & ·Comp ...................... ; .. . ..1.:338$000c
55$000
1'7 •. Idem idem ............................. .
1 :026$000 .
18. JosG Pereira Leite . . . . .'............... ~ .·
1:692$000
:!!). Joaquim Lima ....................... .
1:026$900
20. Idem, idem . . ·. . ...... ; ....·........... .
21 . Alfredo •reixeira & Comp. · . ·. ·........... ·.. . 1:7ü5$500
22. llaymunclo .Ambrosio Varelln . . ........ . . 1 :046$400 .
. 547$300
23. Cicero Cardoso . . . . . ·.................. .
450$000
2·i. · Pedro Pinheiro Bogéa . . . , : ............•
·470$250
2ií. llaymundo Luiz . . . .. ...... ~ ........... .
750$000
26 .•José· Paulo Pinheiro Boféa .............. .
:1 : 772$000'
27. llaymunclo Aguiar . . . . .........•......
28. P. L. Souza & Comp ...... ; ........... .. . 1:860$000
'! :!00$000
. 29 ..•Jesus N.. Gomes . . .. .
30 .: Godofredo. Martins-.. . ., . :· . ...... ·..,...... ·
136$800
000$000'
:H. 1\fanool Guterres Soares . . ......... ; .... ·
:12 ..José Alvim dos Santos ................. · . 750$000
855$000.
:13. Abrahão .Jorge & Irmão . . .............. .
·500$000
3ft. Antonio Carlos Teixeira Leite .. •.......... .
:15. A. Seabra & Comp ................... ..
592~.000
. 36. Compagnic eles Chemius de l?er Fédéraux de
I'EsL Brésilicn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40:157$10S
·:17. Companhia S. Luiz a Caxias . . . . . . . . . . . . . · 1:800$000.
:JS .•T. Atlonias & Comp. . ••.•...•. :. . . . . . . • . . .
412$000
' :l!l. Idem. idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75.$000
40. 13raulio Carvalho • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1:12$000 ·
ld. l3e!'Lholino Cruz . . . . ..............·. . . .
336$000 ' ,
lt2.
Alpl1eu
ele
Bal'!'os
e
Vasconcollos
.
.
.
.
.
.
2:000$000
u•~ 'J
N
. s_,; C
,...
.
:•". •... Ob"llCII'!I ,. omp. .. ...•...• .;.•.•. , , .• • . ., 450$01JQ

'

!•

\'

15
H. Macicl

&

l\!ot.ta . . ..................... .

.15. YieenLC Sabino . . ..................... .
!tG.

Ilaynnmdo Capuxo . . . . . ............... .
~7otal

final . . .· ........... ,· ........ .

503$000
1:027$<1.00

1a4.$ooo

09:037$758

· ..K· vista do exposto, a Com missão ele Pinanças nada tem a
oppôt· á approvar,1ão da emenda àprcRcnl.ada a proposição nuHll~l'O J Iii., rle t 022, da Gamara dos Deputados.
.
Sala das Comnli'ssües; cm 4 de junho de 1!124. - Btteno
,, 'de l'o.iva, Presidente. - Sampaio Co1't'ea, Relator. - Jol.io
Lyra. - Bu:ebio de Andrade; - Jlanoel B01•ba. -_ Pel'i})Jle
Schrn'itlt.
·
.
EMKXDA ·.\ . P!\OPOSJÇ,\0 DA' CA~IAUA DOS Dl~PU~'ADOS N.
1922;-':<~..QUE ·SE RE!'Ef\E O PARECEI\ SUPM ·

161,

])!;

Ao art.. :1 •, accrcscenl.e-sc, em seguida ti palavra "abri r·",
-o seguinte·: "ou fazer as operações de credito nccessarias",
c depois clu palavra ·'.dcspezas com material c pessoal", clcYando~sc o credito para "209 :61,2$431".
· Justificação

A emenda lem por fim incluir no credito despczas qne a
Jll'incipio foram .relacionadas para serem pagas pela verba de
1'.150 :000$. em apolices, as·quacs pelos motivos adeante cspc-.
cifícados não podem ser· liquidadas. Com esta emenda atl.oncle-sc a todas as despezas feitas para a conclusão da S. Lu iz
a. '.L'llerezina em 1921, e .com os reparos exigidos pelas granrJcs enchentes llavidas nesse anno.
·
,
_ Em 1922. a clespeza não ullrapassou as verbas orçamentarias e no exercício col'rentc Lambem não exceclertí, como
nreceiLúa o Codigo ele Contabilidade.
.
·
. · São as, seguintes as razões que detcrminnl'rl a apresentacão da omencla:
·
·
.Pelo decreto n. 14.1135, de 10 de agosl o de 102! o Go.vorno abriu no Ministerio da Viação o credito de L HiO :000$
am. apolioes ela divida publica para attender as despczas da·
Estrada· de Fel'l'o S. Luiz a Therezina.
·
·
Em officio· n. 9.9671 de 6 de dezembro de 1921 pediu a
Inspectoria das Estradas que 282 apoliccs das acima ciladas
i'ossem convertidas em dinheiro, afim rle attcnder no pagamento das' contas abaixo mencionadas, provenientes de matoriaes adquiridos sob compromisso de·· pagamento cm moeda
corrente.
.
.
·
· Não tendo o Govct'no,. cm tempo opportuno, feito a conYorsilo das apolíces registro:u ·o ''l'ribunal. de Contas as impot·tancias em q1,1estão como Depositas a serem .liquidados na cs. pecio do credito, isto 6, em a]iolices.
·
.
Desse facto· resulta. nüo poderem se1.• liquidadas as contas
om questão· pelo deposito l'efericlo que e cm apoliccs. quando
·o compromisso do liquiclacão foi para ser feilo cm dinheiro.
· Estando em andamento um pedido de credito ele róis
79:751$230 para liquidação do$. compromissos ela mencionada
estrada no exei•cicio de HJ21, convem .que esse credilo sc,ia
accrescido de 99:037$758, o que pct·mitlirá u liquida cão lolal
e immcdiuta de todo~ os comp1•om!~ªo~ ~!e ma(crial. .: . . ••

\
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. . Tambem é tlOnvéniente que o citado credito seja augmen. tudo de 30 :853$443 afim de atender as despezas com pessoal
no mesmo exerciaio durante o mez de dezembro, segundo de,.
· . monstra cão existente na Inspeatoria -·das Estradas. ·

,.

'

· :Relação das contas · . .. · · · · ·
'
.
.
. '
-·
.
Cunha Santos & · Comp ..,......................•.·. ·.· 1:976$000 :. :
Cunha Santos & ·Comp: ...•... ·..........:. . . . . . .1 :556$940
Cunha Santos & Comp ................. ·;.; ... ~ .. _ 1:715$800 ·· ·
Cunha Santos & Comp.; ................ ·... ; .. ~· ..; : . 1 :939$200. · ·~ .'
Cunha Santos & Coinp.;; :... ... : .............. ; .. · 1:942$500··
Cunha Santos & Comp .. ; ....... ~ .. ... : .·.•. ;, ,,_ ....: · 1:9:16$800
: .I .
Cunha Santos. & Comp: .....· ... ·.. •; .... ;..... ,:; .. ·· 1:596$800
: Cunha. Santos & Comp ....... ; . .'; ..... ~ •. ;·; ... ;:. · 1 :065&!700 . ·
, : . Cunha Santos. &- Comp ......... ~ ....~; .. ; ; . .. ... ... . · .1 :.885$400 . . . ·
· Cunha Santos & Comp ... ~; ....... ,.. .'. ;·,: : .. ~.; ..· : :1:779$700 ·
Heraclito Nina & Comp .......... :.. i . . . . . . , . . . , . 1 :122$_000 .. .
Heraclíto Nina & Comp ... : . ................ ; ; .; .. :.. J-:185$200,.
S.. Silva & Comp ...... i •••••• ; . . . . . . . ·•• : ••• .' ••• · .1:338$000 .
S. S. Silva & Comp,.; .. ;..• ... •..... ;·;', ;.; ... ; ;. ' . .55$000· . · .
José Pereira Leite ....... ;; .............:...... 1:626$000 .· · ·
Joaquim Lima ....... ; ; .......... ; . ; ...... ; . . ·. 1 :692$000 · ·
. troaquim Lima ; .... ;·,· ....... , . ;_ ....... "' ;,, ; ; ... , · ·1:026$900 . . , .
:Alfredo Teixeira. & Comp. ~ .... ·, ..... ; •. ; . -... ·. . · 1 :765$500 · .
Raymundb :Ambrosio .varella ............ ; . ; ; ~ .• : .1:046$400 ,
·.. Cicero Cardoso ..•. ; ..... ; ........ ; ..... :. ; ;·,. ·.·· .. 547$300. · •. · ·
· ].>edro Pinheiro Bógéa ..... ;; .. .'.... ;·.... :.·.:.i .. :; .. : ·. 450$000 · .>
;Raymundo Luiz; ... : ,., ; .. ·.' .. ·...... ;.. : .; ... ; ; ... : · · 470$250. · -.<.
José Paulo PinheirO Bogéa ............ ;-... ; .. ,. · ... 750$000 . / ··
. Raym)lndo Aguiar·.; ...... ; ..... ,.; .. ; ..... _; ..... 1:752$000. · .
P. S. Souza & .Comp. : ;......................... , . .1 :860$000. · .
·Jesus M. Gomes: ..... : .. ~.; ... ·: •....... ·.;; .. .-... -1:100$000 · ..
. .(lodofredo Martins ............ ; . ; ..... : ; . ; ; '. ; . : , 136$800 ·
..• · · ··
Manoel Guterres· Soares.; ................. ·.;.: .. · ._ < '600$000' ·
· José.Alvim dos Santos........... : . .•..... ·... ; . , · 750$000>. ·
·, · :Abrah~o. Jorge: & _Ir~ão', .......... ; , ... : ... ; ... 1_ . ,855$000 · · · ·
· Antomo Carlos. Te1xe1ra Leite.·... ·.. ;. '·· . .. . . . .. .
:500$000 · .•.·. . .
· . :A.. Labra· & Comp, ,.·. ,·; ....... ·... ; ... ·. ; .... ; .. ; . · .:· . 592$000 · , ··. ::·: · ·
. ,Companhia .Chemins de· Fer Federaux . .-.i .... ; .... 49 :157$168 ·· · .:. .
I ,Com~anbia São Luiz a ca..... iàs ... ; . •.' .. :. ·... :·, ; . ~ ., '1:800'$000 ':. •' . " ;
Adon~as. & Comp ...... ~• ..... ,·; ,:; . •..• ·,,,.,, ,., . ,
412$000 · -·
· ':A.donias '& Comp: ....... ·... :.· ..... :.·.~ .... :': ... ; · · ·. ·65$000.'. · · ·
Braulio ·Carvalho...... ; .......•.... ·.• .'.:;.... .
132$000 .·
Bertolino . : Cruz._. •. ~ .......... ;~.. -·.. ·;~.>o·.~:~ ~o .'o·.~·.- •. -'. ·. · .- 336'$000. _~-~ · .
:Alpheu de' Barros Vasconcellos: .... ; .... ; ........ ,: . 2:o00$000. · - . · · · · · •
'J. ~ ogueira· & Comp; ............; : . .'. ·.' ;. ; . ; ., .. :. . ~ . 450$000 ·.· •
·
Mac1el Motta .. o- ••. .- •••.•• o.,~-~~-·.·•.• ~ •.• -•. ·•. ·; ••.•.• -~ ..... ; •. ·-: _·.5931000;·, ·
"·
·~Vicente Sabino· ~. --~:~·.-~ ..--... ·.' ... ;·:... 0·;.
-~~
'1 ·:027$400-':" -· .·
·. Raymundo Capuxo ............................ : .. - · . iSi$000·
:!3.ootb, & Comp .......... :. : .. . :. : .. .. .-: . .': :. ::. 4 :256$000 ·
,\
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'99:03.7$758•-

·- .

.

. :Pessoal: · ·
, '·
,, .
· ... ;, .
)ll'olhà .de Pessoal
referente
a dezembró; •• :.....
a!l·:85S$443 · .
.
..
'
.
'
' .
,
•
.
·,·_'I'
. ,
'. ,
.
.
, ''
·
. Sala das sessões, em . ·.·agosto de .·:1923 ... -.José Eüsebio, .
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l>ROPOSIÇÃO DA CAMAI\A DOS DEPUTADOS N. 161, DE
REFERE O PAl\ECim SUPI\.~

~

\

.\\

17
1922,

A QUE SE .

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1. o Ficn. o Presidente cln. Republico. n.utorizado n.
abrir, pelo Ministerio dn. Vin.ção c Obras Publicas, o credito
especin.l de 79 :751$230, parn. attencler :í liquicln.ção ele despezas da Estrado. de Ferro S. Luiz tí Therezinn., relativas n.o
exercício de 1921.
·
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrn.rio.
, Sala das Commissões, 29 de novembro de 1922. - João
Cabral. - Joviano de Oastl'O. - Dominuos ,Barbosa.
N. 27- 1024

A Com missão de Finança;;, tonélo tomado ·conhecimento
da proposição cln. Gamara dos Dcpd.uclo~ n. 175, de 1922 que
. autoriza o Governo a mandar fazer o lastrainento do Úecho ·
da Estrada do Ferro Central do Bl'asil, bitola larga, de Murtinho a ·Bailo Horizonte, .empreg-ando o cascn.lho ou a pedra britada, podendo 'parn. isso clcspcnrlel' até 500:000$, nada tem n.
. oppór tí accciLar;ilo, pelo Senado, ·ln. proposir;úo referida.
A economia a :l'azcr, sejn. no cu,;teio dn. linha, seja na conservação do maberial rodanlo c de ~t·n.cçilo que trafega no trecho mencioilitdo, com a subsLituição do lastro actualmente
exisf.ont.c, justifica de sobra a appr-oaçiio da medida consignacla na proposição ela Camara.
"
Sala das Commiss(ícs, 4 do j:mho do· i!l24. _:. Bueno diJ
Pa.iva, Presidente. - Sam11aio Oor·rên, Hclator. - João Lura,,
- Eusebio de Andmde. - Felill1le Schrnidt. - illanoe~ Borba.
'

l'llOPOSH;'~~O DA, CAMARA DOS DEPU'r.IDOS N. 17i, DE
SE Rl~FJmE O PMlT::OllH SUPRA
.

1!)22, A. QUE

'

O Congresso Nacional resolvo:

Art. 1.~ Fica o Governo aut.m·izado a. mandar fazer o la;;. tramento do ·trecho da Estrada elo Ferro Central do Brasil, bitola larga, de Murt.inho a Bollo Horizonte, empregando o cascalho ou a pedra britada, n. juizo :ln. administração da estrada,
· desp·endendo aLú 500: 000$000•.
Art .. 2." Hcvogam-se as disposições em corÚrario.
Camara dos Depul.aclos, 4 elo dezembro de 1922. - A1"1W~f.o
Rodriyues de Azevedo; Presidente ... ~ José Auausto Bezerra
de Medei'f'ON, 1" Scct•clm·io. - .naul Capello Bm•1•oso, 2' Secreturio.- .!:\. imprimir,
·
·
N

••

28 -

·l!J~!t

Em mensri"·cn~ de .:r de dczcmko do armo passado, solici~
t.ou o Sr. P,rcsldonl.o da Republica a concessiio do credito es~
pocial ela importancia do 19ü :200$, para pagar, nnquello anno,
as vantagens permanentes ele que cogita ale) n. ~.555, dq 10
do agosLo clll 1922,, art. -15, § t•,,_aos funcc!onnrws ptlblwos
(fl!B percebem 'v·enmmentps mensacs menore~ clu iS0$000.
B, ,....,yQJ. ;rr.
2

I

, ·••

'I\

iS

.INI\AI~i:l IJ[) 81~1\AiJU

·'

A mensagem presidencial veio acompanhada da represetllal;ão qtw 1118 fez n Sr. 1\linistr·o do Agricultura, Industria
e Commercio, com a demonstração da dcspcza a pagar com o
credito pedido.
-

'

A Gamara elos, Srs. Deputados em atlencãci áquella solicitação valou o projecto de lei n 362, do anno passado, uu_ torizando o Presidente da Republi0a a abrir, pelo Ministerio
da Agricultura o credito solicitado.
·
O Senado deve approvar o citado pro,iecto.
Sala das Gommissões, /1 de junho de 1924. - Bueno de
Paiva, Presidente. - Manoel Borba, Relator. - João Lyra. .
- Felippe Schmidl Corrêa.

'

Eusebio ·de

-

Andrade. -

PROPOSIÇÃO DA GAMARA DOS DEPUTADOS N. 1, DE
I
REFERE O PARECER SUPRA

'

'

Sampaio

' '

1924,

A QUE SE

,

O Congresso Nacional resolve
:
.
.
.·
· Art. 1. • E' autorizado o Presidente da Republica a abrir,
pelo Ministerio da Agricu!Lura, Industria e Commercio. o credito especial de 19G :260$, para occorrer, no exercício de 1923,
-ao pagamento das vantagens permanentes de que trata_ o
§ 1• do art. 150 da lei n. 4.555, de 10 de agosto de 1922, aos
funccionm·ios publicas que percebem vencimentos inferiores
a 180$ mentaes.
Art. 2. • Revogam-se as disposições em contrario.
Gamara dos Deputados, 27 de -_dezembro de 1923. - Arnolfo Rodria1r.es de Azevedo, Presidente; --_Huao .Ribeiro CarnP.11'0. ·I" Secretario.- Jfano<:l Reis, servindo de 2' Secretario.
- - A imprimir.
N. 29- 1924

A proposir)ão da Gamara dos Deputados n. 3, ·de 1924; au- ·
·tol'iza a abertura. pelo Ministerio da Marinha, do credito .de
()7:035$217, supplementar á verba 1$" do areamento da Des- ·
poza de 1923,. ou a fazer as necessarias operações de credito até
aquella importancia.
O credito foLsolicitado por mensagem do Sr .. Presidente
da Republica, .acompanhada de uma. exposição de motivos do
Sr. Ministro da Marinha, . demonstrando a necessidade de. ser
o mesmo concedido porque se destina ao pagamento de pessoal diverso, conf.ractado, no exercício de 1923, de conformidade com a justificacão feita pela Directoria Geral de Contabilidade daquelle ministerio.
·
Além desses documentos, informa-ções desta repartição so·
licitadas pela ou ira Casa elo Congresso, discriminam· as despezas nomeando. o pessoal. contractado~ ·
· Esta Commissão é de parecer que seja concedido o cr.edito
:1olicitado pelo Po,der Execuf.ivo. mas considerando que a natureza go meJmo cr:edit.o não tem mais razão de ser por já
'

•

·,,
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estar encerrado o exercício financeiro, offerece á proposição
n. 3, de 1921, a seguinte
Emenda

,.
\

"Ao arL 1"- Em vez de- supplementar; diga-seespecial.".
Sala das Commissões, 4 de ..iunho de 1924. - Bueno, de
Pai·va., Presidente.,- Felippe Schimidt, Relator. -.João Lyra.
-- Sampaio Gor·raa.
- Eusebio
de Andrade. - J.fanoel Borba.
'
•,·
'

'

I'IIOPOSl'Ç:\0 DA OÀMAIIA DOS lJgPUTADOS N. 3, DE
REFERE O PARECER SUPRA

1924, A QUE SE

O Congresso Nacional resolve:

ArL. 1." · mca o Presidente da Republica autorizado a
abrir, pelo Ministerio .da Marinha, o credito supplementar de
97:035$217, tí verba 13' do orçamento de 1923. ou a fazer as
necessarios operar;õcs de ci:cctil.o af.é aquclla importancia.
Art. 2." Hevog·am-sc as disposicões em contrario.
·.
Gamara dos Deputados, 28 de dezembro de 1923. - Arnol{o Rod1•igues de Azevedo, Presidente. - Hua'o Ribeiro (Jarnei1·o, 1"· Secretario. - Rod1·ioues Machado,. como 2• Secre. lar io.- A Jmprirnir.
N.' 30 -

1!l24

· Foi Pl'esent.;~ á Commissão de Finanças, para emittir .pa·recer, a proposiciio da Camara dos Deputados n. 5, de .1924,
· que autoriza a abertura, pelo Ministerio da Marinha, do credito
supplemeritar de 80 :000$, ou a -fazer as necessarias OPI9raçõefl
de credito para r eforco da verba s•. ·~Material" - Sub-aonsi!!llação - Expediente -· Impressões e: Encadernações para
a Esquadra", do orçamento do mesmo ·ministerio para o exercício de 1923.
·
·O Credito foi solicitado por mensagem do Sr. Presidente
da Hepublica a que acompanha uma exposição de motivos .do
Sr. Ministro da Marinha, justificando a necessidade do mesmo ·
d1:1 accôrdo com a demonstração organizada pela Directoria
G~ral dé Contabilidade da Marinha.
.·
·A Commissão de: Finanças é de parece~ que a proposição.
seja emendada em relação,· á natureza do credit.o que, ·por
Já estar. encerrado· o exe~oicio_financeiro. para _o qual se pede
a rofer1da supplemenl.a(\UO, nao tem mms razao âe ser sup· ·
plcmentar. Propõe, porl.anto1 a Regnhüo
.Ernenda

. Ao art. ·1': ,,m vez de supple.mcn~ar; diga~se -· especia,l.
Sala das Com missões. 4 de ,iunho ele 1924. - Bueno de
Pa·i·va, Presidente. - F~lipj;e Schmi~t, Relator, - JofkJ L•yra.
-· Sampàio Oorrêo.. ~ Maooel BO'I'bf!o.· · · .
·. . -· .

~ESSÃ:O EM
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5 Óll ,TUNI!O DB 1921

I>ROPOSIÇÃ{) DA CAMARA DOS DEPUTADO I:!, N, u, ~ Dll 1024, A QUJll
SE REFJmFlM OS DOCUMEN'rOS Jl O PARECFlR STJPRA

.

O Congresso Nacfonnl rosolve:
· · Ar! .. 1." .É' autorizaria o Presidenl.r. ela Re]mbl ica a abrir,
pelo· Ministcrio da Viação c Obras Publicas, o cr'oclilo especial. ele 42 :054*217, para sor destinada essa importancia a
· indemnizar a 1~lministração elos Correios de Joazciro c a
varias coller.torias federaes os supprimentos de dinheiro que
·the eram dirigidos e foram · ·subtrahidos na . administração
pós tal da Bah
i ri. · . .·
·
'
- .. . .
· Art: 2.' Revogam-se as disposições cm contrario.
· Camara dos Deputados,
de dezembro i:lc '1923. - Arnolfo Rodri(Jites de Azevedo, PrCsidente. - Ascend·ino Ctmha,
i'' .Secretario. · - Iluao' Camei1•o; 2" Secretario interino.
E' ignalmenLo ·lido, poslo rm discuRsão, que· se cnccn·a
sém rJebn Ic, JicnJl(Jo adi nd'a n ·yol açflo, o scguinl.e

z7

'PARECER.

N. 32 ·-. Hl2ll
/

~'

'

-

Esla Commissão, em 13 ele outubro de Hl22, solicitou a
,opinião· do Sr. Ministro da. Fazenda, sobre o projecto n.. 43,
de 1·919, ·que concedo cr.rtos favores aos .fieis elas t,hesourarias
c. pagadores' 1'ederacs. O Ministerio da Fazenda limitou-se a.
enviar as informações que· sobre o aRsumpto lhe foram prestadas por vn1•ios funccionarios do Tilesouro, sem emittir o
parecer que. lhe fôra pedido; n, por _íst9, em 17 ele outubro
·do anno passado, · esVa mesma Comtmssao requereu e o Senado ap]wovou .que' fosse enviada cópia do projecto no Sr.
{'residente ria Hépublica, -solicitando-s-e de S. :8x. que instrtJisso ·a Commissão ·com o· prnsamenLo do Governo quanlo
á conveniencia das medidas uclle propostas.
· Do officio do Sr.: Ministrá da Fazenda, de 15 de janeiro
1lcstc anno, .em resposta ao que lhe fôra dirigido pelo' Sr. 1"
:Socrotnrio do Senado, · porlerú .• dcprohe!)der-se que a. Mesa
, desta CaRa do Congresso, cm vez dc_peclu· ·ao ·Sr. JlJ•csHlcnto ·
dn Republica a opinião· do Govet·no sobre a. mataria, conformo
rln!ihm:ara () Sennrln;. officiou ao l.il;ular ria Fa~cnda, que n•ada ·
·nrleántou, l.rnrln-so rosLJ~iug·ido a caviar ctipia das informa-. ·
~uns .iú. conhecida~. min'isl.i•a.d'nR pelos funccionarios elo Thc. ,
somo: ·O.o soú illustro antecessor.
. A Cbnimissão de ·Pinanças' requer qnc · a· Mesa,· dando
.. cumprimento ao voto do Senado sobre . o requerimento· que .
·rnrmu Iou em, 17 de .outubro ·do anno passado, remct.t.a cópia
do pro,jectó em questão ao Sr. Presidente ela Hepublica, reiterando o· pedido,. pnra que. o Governo se manifeste sobre a
conveniencia das J)rovidencias que elle consigna.. · ·
Sala das. Commissõcs, -i de junho de '192-í. - Bueno de
Prt'i'Va.. Presirlrnle. - .Toãn TN•'il., · Flnlnfm·. -· Manoél· Ro1•ba.
- PaliJJ]liJ Sahrnidt .. - Eusebio de And1•ade. - Sampair\
Cor~&a,

·

I

·
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ANI\IA!lS DO SllNADO

IJornparoeem um is o~ Srs. l'irus lle!Jellu, Lauro Sod1·é,
Rodrigur.H, .Frrreit•a Cllo.vcH, F.Jo~· de Souza, Eusebio de
Allril'ndi!, Lnfii'S non~al'lf!~, M ig·twl dP !}a1·vaH1n ,. Ci••nm·o~"
coai:~

i'l'llll'CjUC!S

(!J) ,

Deixain. de comparoce.1', com causa ',jusl.ificada, · os SI's·.
A. Azerndo, Barbosa Lima, .fosé Eusebio, João Thomé; Rosa e
f:lrlva, Carneiro ela Cunha, Pedro Lago, Antonio :M'oniz, Moniz
Sodré, Monoel Monjardim, Bernardino Monteiro, J'eronymo
Monteiro, Meneies Tavares, Modesto Leal, Paulo de Frontin,
Sâmpaio Cori•êa, Bueno Brandão, Bernardo Monteiro, Lacerda
Franco, Alfredo Ellis, Jós( Murtinho, Eu,g:enio Jardim, Ramos
Caiado, Hermenegildo de Moraes, Affonso de Camargo, Lauro
Miiller,
Soares dos
e Carlos Barbosa
·
· .
.
. Santos
'
'
. (28). ·
O Sr. Presidente-Niioha oradores insériptos. Si nenhum Senador quer usar da palavra na horá do expediente, passo ít ordem do dia.. (Pausa.) ·
·

ORl)EM DCJ DIA
;>lão ha nnmeJ•n pnrr. pr-ocNler~sc :\s votações constantes
das matnriaR. dn Ol'{!em dr. dia. Passa-se á mataria em diseussão.
i'Rl~R1'AQÃD DE CON'rAS DA CllNTflAL DO BR.ASir-

.

a•

discussão da propo~icão· da Camnra dos Deputados nuniero 8~, de Hl~3, approvando a ]Jreslaçiio de contas feita pela'·
Estrada rio ]'crr·o Ccnl.ral do Brasil, de. 9.9!19 :933$447, para·
~ai,isJn?.cr .comprornis~o cnm n acquisição rle combusl.ivcl.
'F.nccrrnda" adi nela a vnl.neiio.
VAN'J'AGllNS AOS

Ml~MBROA

DO , MAG!STER,JO ·

2• dtscussão do .projecto do· Senado n, 122, de 1923, incoriJor·ando aos vencimentos dos membros rio magisterio publico,
qtm ~e nposenl nrmn com mais rlc 35 imnos de sorvic;n, -as·. gTa!.iflca(.lôa!> ')tddlcJL•nac•, cm tlUjo gnsn, rsl iverem. ·
. E~cerracla n adiaria· a· votação.
O Sr. Presidente - Nada mais havendo· â tratàr levanto
r, sessão designando para amanhã a seg·ilinte ordem do dia:
Votação, em discussão unimi, ·do véto do .Prefeito do Dist~·icto Federal n. 6, de 1923~ á resoluciio. do Conselho .. Muni.
e_tpal quo manda co.ntar, ·para os effeitos da aposentadol-ia, a 1
·, ':1 lleodorico Rodrigues da Costa, .engr;mheiro da Directoria de
·Obras, tempo de servico que menciona (com. pa7•ece1•(avoravel· ·

da Commissão de Constiiuiçcio, n. 188,

~923),

·

·

·

Votação, em discussão unica, do ~dto do Préfeito do. Dis- ,
triclo l~ecleral, n. 18, de 1923, á •:esoluciio' do Conselho Muni- · '
cipal ·que autoriza contar, para o,; effeitos da aposentação, o .
tempo de serviço prestado por · João Roberto· Valladares, ·
guarda municipal (com pa1·ece1• {a1'01'avcl da Commissão d<J
Constitu·ição, n. ·18~, de /923).

'

..
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Votação, em discussão unica, do véto do Prefeito do Distric to Federal, n. 26, do 1!l2é!, á resolução do Conselho Muni...:
cipal que abre um credito na imporlancia de 880$, para pagamento de differença ele vencim!mLos ao contra-mestre · do
Instituto João Alfredo, Anl.onio Soai·cs de Magalhães (com parecer [av·oravel da Commissão de Constituição, n. 362, de 1923);

· Votação, em discussão unica, db véto do Prefeito do Dis ·
tricto. Federal, n. G5, de 1021, tí ro•olução do Conselho Municipal, que autoriza a reintcgraÇüo, no Jogar ele agenle da PrcJc itum, do cidadão Antonio de Oliveira Porto Junior, mediante as condições que estabelece (com parece1· {avoravel da
Commissão de Constituição n. ·19·1, de -1923),

'.

..

Votação, em · 3• discussão, da proposição da Gamara do~
Deputados, n. 77, de 1923; autorizando a mandar construir n:~.
capital do Estado do Maranhão um dificio para a sua alfanclega (com pm·ecer (avo?·avel da Com m-issão de Finanças, numero '426, de o/923);
Votação em 2" discussão, do projecto do Senado n. 45, de
1.923, autorizando em pôr em disponibilidade, com os vencimentos do cargo, o Dr. -Pedro Wergne de Abreu, inspector de
st•guros ( o{[erecido pela Comrn-isstio de .Tustiça e Le(Jislação e
. com parecer favoravel da de Finanças, n.

389,

de 1923)';

\

Votacão, em discussão unica, elo parecer da Commissão
de Financas n. 32, ·de 1924, requerendo que se remetta cóph
r.: o projecto n. 43, de 1919, qne concede determinados favores
nos fieis das thesourarias o pagaclores federaes, ao Governo
para que este se manifeste sohre a conveniencia das providencias que elle consigna;
·
Votacão, cm 3" discussão, da proposiçiTo da Camm·a do~
Deputados n. 82, de Hl23, approvando a prestacão de conta'i
. feita pela E8Lrada de Ferro Ceutral do Brasil, de 9. 999 :933$447;
para satisfazer compromisso com a acquisicão pe combustível
(com parece1• {avoravel da Commissão. de Finanças, n. 2/is,
~10~;.
.
.
.
Votacão, em 2" discussão, elo nrojecto do Senado n. 122. rJp
1923, incorporando aos vencimentos dos membros do magis-.
teria publico, que se aposentarem com mais de 35 annos dD
, ·servic-o, as gratificações addicionaos cm cujo· goso estiverem
(com parecer {avoraveZ da. Comrn-issão de Justiça c Leoislaçtio,

· n. 451, de 1923).

·

_

.

.

.

· Levanta-se a sessão ás 13 horas- e 15 minutos.
'

22• SESS!O, EM 6 DE JUNHO DE 1924
PRESIDENC!A -DO SR. ES1'ACJO COIMBRA, PRESIDENTE

A's 13 ·e 1/2 horas acham-se presentes os Srs. A. Al!:eredo, Mendonca Martins, Silverio Nery, ·Pereira Lobo, Aristides
: Rocha, Dionísio Bentos, Laura Sodré, Cunha Machado, Euripedes de Aguiar, ·Antonino Freire, Ferreira Chaves, João Lyra,
Eloy de Souza, Antonio Massa, Venancio Neiva, Rosa e Silva,

I
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'··

llfanoel Borba, Ensebio elo Andrade, T"opcs Gonr.alvcs, 'Goncalà
Hollembcrg, :M.oniz .Sodré, Miguel de Carvalho, ·Mendes Tavares, Sampaio 1Corrêa, BtlCno de Paiva, Adolpho Gordo Luiz
Adolpho, Hermenegildo do llfoJ•acs, Carlos Cavalcanti, GmÍcroso
1\lm·qucs, Fclippe ScllmidL c Soares dos Santos (32).
O Sr. Presidente- Prcscnl.cs 32 S1•s. Scnncloros, csl.t\ abcrl.a

'

a sessão.

Vac ser lida a acLa_da sessão anterior.

O Sr. 2' Secretario procedo á loiLura da acl.a da sessão an,Lo!'ior, que, posta cm discussão, é approvada, sem reclamação.
O Sr.

:1. •

Sec1·etario cltL conta do sscguin te

EXPEDIEN'l'E
Officio do · Sr. :1" Secretario da Camara dos Deputados
rcmctlcndo a. seguinte
PI10POS!()ÍÍ.O

N. :1.0- 1024.
O Congresso Nacional resolve:
Art. 1.• Fica o Presidente da Republica autorizado a abrir,

pelo Ministerio da JusUca e Negocias Interiores, o credito es·pecial de 4 :677$837, para pagamento de vencimentos. a que
l.eem direil.o os magistrados fcderaes Drs. Prancisco Carneiro
Nobre de Lacerda, João Baptista da Cos/.a Carvalho Filho e..
Francisco Vieira de Mcllo, J•cspectivamcnte juizes seccionaes
om Sergipe e Paraná c substituto tambem cm Sergipe, nos termos do art. IS elo decreto legislativo n. 4:.:38'1, de 5 de dezembro de :1921.
A!'t. 2.' Revogam-se as àisposições em contrar!o.
ICamara dos DopLliados, 4 de junho de 1024. - Arnolfo
Rod1·iaues ele Azevedo, Presidente. - Heitor ele Souza, 1" Secretario. - Ranulpho Bocayuva Cnnha, 2' Secretario. - A'
Commissão do Finanças.
·
·
).

,.. .

\.

'

.

_,'

'.

O Sr. 2• Secretario declara que nuo hn ·pareceres.
Comparecem mais os Sró. Pires Rebcllo, .João Thomé· e
Ramos Caiado (3).
.
·
·
. Deixam de comparecer, com causa justificada, os Srs.
BaJ1bosa Lima, Justo Chermont, Costa Rodrigues, José Euzcbio, Benjarnin Barroso, Carneiro da ,Cunha, Luiz 'l'orrcs, Pedro
·Lago, Antonio Moniz, Manool Mon,im·dim, Bernardino Mon. toiro, Jcronymo Monteiro, Modesto Leal, Paulo de FronLin,
Bueno Brandão, Bernardo Monteiro, Lacerda Franco, Alfredo
Ellis, José MurLinho, Eugenio .Tordim, A!'l'onso de .Camargo,
Lauro 1\iüller, Vida! lUtmos c Carlos Barbosa '(2,4). ·
O Sr. Presidente .- Continüa a hora do expediente. Não ·
ha oéadorcs inscriptos. Si nenhum dos S1;s. Senadores quer ·
.usar da palavra na hom elo cxpcelicnto, passa-se ü oi:ctem
elo dia. (Pausa.)
·
·

I'
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ORDEM DO DIA
Votação, cm discussão tmica, dó véto do Prefeito-do Districto Federal n. G, ele ·UJ23, á resolução do Conselho Municipal que manda contar, para .os cffcil.os da aposentadoria, a
1'1leorlorico Hoclrigues ela Cosl.a, engenheiro ela Dircclm% do
Obras, l.cmpo ele sct•viço que n:cncinn~.
.
Approvaclo vae ser clevolvJclo ao l:it'. Prefctlo.
Votado, em discu,;süo unica, do ?!él:o do Prefeito do Districlo Fccleral, n. 1.8, de 1023, á resolur;iio do Conselho Municipal que autoriza contar, para os ol'J'eitos da aposentação, c,
lt>mpo de serviço prestado por João .lloberlo Valladarcs,
.
guarda municipal. ·. ·
·
Approvaelo vae SCl' clcvolvJclC' ao Sr. Prefeito.
Votação, em discussão unica, do véto do Prefeito do Districto Fecloral, n. 26, de 1023, á resolução elo Conselho 1\luni.cipal que abre um crcdil.o na imporlancia de 880$, para paga-,
. menta de· dil'ferença ele vencimentos ao contra-mestre elo
· InsLituLo João Alfrcclo, Antonio Soares de Magalhães.
·.
Approvado vac ser devolvido ao Sr. Prcfcilo.
Votacão, cm discussão unica, do véto do Prcf.eito do Dis. tricto l!'ccleral, n. G5, ele 1921, tí resolução elo Conselho Municipal, que autoriza a reintegração, no Jogar ele agente ela Prefeitura, elo cidadão Antonio ele Oliveira Porto Junior, mediante as concliçücs que estabelece.
'
Approvado vac ser clcvolvido ao Sr. Prefeito.
'
.
Votação, cm ·3" discussão, da PJ'Oposição da Camara elo~
Deputados. n. 77. ele -1!123. UlJiorizando a mandar constJ•uir na.
capital elo Estado elo Maranhão mn eclificio para a sua alfande"'a.
·
·
0
'
Appro'iracla, vac á sancção.
Votação cm 2" discussão, do pro,iecto elo Senado n. -15, de
1923, autorizando em pôr cm disponibilidaelc, com os venci. montas do cargo, o Dr. Pedro Wergnc de Abi•eu, inspector do
pcguros.
·
Approvacla.
Vot.acão, cm discussão unica, do parecer da Commissão
de Finanças n. 32, ele -192-1; requerendo que se remetta cópia
elo projecto n. lt3, de 19·1 O, que concl•de determinados favores
.. aos fieis elas thesourarias c p~gadorcs fcderacs,. ao Governo
rara que este se ma'nifesto sobro a convcnicncia das providencias que cllc consigna;
Approvado.
'
-votação, cm 3" c!iscussü.o, da propos1çao da Cam:ira, elos
Deputados n. 82, elo 1023, appt·oyaclo a presl.uçft.o ele conta~.
feita pela: Estrada de l!'orro Central elo Brasil, de róis
9. 999 :9993$1to17, pa1·a sul.isl'azr.r compromisso· com a acquisi.sição de combusli\•cl.
Approvada, vnc ú sancção.
·
E' .annunciar.la a votaÇão, em 2" discussão, do projecto elo
Senado n. 122. de 1923, incornoranelo aos voncimonlos dos
mcmhrn., elo magistcrio publico, qno se aposentarem com mais
ele 35 a~mos ele serviço, ns gratificações aclclicionaos cm cujo
{;OSO CSI.LYCl'Cll1,

.

.·

.

'
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O Sr, Sampaio Corrê a - Peco a 1palavra pela ordem.
O Sr. Presidente ..,- Tem a pnl~vrn pela ordem, o Sr. Senador Sampaio Corrêa. ·

..

'

.,

O Sr. Sampaio Corrêa (pehi ordem) - Sr. 'presic!ente . (~C
,o,iava consultar a V. Ex. sobre si, cm fa_cc elas d1sposJçoe~
rio Uegimonl.o, mesmo cm phase elo votaçao, ó poss1vcl requol'cr n volla rlo projecto á Commissiio, para J1?elhor cst:uclr.
Pm·ece-me que já existe disposição mandando mcorJ~OI'nr 11:•
gTal.il'icacõcs addicionaes dos pr•ofossoros aos vencJmc!li.OH,
quando êsscs funcciobarios são aposentados com' ·qualqucl'
tempo de serviço.
.
Ora a disposição actual cuida tão sómenl.n daquolles
casos cdi que o numero de annos de ser•viços p~esl.aclo_s exceder de 35 .. Parece-me; que, tratando-se desse. caso Jsoladamenle, ficarão prejudicados todos os oútros .ití regulados cm

lei.

· Pm· este motivo, si o Regimento permitl.ir, formularei· o
meu requerimento.

I
\

O Sr. Presidente -Perfeitamente. V. Ex. enviará á Mesa '
o seu requerimento.
Vem. á mesa, é lido, apoiado, .posto em discussão c, sem
· debate, approvado o seguinte
REQUERIMENTO .

Requeiro a volta á Commissão de Justiça · ]Jara novo estudo o pro,iecto n. i22, de i922 ..
Sala das sessões, 6 de junho de i 924. -· Sampaio Om·t!à ..
.
'
O Sr. Presidente - Em virtude da deliberação do Senado, •
o projecto volta 'á Commissão para novo estudo.
. · ' .·
Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessão, designando para ama,nhil· ·a seguinte ordem do dia:
. 2' discussão. da proposição da Gamara dos Deputados n. 175 .
. de 1922, que autoriza o Governo a. mandai' fazer o lastrani·eut.o
do trecho ,da Estrado de Ferro Central do Brasil, hitcila larga;
de Murtinho a BeiJo Horizonte, -podendo despender até a quan'tia de 500 :000$ (c.om. parecer (avora.t•el da Commissão de Fi-·
nanças, n. 27, de 1924);
,
·
,
\
•
I '.
2' discussão da proposição da Citmara dos Deputados n. 6,
de .1 !l24, que abre -pelo Ministerio ·ri& Viação e Obras Publicas,
um rradito de 12 :054$2i7, para indemnizar n Administ.raçfic!
. dos Correias de Joazeiro e varias. collectorias federaes, pelo
'extravio de dinheiro mi AdJTiinist:·ncão Postal da Bahia (,:,
pc..1•ece1' {01>01·aver. da Oomm.issão de Finanças, n. SI de 1924): ·
2" discussão da proposição da. Camara do6 Deputados
n. 3, de 1!12-l, que nbrc, pelo Minisl:erio dn Marinha, um credito de 97 :035$2i7, .supplemenlar tí verba 1.3' elo areamento
dp 1923 (com einenda .da Oommissão de Finanças, parece?· nttr/iero 2.9, de 1924); .
·

'

'

.

.
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2" discussão da pr·uposicão da Camnrn dos Deputados
n. 5, de 1924, que abre, pelo Mini~terio da Marinha, um credito de 80:000$, supplementar ti verba 8" - Material - subcnnsignação -· Expediente, do ot·•;an]ento da Marinha ele 192'3
· (com erncndn do. Cornrnissãn de F'inan('as, . pm·ece1· n. 80, de
-1924);

.2• discussão da proposição da Camara rlos Deputados
n. 1, de '1924. que abre, ,pelo MinL;fprio da Agricultura, ocredito de 196:260$, par·a pagamento das vantagens permanentes a que se rel'CI'e o art. 150, da lei n. 4.555, de 1922, ao~
fvnccionarioR. que percebem vencimentos até 180$ mensaes
(com parece1· {avomvel da C.omm:is.•iio de Finanças n. 28, dr1
1!124);

Coht.inuação da 3" discussão ela pt•oposição rJa Carnara. do,;
·Deputados il. 161, de 1922, que abre. peln 1\finist.crio da Vi aço e Obras Publicas um credilo de i79 :751$2.30, para atten,, cler t\ liquidação de despr.zas da Estrada de Ferro S. Luiz a
'Pherezina •(corá parecm• favorrmel da r:ommissão de Finnnçm
á emenda do Sr. José Eu.seb'io e mlf'l•ns, n. 26, de 1.92.1).
Levanf.a-sc a

~essão

ás 13 homs :· !'iO minutos.

i\C'l'A DA HEUNTMJ
. PIIESIJlgN(';J,\ llO 811.

m~I

i DE .TUNHO DE '1!l24

llST:\1:10 Cflll\Ulll:\. PIIESJogN1'E

A's '13 e ·1/2 hoJ'as acham-SI! pr·cscnt.es o~ 81's. Dinnisio
Bcnt.es. Lat!I'O Snd1·é. Costa llorlrigues. Cunha Machado, Benjamin Bar·msn, Fcr•J•eira Chaves, .Toão Lyra, Eloy de Souza.
· ~lanoel Bol'ha, Moniz Sodr·1\, Bornar•dinri Monl.cil'o, Bucno de
Paiva, Luiz 'Arlolphn, Flamn< Cniado. Garfos Gavalc~n: i r. Viria]

·· llnillfw (Hil.

·

·

·

O Sr. Presidente _:.: IMfw pr•r.scnte~ apenas lfi R1•s. Sr..· nadnms; não ha numero para ser abert.a a sessão .
·
. \'a e ser lid·J o expediente.
·. Convido aos Srs. Senadores Moniz Sodré e Dionísio .Bent.es
para
occuparem
as cadriras.
de. Scct•ct.arin.
' ;
.
,
I
.,
..

rf;•

O Sr. Moniz Sodré (sct•vindo

~cgnint.f'

dr! !" Sei·r·•~lnt•inl

rlá conta

EXPEDmNTE
Thcr•ezmn, ii de junhu - Exn111. Sr·. i'I'eslr!rm:.' rln Se. u:ulo E'cder·al - Tenl1o n hnmu de enrnuHmical' a V. Ex. que
a Camar·n Legislativa do Piauhy, em sessão de hnnl.elll l'econheceu c proclamou, pot' unanimicli1de rle vntm; os K'(m>~s._ Sr·s.
Dr•s. Mathnts Olyrnp1o de Mello c desell!bar·gaclor· CnnriHill Fcr·.. réir•tt .de Sollzu ~!tu•t.ins, r·espr.i,Lil'amenl.e j.(fli'()I'IIIHlnl' " vil'cj.(UVCI'llarlnl' dn .gstndo pur•n 11 l'nLtll'll qnaLI'irmnio de I 02:1 a
, I!128. ·- ALI.!Jnci osns
d•~nt.e.

--- fnl.eir·ndo:

\

•

saudaçCH·~.

·

--· 1'/wma: Rçbr•lln, Pr•esi-

·

'.
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o Sr.'

Dionisio Bentas (servindo de 2• Sccretal'io) · procude ú lei turu do seguinte
l>AUJCCilll

N: 33 -

I., '...... ,.;
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Foi presente ú Commissão dr, Just.ioa e Legislação a proposiçlio da Camara· dos Deputados n. 195 B, de 1923, que
modifica a lei n. ·3. 724, de 15 dQ ,janeiro de 1919, sobre accidentes· do trabalho.
.
.
.
·
As principaes modificações constanlcs da proposição s~o
as seguintes:
·
·
1
Em seu ar L 1•, relativo no conceito do nccidente do trabalho, procurou abra~ger em uma. 1:111ica q!st~osiçlio o accidento propriamcnl e dll.o e a mol~stm prohssw.nal, sem. ex.cluir, ao mesmo tempo, as concausas supervemcntes c prccxis tente o.
··
Considerando opera rio o individuo de qualquer sexo ·ou
idade que exercitar a sua actividade por conta do outrem, em
qualquer exploração commercial ou industrial, inclusive au1'icola, desde que nesta se empreguem mais de dez trabalhadores
a proposição dilata consideravelmente a esphera. da applicação
du lei, de accôrdo com as legislações de varios paizes ..
A proposição mantém o systcma de pagamento integral, de
· uma só vez, do quantum da indemnização, .mas: .
·
a) Ôbriga o patrão ao pagamento integral da indemnizacão, ao passo que, pela lei n. 3. 7211, a indemnização fica reduzida, em certos casos, a dous terços c, .em outros, a um terço,
sómente;
·.
.
,
· · b.) dispõe, no art. 6•; que o calculo da indemnização não
poderá ter por base quantia superior a '' :800$ annuaes, modificando a lei actual,. pela qual essa quantia não pódc' ser
superior a 2 :1!00$ annuaes, resultando, assim, da modificação,
um augmento do. limite maximo, que, ao envés de 7 :200$,
passará a ser de 11! :000$000;
·
·
c) dispõe que, em caso de incapacidade total temperaria,
a indemnização scrtí de duas terças partes do salario diario,
c não da metade desse ·salário, como agora acontece; ·
·
·d) ma.iora, em caso. de incapacidade varcial. permanente,
para 10 e 90 o/o· o minimó e maximo das percentagens, ·que., ·
pela lei n. 3. 724, variam entre 5· e 60 o/o;
e) em caso de incapacidade parcial temporaria, a indemnização, em vez da metade da difi'erença entre o salario que
· vencia e o. que vencer, cm consequencia da diminuição da ca- .
pacidade, como prescreve a lei referida, passará a ser de
duas tercas parLes dessa differença;
.
'.
f) dispõe que as indemnizações e dia rias recebidas pela
• victima, cm virtude de .qualquer incapacidade,. não serão· deduzidas das devidas por motivo do seu i'allecimento ou por
final permanencia da incapacidade temperaria, e a lei· actual
manda que se,iam dcduzidâs;
·
.
o) declara que se entende por salario annual. 365 vezes o
~~lari? diario da vicLima na occ~silio do accidente, isto 6, mais
G,J vezes •,do que esf.nbelcce a le1 actual,

,

. . ..

29
. A lei n. 3. 724, não contendo disposição alguma relativa
ao seguro contra os acciclenles elo Lt·abalho, não ollsLanle ser
tal seg·mo um corollario log·ico do risco profissional, a proposição instiLue o seguro facu!Lativo, dispondo no arL. 27 ser licito ao paLt•tto: a) efl'ectuar o seg-uro individual ou coilectivo de· seus operarias cm., companhia de seguros devidamente autorizada a operar cin accidenlcs do trabalho, quer
jlara. o pagamento elas indemnizações c quer para a prostaçüo
de soccort·u~ medtcos; pttarrnaceuucos e uosp 1La lares; b J ellcctuar o seguro de que trata a alinea anterior em syndieatos
. pro.l'issionaes, organizados, de accôrdo com o clecreto legislativo n. 1.G37 de 5 de janeiro de 1007.
A proposição transcreve as di~;posicõcs referentes ás so.
ciedades de seguros constantes do regulamento de 12 de rnar1}0, passando, porém, para o Gonselt:o N:::cional do •rrabalt.o a;;
funcções que até agora cabem ao Ministerio da Agricú!Lur<~.,
cm virtude do ar L. 2!J do mesmo :·egu.lamento, e dispõe: a) que
e!W caso algum poderá O patrão dc~conLar dos salarios do RBU~
operarias qualquer contribuicüo destinacla ao pagamento
· das clespezas provenientes do sef;uro, ou das quol.as. devidao
aos syndicatos, e b) que, embora; Lenha segurado individualmente ou collecLivamenle bs seus operarias; responderá o palt•ão pela i nclenmizaçüo resultante do accidcntu.
Co1n o iittuito de obLcr a maior cclcriclaclc nos prucctitiu~
por uccidentcs, ucLcrrnina a próp.J;•~ão que as ac~ões t~.llmw.
a marcha sumarissima est.abelec;rla no art. 206 do dc.Jret.0
. n. !l.2ü3, de JS ele dezombro ele JOH, cm vigor na justiça do
· Districto ·.l!'cderal, c que nos J!;sLaclos, embora a acr;ão corra
perante a justiça,. deverá Ler aquillla marcha. Determina;. ainda: a) que, si u victima, inLimacla pelo juiz, nüo constituir
advogado dentro de LreR diao, o m·or1esso será promovido .pek
representaste do Miuistcrio Publico: b) que a victima do ac~
cidenL. ou. seu representante fi eu iser.l.o de C1.1stas, sellos OtL
emolumentos; c) que, nos casos de impedimento elo represen.
tante dn· Minislerio Publico. será este sullsliLuido pelo repre~
,scntantc ela Assislencia .Judiciaria, c onde não houver, por um
curador ad. hoc· nomeado pelo ,juiz; d) que da seillen·ça caberá
appellaçrto com. cfl'ciLo ·devolutorio; e) que ..nas acções movi.. das contra a Fazenda Publica, a appellação serú. voluntaril,
e f) que 110 I 1 islriclo l•'ederal, qualquer que sc,ia o valiJr ela
· accão; a compc.tencia scr<l privativa dos pretorcs.
A proposicão, manl.enclo o accôrdo ,judicial. .permit.tido
pelo art.. 45. § 2" do regulamento de 12 de março de ·1919, dispõe que, si houver accôrdo entre as partes, antes de iniciado
o processo ,judicial. deverá esse accôrdo ser redigido c daJ .1
a reA'ist.ro. nn Districtn Frrlr1·nl. na Secrnl.ar·in rJo. Con~rl ''''
Nacional do Trabalho, c nos Estados, na respectiva delegação
do ·mesmo conselho . .l!l 'que, amos de aclmiLtiL· o accôrdo a registro, deverá o :funcciohario, encarregado desse serviço, verificar si !'oram cumpridas as disposicões da legislaçüo sobro
accidentes, e· si a victima ou seus representantes receberam,
· effectivamente, em moeda corrente, o, indemnização a qutl
tiverem direi tá.
. A proposição dero~·n o art .. 27 da lei actual, que ~6 chi di· ·
reito aos beneficiarias da victima, quando estrangeiros. si ro~
siclirem no territorio nacional.
1
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São estes os pontoJ mais importantes do projecto de ré- .
l'ül'llla da. lei de accidentes do trabalho.
'l'endo a Commissão de Juslica u Legtslacão, no unt11r p:1,.; .•
sul! o, por proposta do digno Relator da proposição, o Sr. Senaaor Affonso Camargo, solicitado a audiencia do Mintste•:w.
aos Negocias .da Agricultura,· Industria e Cumrnerci.o, este. nunisterio submetteu a mesma proposição ú aprcciacão ,do Conselho Nacional do 'l'rabalho, o qual mantendo-a em grande
parte, com ligeiras modificações em sua forma, propoz algumas modificações e additam·entos que lhe pareceu consu!Lnrem ·o interesse publico. .
Eis as principaes modificações:
. O substitutivo organizado pelo Conselllo i'actoual do 'l'r·ubalho elimina as u!Limas palavras do paragrapho uniCll do ar·Ligo 2', 1'icando a disposicão ·concebida nos seguintes termos:
"Não constitue for·ca maior a accão das forcas nawraes,· sr
determinarl'l ou aggravada pela installacão do estabelecirrienf.:l
ou pela 1;1atureza do serviç'o. AqUelle que exercer a sua· actividade, por cooLa de outrem, em qualquer exploração agrícola,
só poderá ser considerado 'operaria quando sejam empregados
motores inanimados, qualquer que seja o numero de trabalhadores, e quando não sejam empregados taes motores,. si forem
occupado-s mais de 10 trabalhador"es". ·
· .
.
· Não acceita: a dispo::i!cão 'da pr·oposicão que faculta ao
Poder Executivo, ouvido o Conselho Nacional do, Trabalho, estender o regímen da lei a outras actividades profissionaes.
Em relação á indemnização, ·reduz a 3:600$ o limite ma-.
ximo ·que o projecto fixa ·em 4 :800$000;
·
·
Fixa as despezas tunerarias em 200$000; .
· . Dispõe que a indemnização será integral no cas'o de existencia de conjuge ou filhos do casal; e de dous terços q:uando
houver, .apenas, descendentes, ou na hypoLhese da· existencia
de pessOa ou pessOas a cuja subsistencia proveu a victima do
accidente; .
. Dispõe que, no caso de incapacidade total,. mas temporaria, a indemmzaoão será de uina diaria de duas. terças· partes do seu salario diario,. quando não exceder de 6$, · e de
metade, quando exceder, não podendo,· porém, a indemnização,
neste caso, ser inferior a 4$000: . · .
·
· · _ .. ·
Dispõe que,. no caso de inca[Jacidadiol parcial permaoente.
a indemnizacão a ser paga ,será de 7 o/o á 80 o/o e -não de
10 o/o. a 90 %, como determina. o pro,jecto, e que, no caso M
incapacidade parcial temporaria, ·a indemmzaçito será de. duas.
_tercas partes .ou da metade da differerica entre o salario que
vencia antes e o· que vencer depois. do accidente: . · ·
.
. Reproduz a disposicão do art. 14 da lei -n. 3.724, que é
contraria á do art. 11 do projecto;
· ·.
Declara salario annual o da viclima na octJasião do ac~i,..
dente, multiplicado por. 300 dias para os mensalist.as, · empregados ou operarias que não trabalham normalmente aos do-·
mingas e feriados, e por 365 dias para os que trabalham. normalmente nesses dias.
.
· •
·
..· . O· s_ubstitutivo obriga os patrões, no Districto Federal e
no Ter!'if.orio do_Acre, a tez: um registroannual dos res!)ectivos
operar10s, em hvro especial, devidamente autherif.icado pela
autoridade -policial.
.
·.. ·..
.. . . ·
. .Delermma q1,1e sempre· que occorra .alg'llm accidenle, quo
obrigue ·.o .operar.iD. a abandonar .. o trabalho por rpais .de ,11m
policial
urna
.dia,. o patrão enviará ·11 competente· autoHdacle
'
' '
''·
. '
'
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communicaçü.o do facto, nu qual mencionará os dados contidos no registro c ministrará informar;ões sobre a assistem ta
medica pt•esluda. ao me:;mo, StJndo a comrnunicação assignada
. pelo patrão, pela vicLima ou por terceiro a seu rogo e por
duas testemunhas, de preferenciu operarias no e.slallelectmenLo. Desde que o patrão deixe de fazer a communicaçi\o
dentro de ''8 horas, a autoridade policial comparecerá s.:m
demora, ao togar do accidenLe e ao em que se encontrar a victirna, afim de ser lavrado o respectivo auto, providenciando
para que a vicLima seja examinada por medico legisLa .
. ·Em relação ao process9, o subsl.ituLivo addita a seguinte
disposição :
. "Quando C!_. Mi•nisterio J?u~lico estiver impedido d~ exe~
c!Lar a sua acçao, será subsLILmdo, onde nao houver ass1stencia.
jl!diciuria por pessôas idone~s de nomca_cão do juiz"; e dis. '· poe que das sentenças proferidas nas acçoes cabcrtl aggravo e
não appellação.
.
·
.
, Exige que o accôrdo se,ia regtslrado na tlecrelaria do Con. selho Nacional do Trabalho e. no Terril.orio do Acre, nas se. cretarias das Intendencias Municipaes, não se fazendo o registro si o secretario tiver duvida sobre a perfeita execução
das disposições legaes; submettendo, em Lal hypothese. o· caso
á c!~liberação do ConsPiho Nacional do Trabalho. ·
. Dispõe que os patrões poderão .8er representados, em
juizo· ou- fôro, pelas companhias de seguros ou syndicatos
orol'issionaes. 1sem que isso importe isenção de. sua responsabilidade.
.
Determma que só ,o Poder Executivo, ouvido o Conselho
Nacional do Trabalho, poderá cessar a autorização concedida
ás companhias de seguros _e syndicatos ·profissionaes, e su.ieil.a laes companhi'as e syndicatos que não estiverem autorizados a funccionar, de accôrdo com a lei, a uma multa de um
a cineo conl.os. elevada ao dobro nos casos de reincidencia.
!slo posto; e
·
. . Considerando que as liispostr.õe~ pl'inr.ipans fio prn.if'cln
:relativas ·ao .conceito do accidente do trabalho, á espera da
applicação- da lei, á indemnização, aos soccorros medicos e
pharmaceuticos, ás garantias do pagamento da indemnização
ü ao processo, grandement.e favoraveis aos operarias. são ·jus"
.las, consu!l.am o inleress'c publico e. estão de accôrdo com as.
lt!~·i~lações de outros· povos; ·
· ·
Gonsider·aildo que as suggHslões e ai vi I r·es rio Con~el hn
Nacional do Trabalho são neccssarios I! oppor·l11nos I! melhoram a proposição: · ·
- · A Commissão de .Tustica e Legislar;fw. adoptando o t.ra. balho do Conselho Nacional elo Trabalho. offerece-o como
substilutivo á proposição· e é de· parecer que elle seja approvado com as mod ificacões conslan les das emendas abaixo.
'

'
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N. 2-192/t

. O Congres;>o Nacional decreta:

. · f\li.l. ! •. fara os fin~ da pr~:~senl.e lfli, cou~idera-se accide trnhalho a morte, ou doenca, ou toda lesão opr[)Oral
ou perlurbacão j'uncoiirnai pro~u~jdlj. :pelo ~~E)rcioiq qo t;-~rJrmt~
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balhu ·ou em consequonda do mesmo, cio terminando. n. exUncção, suspensão ou lim!l.açãó, temperaria ou permanente,
ela 'capaciclaclo para o trabalho.
.
Art, 2 .. O acclctentc elo trabalho O·briga o patrão ao pag·amcnlo de uma imlcmnumcão ao opcraJ:Jo, ou à sua Jamilia, com excepÇão elos ca5os do for.ça maior ou ele clólo
da propria victima.
.
§ i." Não constitue !'orça maior a ac,\ão elas forças naturacs, si clcl.crnüna.d-a ou aggravada pcl•a installa,\ão do estabclccimenl.o ou pGla natureza do serviço.
§ 2.'· A obrigação cslallelccii:ht · neste ar Ligo abrang·e a
União, os Estarias c os mun:icipios.
·
§ 3. 0 O Poder Execu~ivo, no regulamento- desta lei, fará
a cnumcl\ação dos doenças profissionaes. e definirá precisamente a .responsabilidade oo· patrão ou patrões, em cujos
estabelecimentos forem contrahiclas taes ·doenças.
Art. 3, Para os dfeii.os desta lei, considera-se operaria
o individuo, sem distincção ele .sexo ou idade, que exercitar a,
sua activiclaclc po1; coma elo outrem, cm qualquer e1Cplo-.
racão :
·
a) inrlu·slrial;
IJ) commercial;
.
c) agricolu, desde que cmpreg'uc motores inanimados·,
qualquer que soja o numero do Lrabalhadore·s, ou que, não
. empregando· tacs moLorQs, O·ccupc, toclavia, mais ele 10 trabalhadores.
.
.
, ··
Ar L. lt." A indemnização regulada por esta léi exonera o
palrão ela obrigoa(ião de pagar ao operario pelo mesmo fac~o,
qualquer outra indcmai~ut:ão ele direitos communs.
ArL. 5." A inrlemnizru;\ãO devida pelo pa:Lrão na fórma
. rlcsla lei não exclue o cliroeito tí victima ou ·seus rcpresentan- _
tes elo promover, segundo o direilo commum, acção contra terpelo accidenLe
ceiros civilmente rCSlJonsaveis
,.. .
. elo trabalho.
. .
§ 1.' .Na mesma sentsu(ia cm que condemnar taes terceiros, o juiz adjudicar:\ ao patrão a importaucia paga por este
ao 'óperario, nos Lermos rla piles ente lei.
§ 2;' Si a viclima ou seus representantes deixarem de
· propor accão contra Ler~ciro dentro do prazo d•e um anno;
. a contar ela data elo acc1dente, ·o patrão poderá fazei-o, de. vendo na i'órrna do § 1", sei: adjudicado ao operaria o que
exccclm· da importancia png11. por aquello. .
.
§ S." Proposta a ttC(iÜO pelo operaria, o patrão poder;!.
SOl' admiLti4o coJÚO assislcnLB c vicc-vorsa.
Art. G.o Qualquet· qu0 seja o salario da victima, o calculo 'para a indemniza\1ão por accidenLc do trabalho não poderá.
'Ler por base salario supccio1 'a 3 :GOO$, annuaes.
Art. 7;• Em· caso de morte. a indemnizacão, · que deve
se1' pag·a elo uma só vez á familia (con.iuge sobrevivente o
herdeiros ncccssa.riosh ob~ervaclas as disposições do Codigo
Civil soln:c a ordem ela vocação hereditaria, ser(t calculada
sobro o salario ,de tres annos da victima, com o accrescimo
do 200$, para as despesas i'uncrarias.
.
,
§ 1.• Na conformidade do direito commum, caberá a metade ele indcmni·zação ao con,iuge sobrevivente· c a outra me~-aclc aos he11deiros necessarios.
0

/

\

\

'
7

SESSÃ@ EM

·•'

~''

..
.....

192,.

DE JUNHO DE

§ 2.' Não terá. direito á indemnização. que revertex:á integralmente aos herdeiros necessarios, o con,iugua que, ao
tampo do accidente, esl.iver divorciado por culpa ·sua, OIU,
. volunLariamcnle, ·viver separado do pro-morto.
·
§. 3.• .A indemnização sertí integral no caso de exisLeneia
ele conjugo ou filhos do casal e de dous terços quando hou- .
ver apenas ascendentes ou na hypoLhese de exisLencia .<de
pessoa ou pessoas, a cuja subsistencia provesse a victima de
· accidenLe.
.
.
·
. Art. 8.' No c'uso de incapacidade· Lolal, mas temperaria,
, a· indemnização a ser. paga .á victima será, durante o periQ· ' do qa_ incapacidade o até o maximo de um anno :·
a) · de uma cliaria de duas Lerca·s parLe do seu · salario ·
diario, quando não exceder de 6$000; · .
. ·
.
. . . · li) da metade do. saJa.rio. diario, quando exceder do G$006,
. não podendo, porém, .'a indemnização neste caso ser inferior.
a r.$000. ·
. -.
Parag-rapho mtico. O l'atrão. que se recusar a esses pagamentos, ilo prazo. determinado pelo contracto• de salario,. ou
incorrer em mór'a;. poderá set; compellido judicialmcnLe pela
vicLirna a pag1u· em dobro taes indemnizaç§.Qs.
·
· ML: ó.• E!n caso de incapacidade parcial ~ermanente, ·a
indemnização a ser paga á victima será de 7 ·% a 8 % da...
quclla .a que 'teria direito si a incapacidade fosse toLa! e permaneri.l.o; de accôrdo . com a ..tabella annexa ao rgulamcnto
clesf.a ·lei, a qual fixará a percenLagom pttra cada caso, tendl!l
.cm vis La a natureza da les:Io, a idade c a profissão ·da victima.
Ar/. 10, E!ll caso de incapacidade parcial temporaria, a
' . indemnizaf.iÜO a ser paga ú viclimu scuú, nos Lermos do arti• go 8~, .de duas Lercas parLes ou de. metade da differenca entra
o salario. que vencia an!.e.; e o .que vencer :d•epois do acci- ·
. dente. ·
· ·
·
· . · Paragràpl;o unico. S(·mente co!l1 t•eaquisição da plena
· éiJ.l)Ucidade anterior de trabalhe cessará o pagamento da in'dornnizacão correspondente.
,
·
': .· Art. H. As indemnizações recebidas pela· victima, em
virl.ude ct·e qualquer in0apacidade, scri1o dedulzidas das indemnizacões ·que ·forem dL•vidas por motivo do seu í'alleci.. n'lento 01,1 por se . tornar f.E.l'manente a incapacidade' tempe. .
.
.. '
. .
.
'. .
raria.
• . Art.. 12. Ente!lde~se por s·alario annual o salario dia- ·
. · ~·io da
vicJ.ima,
·na .occasiiio do· accidente, multiplica·do: . ·.
'•· •'
.
· , · a) por 300 dias para. os me-nsalistas, empregados ou
ope1;arios que trabalham normalmente nos· domingos e feriados;
·
· . ·.
,,. · ·
.
.
b) por 365· dias para cs meusalistas, empregados ou operarias que ·trabalham normalmente nos. domingos e feriados.
Art. 13. Em todos os casos e desde ·o momento do a.cci. dente, o patrão é obrigado, além, das índernnizacões,_á prestacão de soccorros medico.>, pharmaceuticos e, .si necessarios,
hospitalares; ·
.. .
.
·
,
Art. 14. No DisLricto Federal; e· no Territorio do Acre,
Lodos os patrões suJeitos á presente lei deverão ter um registro annual dos respectivos operarias, no qual constarão 9.
s. _....,:Vol. n.
· 3
'
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'
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TJUJIJf'J'O de orrlem, u 11om c. a iducle, a re~idBncia, o. sa~ar~o, a
01 :cup;wão fip earla O]H'I'arw, o~ 11011)1-'S df). seus IWl'dCJl'Oo ou'
]Je<<o'IS; t•uia· ;;ull~islonein c~leja a ~cu cm·g-o, rcscrvmla.unw
eoli;;J;;.I;I pill'a a indic;u;ft:J elo:; ace.icknLe:; que, JlÇI!'\'f!lll!l,u'a,.
yenlta a ~oi'J'rr.l'.
,
•
1
§ J." ,\:; indiencü1~S rr.!at.iva:i ao nomr, irladn, l'l~si_dencia
e· ltct·dci.l'uS seriíu feitas, d1~ aceürdo com os dcelat·a~ue,; clu
O[H'l'al'iD.
·
.
.
, , .
,
, § ~." 0' N!!;'iSI r·o, dn que .lC'ala llSLc U!'],Jf;O, SC!'a 1Cl]O Cll1
livro: r.spceial dcvidam('nttl aulhenl.ieado pela co.mpelcnle auloridadr' pDJic.ial, P devei':\ e~lm· sempr·c em dta no locmtl4·
..a m1g-nwnln ·d~ 8alario, mnd:m1;a de occupar;ão ou 'L]Ltne:;quee
tllllta~ alll~l'n(;ue~..
··...
.
. .. .
,
~ :3." O Con:;ellw Na0H:nal do Trulmlhu. no DJBI!'Jelo .1~~·•
dl'l'al, r.•·a~·J·nlmult'.IICin~ :ltunicitmr:;, no·, 'ft!l'J'il.ot·io tio. ,\cre,
Ji:;calizat•fio lar.:. r·~~g·i:;J.ros, irntJonrlo murtas nos que rleJxut·ern
de inMiluil-o nu ele rnan~nl-o. nas condil;ür.s c]l) presente ar- ·
.li :;o .
:At·l, .I :i, HcmpJ'I' quo necorra· alg·um ar:ci'rJenl.e 'que obri~
g-tw o IIIWI'<Il'io a al1aTillona•· n lt•alialhn pn!' mai$ do um dia,
n pai rüu f'l'll'iat::í ;'t cnmprl f'lllt• nubtt•ida(]e policial uma CIJ!llmunieur;.fif'i do raelo, na qua.J mcncionat•ú os dados .conlidns no.
rrgi~l.t·u rl1~ 1T1w IJ·ala 1.1 artigo anlot'Ílll'· I) minisl.mrá inJ'rJJ•ma~õrs ;;olit'l! a assi~l.encia mr~dica Jll'Osl.arla :ro ·mcsrno.
~ 1." :1 cumnnmicação devcl'á ser as$ignacla pelo· patrão,
Jli!la Yicl.imn ou [1111' .I Cl'CCLl'O a seu J'ngn n .Jllll' riu a~ les/.Ca.nuJllia~. rln Jn·r•l'cl'encin o]lP!'.fl!'irJs rlo r•Mahr!lrl\imronlo,
. ·.·. ·.
. . §. 2." l~sl~nrJn .regular a eommunic:11.:·ü!t, a autoridade )JO~ ,
I ICJal mandnra nnlnval-•t. semprn que nao hOU\'IH' reclamn.(;iío rio oprrnrin 011 dr. >Jll l'úPJ'O~enlanle li!:,;'al. Na ]Jypothp-.
sn ·dP J'f\ehtmn,~·ãü, a eomni·üricac;ão servirú de lla.sc· no inqupriln polieinl.
·
·
1\Jol.. Hi. De;;rle que n 11at.rão rlrdxe cln fazm· u communi:.
ca~i"tn do qne trata .o artigo anterior. dentro . do prnw de -íS ·
ltora;;, n nulorirlndr• pnlieir:! r:nmpar·ecr~::í Sf!lll rlemot.•a ao .]o_;
I):Ul' rio aeeidf'llll' I!'UCJ 1'Jll q1'Jf~ SP.·f!llCIIllll'U!' U yjcJima, lontü'ndo i1s rleclal'açúr!s rle~lll'. •I•J pnl.rãn P da~ t.nsLenmnlms, ·para a·
lavJ:nl.u!'U rlo l'I':;]Jeel.ivn ardo, f!Ont intlica,;ãri iliJ nomes, t•e;;ir!r.nci!l;; I! ;;alar·ios; lru)a] prr,eiso IJ hom rlo acehlenle; ciJ'CUIÍIsl.alteJaB em qun nceot'l'f'U;,;;~Ide dos fPrinlrnlos·e·nomcs elos
hr.nr:J'.iciario~
da vi clima. .
· ·.
.
.
'
. · F :1 ," A aulorirlarll.• polir•ial JH·nvidonciaJ'Ú, com ··a ·.pnssil'oi·
lm.•y1darle, vara flUI' ~~~.lU a viclima r.xaminacla po1' lllt'rlieo'
I.0~,:.;sla, oniliJ ..Jtot:l'f't', .[nnta,nr.lo n ~·espr.ctivo -!UL)rln an inquoltlo, fJI!o ~(·t.í _1 emct.ildo tn contmcnte, no JUlZ .competente
jlUJ•a H ll1'1lll!'U(;i.lf.l .rln ]Jl'OCf!SSO, . .
.
··
.
·· ·
.
'
. ~~·1.. J?. '"\"$ ca~o~; preYisln.~ pelo m·l. 20 da l1>i n. :3.721,,
d.r!. :L\~.~~~ ,lllt)l:ll'n .111.• H'JIO, ~ .i.L)ik nunca póclct•:í nnmNu' me.:
'!·~·" ll,:.t~fl·dlJI'r.lanwnle nu llHtlT'relnmonlr no paiJ•;1o nu :í .vicll!t!U. .
·
.· : At•.l, 18. TliWP_id:do o inour.ri.lo ,pr.lo ,iui~ compol.enle, sor:í
Jnunr•dwlamf!rtlr Jnlamlttdl) o ppocesso. ·:· .:
.· · · ·
.. ~ §. l..';.i:nu1 a ,cilac,iio dn l'tlo, ao qu~l s~ clni•á c1lpin. !la rw,L!r,.tu IIIJcJt~!, e a~ sua p,rcse.pca na auchcpcra aprnzafla, com as.
'

'
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[csl.cmunlms que le\'a!', indo]JOIHienlc de ciLn~ão, ou rl revelia
do mesmo rr!u, u ,juiz ouvit·l't a,; teslumunl!as :de UJIIIl e oul.m
JHll'Ji', llll\IHhmdu tointlJ' por lur.·mo o~ rcspecli\'us t.lopoimonürs.
§ ?." Coneluitlas as irH;uirir;Ür)s c lonmdo o depoimcnlo
pcssolll dr• fJUtilqur•t• ,da:< fl'll'le,;, si J'ot• rerttwr.·irlo ou or.•dcna:do
.·pelo .irliz, ~or·ão PRtnR· Oll\'idas, juntnurlu-sr! IIDS oultrs as suas
ali cgar;[re,; O dO CU IIli! n/.o,; CJ llP OrrCJ'eCl! l't'Dl ,
.
.·
§ :J." Crmeluirlo,; os 11ulo.'. n .irtiz pt·oerJrler·i\ e;t:-oj'J'ir;io, ou a
rcquet•imr•nln riu,; par.·](•,;, 1í• rlilig'f.'Dcias ttecrJ:;;;arias •JHU'a julg-al'

· ,.

· ,::tJinal.
·
· .
.
·
·
·
·.
· ·
·i
. § ·'t." A senl.ença rln ,iui:: iWI'IÍ t.oJ•ol'ririrla na audiencia se-

,,

'I

.•

,g·uinll' ü eunehu;iio 'du Jli'Ot'es;;o 011 das diligencias que tiver
,ilCCl'Pi.;rdo.
Ai·L. 'I!J. Dénl.r•o rln prazu dr~ lreSf.lia~. conlado,; r:la inlima[JãO, ~i a ·vieli ma não cnnsl i lu rr· a<l\'og·a,do, o t•u IH'r~,;r!nl.an !.o
do minislrrio pnhlicu é qhr.·ig·adn a pt:OIIlfJ\'Ct' lodos us l.et•mos
.ela 11Ct'ãrf eumpelonl.e, ülrí ril'nl senl.rJn~a c cxrcur~ãu.
·
.
'§ 1." A inl.ct·vcução elo minisLot•io publico s'cl'á rcsLricta á
· j)rr~slar;ão do a:;sisl.encia .irúliciar.ia gJ.'IÜUila. qunndrr a yicl.imn
:nonwur· t' eonslil.uir arlvogw.Io pnl'a ddcntlct·-llre o direi ln c a
jusl.i~a.
.· . .
., .
·.·
.
.
~ ·:!." Qunnr:lo o m.iJii,;lerio publico rlsloYer impr"dido rir,
cxc•reilar.· a ~ua acr;ãn será wlr:;l iluir:lo. ondi.! .não houver· 11Ssisteneia .iur:licinl'iu~ p1.>t' ·PO~:ioas. idone11> rle nomea~'iio .·do .ittiz.
,\r·l. 20. S<lnwntc depu i,; ele IH'el'et·ida a sentença, poelerãu
ser euhl'ados quapsque.t· t'IIHII unHmlos,. custas OL! se !los.
~ L" Er'nllora \•encido, ü ópcr•aJ•io esl.arü i,;cnto ele quacst.Jtre t' custas.· sr~ llo$ . o LI. em olu rn uni os .
.
· . § 2." · i:iet·ão inlrlg·r·atm·Pnlc eobt·ados os . onwlumcnl.os,
eu,;l.us:·s,!llos, luxa .iúrliciarit( e rlomai.s di'SIJI!~as. crutinrlo a st.•nl.enr;n de t•Ondem.IHI(;íio J'ôt• eonlt•a IJ)J:t:lrão. cabt•ndo au mini~. lcl'io publico us cu:;lns re~;·imerll.a,!s pelos. actos em que tenha
J'uncéínnarlo. ·
·Ar;!. :! I.' Quniqudi·. qtw SP,ia n valor. fia ac<:iio. a eompell'ncia; Jl(l Di,lrielo. }\'rler·al. ;;cr·1í ·ppival iva rios. pr·rl'll'l'i', r.•, no
Tet•ril.rn·ftUiri .·\et'l', fins .jui~P,; lllllnidpaes, snlvn ns caRos em
que I'• h:· p·m·l.o a ,União . .fer.ll'r'al nu··n •Fazenda .\l11nieipal do .
nisl.ricl (I il.o'ecleJ'i.JI.
.
'
· ·Ar·t, :!2. · Das. 8f'tÍI.enr,lns .pr·ol'crirla:i nas acr;,j,•s tlrl indein'nizar;úrJ ·por.· acciclcnlr.•s. du. Lr.·nholho, o l'Peur·~,, Spt•i't dr•
.. ilf!'l:ll'a\'n, que clovCJ::.í ser Julga<lo do prcforcncia 1í qualquer.·
'ül.IIJ•o l'OCIJI'SO·,
.
.
.
.

.

'

Ar·L· :?3. Si, no ·corr'r'P. rio J)l'llcesso. ·hnnvrl.' nec•~ll.·do r.niJ·n
· . as partt.•s. obsrrvnílas· ai; ·dispo;;i(;õns ela prr;wnte !ri e ilu lt.1i
·n. :3.~1i.\ clP 5 fie· ,jl\llllir•o dr 191!1, sr.r1\ eonsidPraclo findo o

liHJSiliÍl, rlnsdr>,.qur\ ~e:jn hnmnlogudo pelo ,juiz.
·
·. · · Al'i. ~í. ,\ni.r~ dt~ SI!!" inieiadn o pi'OCl'SSo ,judicial, pmlení'
Ula\'CI.' lurnhrnl neet\nln ('·lli.J;I' [lii ]llll'lr~. soht•P o quanlU/!1 rln
inrJ,•mnizu~fin. trma vr.\Z que. a l'<.'sprd.ira r.scr'ip.f.nra, no Disl.rietn Feli<'l'lll. sr•.in 't·eg·isl.l'llrln na Recr•nl aria do Com;oJtlw Naçiunal rio Tr·nl,ulliil: I•. no Trr·l'ilot•io elo Acre, nas Seer·claria~
das lnlQnd,Jncins municipacs: · . .
·

ANNA~S DO SENADO

•

Paragrupho unico. O secretario gora! .do Donse·lho N!l.cio~.
na! elo •rrabulho não consonsentJrú no reg1sLro do accôrdo, SI ·
tiver· duvida sobi'O a perfeita execução das disposivõcs referidas no presente urtigo, submettend~ o caso, em tal hypoLhosc, á deliberacão .cto Conselho Nacwnal do. Trabalh~. Da
mesma maneira doverãà proceder os secretarws das- mten,.. ·
. . .
cloncias municipaes do 'l'err ilorio do Acr·e.
·· Ar L. 25, ·A divida ·pl:ovcniente.da i~demnizacão por·. accidente do trabal'bo gosa, sobre todo o actwo, pr_oduccao, .mc.Iu,.. . .. ,
sive da eploraão emc .ue ·se tiver qado. o acc1dent~, da pre-..
ferencia excepcional attribuicta, pelo Jlaragrapho~umco do ar-.
tigo 759 do. Codigo ··Civil,. aos creditas por salarws de traba-,
J.hadores agrícolas.
·lo.· .
• -·
. Ar L. 26. E' licito ao patrão:
. a) effectuar o seguro individual ou cciléctivq de seus· operarias .em companhias de segu·rOS devidamente autorizadas a
. operar em accidentes do Lr·abalho, quer para o pagamentp das .
indemnizacõcs, quer para a prestação •de · soccorros medicas,
pharmaceuticos c hospitalares;
. .· ·· · . ·
·. .· · · · ·
·
b) effecllua1; o seguro de que trata a: aliea anterior em
syndicatosprofissionaes, qrganizados de accOrdo. com o dec~etq
legislativo n. 1. 637, de 5 de janeiro de 1907, ·.
§ i•. Em nenhum 'désses casos,. poderá o 'patrão descontar
· do salario de seus operarias .qualquer contribuição destinada ··
ao pagamento das despezas provenientes do 'seguro ou· das
quotas devidas aos
·· ·
. syndicatos.
.
,·
§ 2•. .Os . patrões' poderão ser representados .em· juizo ou .
, fóra.delle .pelas compan1hias do seguros·ou syndicatos·profis- .
'
sionaes1 .sem que, .isso, ·todavia, imJ)orte ·. isoo.cão ·de sua res- ..
' I
ponsab1lldade.
·. ·
·, · · · ·· · .·· · ·· · ·
. · § s•. Quando as companhias d e seguros. uo syndic~tos .
.· profissionaes não •satisfize.rem integralmente .as ·obrigações ·
. estabelecidas·nestà lei. a victima do. accidente, pqr si, .ou por .
. intermedio dos seus., representantes, .reclamará ·ap representante do ·ministerio publico,. quc... procederá. immediatamente,
afim ·de .que· a's mesmas obrigações sejam·. cumpridas·. pelo..
patrão.
· , .. ·
· ·· ·
·
· A:rt. 27 .. 'As sociedades de·. sesnro SÓ' serão·· autciriZÍtdiL~
a operar em acidentes do trabalho, se ·se obrigarem ás· se- · . · ·
guintes cond~ões.
. . .
·
·
·
a) seoparar as. opcracões dé seguro contra nccidentes ·de· · . .:
trabalho das .de. quaescjuer out1•os qut! r~alizem;·. . , ..
··
b.) :constitUir um fundo de garantia espe1J1al, cuJa 1m-.
portancia será nrbitrada pelo Conselho NacionaL'do Trabalho·
e fixada ·nnnúalmentc, segnndo o valor· dos seguros reali~·.
zados;
· .
· .·
· i·
.
·
·r· 'c). suhmetlol'~se. á fi.>üalizacão. do ·conselho .Nacional do
rabalho, sem prejulzo 'da fiscali.zação da . Inspectoria de Seguros, quanto a oubros ramos de seguros ..em . que operal.'em;
. '
. · d) remett.er ao mesmo Conselho, nas épocas convenientes,
estatutos, balancos, ·relalorios, informncões. iniimciosn sobre
t'!xas, calculo ·de rese.ryà de seguro's,· contrructos ,e sune novacoes e mgdelo~ de apohces. ·
·
....

..

"

'

•

'

'

'

.~

'

1

'

N•

lt:SSÃO lllM 7 PJ! JÚNHO PE 1924.

- 31

· · . Paragi;apho nnico. Os syndicalos profisisonaes só serão
autorizados a. opo'l'ar em accirlcntos do trabalho, se se obriga·
.
rom.ús condiçõo:;- b, c c ll, drsLo mligo.
Art.: 28. O l'undo de gam,;Lia de que Lrala o arLigo unle- ·
cedente,. letra b, sel'tí rlc·positado no '.l.''lwsouro Nacional, em
clinheii·o ou cm n,polices l'edet·aes ria. divida pnblica.
.
·Ar L. 29. O patrão rlcvot•tí communiear tí companhia do
•·· seguros ou syndicalo prorissioual, dentro do prazo ele 24 horas,
o accidcnle o. todas as circumstancias correlativas, afim ele
'serem cumpridas a~ obrigar;õe~ conl.rahidas.
· ·
. Arl: 30 .. O· Poder Executivo, ouvido o Conselho Nacional
.1: do ~rrubalho, podel'á cassar a aut.orizaciio concedida ás com-,
panhias de seguros e syndicul.os prot'issionaes, closde que não
·cumpram .as eomliçõos r.stabeleciclns tlestu lei c no respectivo
regulamento.
.
·
· · Arl. . 31. As companhias de seguros o synclicàtos pro~ ·
. fissionacs que não estiver·em · autorizados a. J'unccionar em
. .acciclcnte de ·trabalho, do accôrclo com as prescripções desta
·. lei, ficam sujeilns ás mn!Las do um a cinco contos, elevadas
ao. dobro nos casos de reincidencia..
·
. Art. '32. Para occorrer ás clcspezas ,com as , indemniza-·
ções por acciclciites do trabalho, é vedado aos patrões reLirar,
sob qualquer pretexto c embora com o consentimento dos ·pro. prios · otYerario;;, qualquer 'parte dos ·seus snlarios. ·
. Ar L 33. En t.i·c as convcncõc~ a que se refere o ar L, 2G
da lei n . 3~724, rle 15 ele janeiro· ele Hl:l9, consideram-se nullas
de ·pleno direito as que Livercm por objecto a cessão do direito tí inclcmnizaoão, por qualqu~r ·meio' feita, inclu~ivc .pro. curacão em·· causa propl'ia, pela vict.imn, ou seu represen'tantq. · .· · · .·. · .
·· ·
.
.
·
·' " Art. 34.. Si,· não obstunt.c a disposição do artigo ante. · rior, se pacl.uaJ'Onl ·.tnes convenções c os conf.rahentcs as ex c. · cu tarem. caberá . ao rcp!'csentanlo do ministerio publico, a
'· · obrigação,. deseJe.· que ··lhe seja da[\o conhecimento do facto,
de proinoycr immediatamerite a ncç.ão judicial de nulliclade. · ,
Ai't. 85. P~ra ·os: fins de esl.al i~tica, os escrivães são
:obrigadqs a remel.l;er á Secretaria do Conselho Nacional do
Trabalho· cópia das sentenças .iudiciaes proferidas nus acções
· · sobre ncc.idcnt.es do .trabalho. Os patrões ou seus seguradores
são tai:nhem obrigados· a· enviar, unnualmente, um ·quadro de"
'talb:ado das indemnizações pO!' cJIPS pagas. '
. .
· , . Art. 3G . As' 'clisposiçüos ·sobre a liquidação ela indomni.. zação, pot' via 'administrativa ou .iuclicial, referem-se sómcnte
ao Districlo ,Federal e ao Torritorio do Acre. Os Estado>
àdopt.arão disposições 'iclenlicas ou _quaesquer outras que ,julgarem mais· convonitintes,. sem prejuizo · da substancia· ele
.qualquer rlo;; preoeilos · desta lei. .
·.
.
.
-_ At•L. ~7.· As em prezas su.io.ilus ao regímen da pros~nte lei
serao olll'lgadas a adoptar ·e rumanter em·seus ostnbelecJmcntos
I · as ·medidas âe scg·urunoa e .. p.Pevenção .collLra accidenlcs do
·..trabalho,· de nccôrclo com, as. condições cst.nbelecidus em regulamento especial, expedido pelo .Poder Execuf.ivo, no qunl
serão pJ.•escripi.O:s mull.ns ·nos infracl,ores.
·
. A1·t. <18. Fica derogado o art. 27 ela loi n. 3.72''• ele Hí
de .ittneiro ele ·1!HO. ·
·.
·
Arl,, :10. Sr:m pro,inizo dns .·posponsnbilirlacles opdinm•ins.
serão passivois de niulla, d() 100$ a 500$ elovuclas ao dàlit'!l

38
nos J!nso~ du J•uiJwitluJwia. u;; pale•j,.;; qur dPixat•etn J),. eumpt·it•
as dispcJ.~i~õc~ J,•gal'~ ~uilf'J! dt•cla.t·ac:in 1lt.• <Wc!dl'l\l.t•s do IJ•ahallto <J al'l'i.'ítll;ao das !IJI~ I' !'P14'11htllll'lllos r·Pialtvns ans JIH'SJnns,

nos oslnhe!C'c:illl<!lllus rle Pxplrn~11;:iu comtlli!J'eial, indll:il.l'iill o
':u.rl'icnla.
' •
..
•· ,\1'1 ..\O. ,\ J)J'i•S•'nl.J• !Pi f'llit•arú I'JJJ yignt• !JO dias. np•''s n
sua puhlieaci'in iw. JJiw·ii' 0{/'icia/, 'lirYenJiu llPSsr' Jli'U:t.n SI! L'
r·xperlido o: r•t.J:<J?I•ciJ\'O I'J!gulamenlo. · ·
,\ri: 't 1. JlP\'Ogain-se as disposr.iõrs em cunl.i.·at·io.

.

N .. I

..

Sull;;lilun-;;c n at'L · J". do subslil.ul.iyo pelei .~eg·uinle:
... \J'i. L" Pam os fins da Jli'Csenle IPi, cnrlsidet·a~sc accidJ•Ji/.n nu LJ·ahallln a llwde, Jllnlesl.ia Jll'lll'issional o quillquet'.
l1•siin cm·poJ•nl c•u P"''lllt'ha!:iio J'unccional, ·.occóJ•l·idos em consNJLl<'JWin r.ln I.J·aballm, ou r!w•anl.e O· mesmo, rlesdrJ que. a mo'IP.,I ia. ll'iifi(,· 011 prt•iurha~fio lirnile ou suspenda a· ónpacirlndn
da yicl.imn. IJI.II.'t' lernpnt•at·ia, fJl/1.'1.' pPI'Jllalll.'lllt•JnPntc.
'

'I'[.,
.0:1.

~" I
"'-'

'

,

.

.!j~

I\

•'

1" ',

•

'

'

I

'•

Acci'cscenle-se, depois ela , palavra "scryiços': "ou· nelas
circumslancias que, . · ef':fecti,,amente, bouvcre.n~. ·cercado.' .Q
·. ·. nccidcnte".
Art. 2\ § so:

N. 4

'

\

1

Sulislit.ua-~r n~

pahwms fi1mcs ... .."forem. coÍ/11•ahidrts .
dm:nças'', pelas seguinl.r~;;: .... "a xiel i ma houYer contru!Jidn n mulc~lia, ns~im enmo·a dn·s euiJ'OR pal.rÕJ'S a· qur livr..t•
sr:•t'l'irio. Jll'PI'i>l ns as hYJHll hPsPs rla moi os lia coni.J•nhiclu, ng·-.
g·t·av;H1n o l't!g-i.,lrnrla rn) ociensiões fli1'1'PrPnl PS.',,.
·
tacN

N. 5
':\1'1, :l." · ,.\c:cJ'oscenlr,-sr.·, depois ilu ·)Jalavt•;t

1.iluln

"nuiJ.•nnr''·:. "a·
ou,

OJWt·n;;o, f:'l'tll.uilo nu rio apJ•nJHiizng·l•lll, pet'lllnlW!Ii.J)
IJI'O\'Í~OI.'Ífl, i'Ôl'll rliJ Stlll hnbiltH,;iin".
,..
N~.

..\ri.. 12. leliJ·a a:
•

ü
'

.

Inlc!'Cnle-se n pnlavrn "niio" cnll'C "que" ·C "IJ•nbnlltnm".
·

Sala clns Gommissões, G rle junho elo 192.\. - Adolpho
Gm·,rlo, prcsiclonl.c e relalot'. - Busebio tia .-lnd1•ade . :...... . Cun/w
.lltu:hwlo.
Perrolm Chaves - A'rislidt•s · Roc~W· · ·

''

'
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l'llUPOSIÇ,\11 11.\ c;,nJ.\tl.\ l.ll1fl DI(PIJT.IDOS N, !);],· IJg ·J!l2:J, ,\ '.)Lll!; ~I·;
t\1-;t·'l~tm:lt' 11 1.',\llt•:Ctm, O :,!Uil>I'I'ITU'I'I\'U g .\H g~II~:SirM; :il'l'll.'~

O CnngTI'S"u :"'acional t•r,;rdve:
' Al·l. 1." Pat'U u;; rins da [ll'(!:i('llll' ll'i, considl!l':l-~1! acllirll'tlil' r.Ju il•.a!J~Ihrr.a li1f!l'll', 1111 rlot!JHia,.nll l.r.Hia lf!:iii!' ent•prrt•al,
UII pr,t•llll'iJil!,~llO ·.J LIUCI!lllllltl pL'OdU'ZHJU no eXCl'ClClu 0\l DOI'
.I
eun;;a do ext~rcieio pt•ol'i:;;;ioual, dt!lt.•t•tni nanrln a ·t•xl incç:io ·
.>U$pen:;iio, ou litnilur.;i1n, lr•mpt.n·at·ia ou perrnatwnl.e, ela r·apa~
t:Hiailu pal'a .O· l.t'ahal ho.
.
.
··
",. ,\J•I. 2:" Oec(J\•ido nu lt•aballw, rJu l'tn t·aziio do lt'Uitali1o,
o necidt•nl.t•, na;; eundit;õus du a1·Ugo anl.eriLtl', rriH·igu u. pai t•iin
nn pugamenl.o Ll1: uuw. indelrmizu(;tto ao upt•t•at·i'o, 1111 :'1 suit
' l'arniliu, · cnm t!XCL'pçiio. dos ca~os de I'OJ'r,!U' JntlinJ', un· dt'rlu. Lia
pt•opria Yicl.imu.
Pnl'lll;Tapho unico. ~fio conslilltlJ fot·ça maiu1· a ne~fin das
·J'I)J;t.:a~ naltn·~ti'S, si prulit,lzida,. ou ag·g·r·a,,n:d.a pr:la in;;lallat_iio.
do nstabt•lectllt('lllu, vela nnlure~a do sr.rvtt;u, uu ltl'lils Cit'cumslnltCithi. qu"· l'l'l't!Ciil'ltllll~lll.e o eri'CI\I'f'll'l.
· Al'l. :i." Ptua os el'l'eilns dt!:lla lei, ,·, con;;idel'tHip npt'l'UJ•io 11 indil·i!luu dt• qualqutH' sexo, ou hlarlr., que c•xt.•t·eitat• a
;;ua ael.il'idadt• Jllll' COIÍIU dn oul.t·em, em qualqllt~t· ''XpiOI'fli!Üü
r:nnlnwrcial, n11 indnsl!'.ial, inelushe agTicola, i.lr.•:<clt! qu,, nc;la
:ii.'
nHti~ dt: tk•z lt•a!Jalltarlul.'''".
. f'tnPI'''l:t'lll'nt
.
§ I." ;\ :oLt•igat!itO t•slahelt!cida nr.sle al'i.i:;n aitt't\ng;B a
Unii1o, 11:l· ]~starlus ·,!"o:; inunici[lio;; .
.·~ 2." Quando sÇJiicil.arlu pt:las itür.t·e,;:;arJas . Ol·g·aniza()Gcs
da classe, uu Podet· .ExcculiYu t'• raeullado, ouvido o Conselho
;~aeional do Trabalho, esl.t'llfler u reg·imcn du:;la loi a oull'aS
·. · · aelivirlàcles. p1•ofi:>siu,naes.
. Ai•t. 4." .\ inclemnizar;ftó gamntida pela leg·isla~üo sobt•o
accidenles exclue, para os seus beneficiarios, n inclemniza~üo
do r.Jireitci ·commurn, sulvi1 n ca~o elo art. ,2!, da lei n. 3.721,
de 15 de .ianeit'o ele 1919.
·
·
:API. 5." Jnrlcpenclcnle. da accão · l'csullanle ela leg·isla~ão
snh1.'0 nee.irlrmll',;;, consel'vam a victima e SL'tts t•ept•escnltllllcs.
cnntt·a tÍs pe:'sous ciYilmenl.e rcspon~avei;; Jwln aceic!enle, quo.
nfio o pall.'ii'' ~~ ;;e1ts crnpl'eg·urJos r JH'epnslos. n faculdat.IP rln
· · · J'ec.Jamat• a scpar·ar;ão do ·p1·e,juizo ~nfl'l·idn, ;;pgurulo " rlir<:ilu
c·nnllllltul. ·
·
·
.
~-L" A inrlt:•mniznt;ii" quo, ot!g·nndn n dit•roil.n t!lllllllllllll, ,l't\t•
eCIItfel'ida it ''i~l.ima uu aos St!llS t'I'PJ'r•st~nlunlus. t•xonl'l'at·tí n
pnl.t·iio .ria qui! lho incutnl.t:\ pagtn• l'll\ Yii·tur.le, I' n•;;pt•itados ·os
limiJ,~;; ria pt·t•senln lei.
··
· · ~ 2." Sul isl'l.'iln a indrtnniza,,:~" impn;;Ja pPIU ~~~~i;;Ja~;iin ·
soltrr• aceir.lr!nlr•s. o pull'lín p11dPt';'1 acr.iuna1· IL'l'l!6il·ns I'I.'RP"Il\'l'if:, si a vic~inm ~~ Cll; seus l't~Jll'e.;;ontanlcs n~o u:<at·c•ill desse
tlil'r.ilo.
·
·
Arl. fi," Ernho1·a o :ml'a1·iu stipt>l'ii1L' tln viel inm. o cnlculn
da indemríizaçrto não JlOllt•t•t'l li.• I' Jlrn· hnse quunl ia 1nait.rt' do
4:8008 unuunr.s. ·
.
.
Arl. 7." ]~!)·1 enso tlt• mot•tr·•, a· imkmniza~ito, qut• dcyc RCI'
png·a"rl1.• uma YI'Z, tí Jnmiliu (con,illf\l' sn1Jt'l'\il'l'lllf' n IH•t•dni.rus nct•t·.~~t\I'Í''"i, ub,et·vudas ns disposit;õc:i r.lo Codigu ,CiYil so.
'
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brc a ordem da vÓcnciio hcredito.ria,. compor:.'so-ha da somma
do salario de Ires annos, da victima, com o accrcscimo das ·
despezas funr.ra1•ias. .
.
- . .
.
, ·
§ i." Na conformidade do direito commum, .caberá a· metade dn indemnização ao conjugo sobrevivente e a outra metade aos herdeiros nccossaríos. .
· ·
.· ·
·
· · · § 2.' Não lerá direito (t indemnização, que reverterá. inte.. \ ..
gralmente aos herdeiros ncccssarios, o conjugo que, ao tempo
do accidente, estiver divorciado por culpa sua, ou, volun!a.:.
riamcnte, viver do .premorlo separado.· . . ·..
·
.
·,
§ 3.• Na falta de conjugo, ou não lhe .. cabendo direito, .
na fórma do . paragrapho antecedente, a indemnizac1ío deverá .
ser paga duas iercas ·partos aos .herdeiros. neeessario~. e·
...
uma ús pessoas a cuja subsisLencia provesse a victima, · ou
integralmente a uma eles tas classes. de· bcnefioia!'ios na. falla '
da outra,
·
...
...
Art; .s.• No caso de .incapacidade total; ma~ témporaria; a. · ·
indemnjzacão ti victima será de duas tercas partes do salario
. diario, até o muximo de um anuo.
.
.
.. ·· ·
-·: ·,
Art, o.• Occorrendo incapacidade . _parcial, ·mas .perma.:.
· nente, a.-indemnização 6. vicLima será de ·10 a 90 % da a que , . . .
teria direito .si a incapacidade fosse .total e ·permanente, ·at-.
·tentas, no· calculo, a natureza e extensão da incapacidade,
; ·. 1'
de accOrdo com a classificação ·estabelecida. no. regulamento
da lei; o qual; na tabolla correspondente,. fixará a percentagem de cada caso,' . · · ·
. ·. ·
· · · · ·· ·
.'
.
-. ,
'.
.
,.
.
.. . .Art. 10. Na incapacidade. parcial temperaria, a ·indemni. zacão á victima será ·de .duas. tercas · partes da differenca.
'·
entre o salada anterior o o actual, decorrente da· diminuição . •..
da capacidade do trabalho.
.. · ·
· .. ,
·
Paragrapho unico. Só ·com a plena r'eacqqisicão da capa'. cidade. anterior de trabalho cessa· o pagamento .da. inderrmiza... ....
eão correspondeu le. . · ·
·
. : ·' .
,.,.
Art. 11.. As indemnizàcõcs e diarias recebidas· ·pela viclima,. em conse·quencia de qualqu'er. incaPacidade, não serão · .
deduzidas das devidas por moli_vo do seu fellecimento, ou .por ··
.final perinanencia da· iricrupacidado .temporada.. . · t'
·
· ·Ar L. i2. Entcnde..:sc 'por salario .anriual o sa.la.ri'o ..diario
' . .."-.-; ...
. d~ VJCtJma, na occasião .do. accidente;. multiplicad,o por 3~5.. ....... ·-. ·
Art,. 13. Do clia do accldente ai é á Uquidacão· definitivà
da indemnizacão,. o patrão pâgará uma·. diaria á victima1 cor,.:,·
respondente li· metade do seu salario, ·e ·que será descontada'·
'
·,."
ala referida indemnizacão. . · ..
.
· . ·. .
.. ·
. Paragrapho unico. No caso de hiio ser sâtisffeHo. esse pa- ..
gamQnlo, serú elevada no dobro a indemnização ·que for 'devida á victima .. · ··
· ' ·
··
Ar/.. 14. Em L~dos os casos, c desde. o momerit~ do aéci- .
·
. i'onle, o patrão ó obrigado, além ela indemnização. e diaria, á ·
pre.stncão de. soccorros medicos, phnrmacout.icos o, .. si necessnrws, hosplialarcs .. . .
· .
. · ,· ·
. · · . · .·
·
.Arl. 15. Ao pat,1•ão, an operaria, ou ,'a qÚalquer outro in-. ·
-.toressndo, · incumbe · communianr immcdia.lamenlo tt · autorir.ladc policial. ·do 'Jogar to rio acciàenf.o,. que .obrigue a victima -·
a su~pancler o serviço,· C~U eles te 3e · uusenbur.· .
'
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§ .1.' L' A imloridadc" policial conrparccerá .sem.demora ao
Jogar elo accidcnte, e ao cm q\lc se· encontl'Ur a vi cLima, ·tomando as dcclal'UÇÕC.S desla, do patrão e das testemunhas, para
· ·a lavraiura do respectivo aul.o, com indicação ·.cte nomes, resi. dencias c salários; local preciso, hora· o ·séde do accidenLe;
,' ·
circumstancias em que occorrcu; sMe elos fel'imentos e nomes
'elos ':heneficiarios ela vict.ima.
.
.
. § 2.' A autoridade po!i~ial provielenci!irá, com a possível
. brevic!adc,. para que se:ia a ·vicLima examina:clt\ por medico
legista, onde houver, e junl.ará ao inquerilo · o respectivo
laudo~· ·
.
·
.
·
· ·
. ~ 3." Occorrido o ilcciclenLo, ao·. pah•ão cumpre • enviar a
. autoriaclo policial, que Conheceu ,do facto, prova. de ·que for. ,•'
..ne'ceu· li vi cLima· soccorros meclicoos, pharmaceuticos, ou hos~ ·
·.· · .. pitalares;: atteslado medico sobre o estado do paciente, canse. .
qrienci!ts verificadas,. ou. provaveis, .do .accidente, e a época
.· ·.
· .em que· será ·possivcl conceder-lhe a·. resutt.ado definitivo. ··
. · § 4;" ·Com os documentos alludidos ·no paragrapho ante. . rior; .a autol'idaclc policial, em eontinente;. renietterá o in'·.' querito
ao juiz competente . para a instauração: do processo ..
' ,' ·~:~ ' ' · ' · JU
. d.101a
. 1. · . .
.. .
·
.
. .· . . . ...,
· .. · § 5." Conforme as respectivaS . attribuições, no. Districto
. ;..
Federal, aos delegados .e commissarios .de. policia incumbem
...
·as funoções dest.e ·artigo c scús paragraphos .. ·.
. ..
··
....
,.
. · Art. 16. Nos casos previstos ·pelo art., · 20 da ·lei numero
3.724, de· 15 de janeiro· dé 1019, .. a escolha do ,juiz nunca ·
. poderá· recahh· . em .medico !is·ado directa. ou indirectamente
. á empreza ou tí victima. , .
.
. ·.
· ·. ', .Art. o1.7 .. Rccehid,os. pejo· juiz competente o i_nqueri.to e
documento, de que .trata o § 4' do art.. 19, será 1mmechata,>
niento instaurado o processo ,judicial. ·
·
1 Com a cit.ac.ão elo ré o, ao· qual se dará cópia da pe·
...
·
.
·
.
·
§.
t.
'
'.··
. ·. ·
ticã'o' inicial, e .a sua . presença na audiencia .aprazada, com as
· · · · test.emu'nhas que· .levar; independente cl'e .citação, ou á revelia.
. ·do· mesmo• réo, o juiz ouvirú as testemunhas de uma e .outra
parte. mandando tomar por termo os respectivos depoimen~os.
. § :2." · Só .será ordenada a ciLação da testemunha, SI a
.
parte.a·requerer.
:·,.
·
.· >
·· . ·
·,
1
· · § a· • Conclüidas as inquirições e. tomado o depoimento · .
-' 7> .
·. · .pessoal de. qualquer das partes, si for requerido ou ordenado . •
· pelo ,juiz, serão ouvidas ·as suas àllegações .e juntas aos ·autos '
' ·. . · com. os documentos que offerccerem: .
·
.
·, , . § .4.' Conclusos os· _autos, o· juiz proocederá erc-of{icio ou .
..· · · a; requerimento· dag ·pa·rtPs. ás diligencias necessarias para·
.
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·

.âfmal . · · · ·.. ·· · · · . · ;
. · · · · '
··
·· . ·
. ' . . §· 5. •. A sentença: do juiz será proferida na audiencia se~
, ... ·guiri.tc :í conclusão ·do processo ou das diligencias que tiver

''·

. '.' ··.

. .

i·~julgar

1

·. ~·

'·'.

decretado.
·.
.
· ·
·
·
'Ar!.. 18 .. Nos Estados; a ac(\ãci ·sertí proposta perante a
jusLir.a comp'etente, seguindo a marcha do ·.artigo antecedente.
Art.. ·19; Dentro elo prazo de t.res ·dias. c.onLnclos da inl.i. ma(;ão, s·i a vi cLima ·não COJ;Jstitue advogado, ·a· representante
. do Minislerio. Publicá é obrigado o. promover todos. os. termos
·cJa. iwcão competente, al1~ finar sentença c execução .. · . ·
· · · . § · {" A lnl.crvençíio dn llfinis!.oJ•io PLlblico ·scr:í restricl.n
· ú· prcstnçüo. rle asslstcncin ,iudJcial'ia .gro.Lu'ita,. quando a v!-.
ati mo.' nomear c constituir advegadl'. para dQfcmclgr.Jhe o d!rQitlll e a justiça . .
..
'

'

'.

'

'

'
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§ 2." Sü cli!JJOi~· de pi•ol'el'ida n ~~.·nl.enc;a, f.lcll.(et·:io s.r.L' cobrarias rpliwsquc.•t• c:u:;l.a:;, . elllolumenl.os ou sellos.
· § 3." :Em!Jut·u wneitlo, é is1~111.o o O]Wt'at•in 1!1~ quaPS<Jlll'L~
cusl.u~. sello~ ou t:Jttuluuwnl.os.
..
.
~ .'J.~~- ~e~·~u- inLt~t;'L'UhJlt\llle

eflll/.udus a::;. cus/a:;, ·_:;c~! lu~, laxn.

;jtJdieiat•ia, c.•mululllenlos ·.e tlemai~ de~pezus, qunndu a sen-·
l.i~n~u de condPmnatfto .ni\u 1'u1' ~unlt•a n Yidinta .. ealwncln ao
·.\lini~leJ·iu Pu!Jiico'a~ custas t:egHnPnl:ws,. Jll~lns nelt>,;. ·l'tll qtw
:
·
lenli:! l'uneeiimatlo.
·
~ ~." SI'HIIn a victima Opül':ll'io da Un[fto, Pt·el'eil ill'u;; 1]0
DioiJ'ielu Fc!dcral, ·ou do· Acl'C, elos Esl.aclos; 1111 1111.1llicip1os,
irnpedido o Jninistc:•J·io puJ:I!ico de exeré·ilac• a s11u· ac~ão ser:'t
SlliJSiiluidn, utulé' ,não honvn1' ussislcnciu, jt:rliGiat•ia, pcl!.' t•r.•s. sna iduiii.'H dn.·llUilli~Uc;fio do ':juiz:.
·•·
·:
.
··. ·
At•l, :?ô1• • Qunntlo à: ac~fio de indemnizuc;i'io ftn·· ·ccmlt•a n.·.
Uniiiu. sc!t':'J pJ·oslndo á vielinwn honMieio dú assbl.eúcia .iu-.
dieial'ia ;;t•nl.uil.a. de• conl'oJ•rnidariJ: couJ, a IPg'isla~fin r.·1·11 Y.igm·,
tln DisLt•ieln_FI~di'I.'HI' o .ilus :Eslados, rnncr.J'tll!nle :'t dc~.l'e~a· ll ·
paiJ•ocinil>' g·J:aÚ!ii.Ó dns poi.JI'I~s lilig·anles nn eiwl " nn et•itile,
·[mt·a 'ri qu1•.o Go\'t!L'Hfl ct'<mJ•:í a u.~sislc~ncia judicitu·iu J'c!dr'l'al. ·
. . Arl .. 21. :ia:; ac1.:.üPs de ind1ml'll.izuc.:ão por. :weidl!ttlo a .. ·
appPihtc;fio, l•m .ifualquct• caso,· snrú J'c.•cnllida no ;;6 ol'l'l!illi''rle,- .·
vnl111.'ivo. ..

:\t·l .. ~~.

.

.
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. ·

.
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· .,.

:>:is. aec!ões JJW\'irlus conlm a Fazl'tÚla Pithlica ·

. :P.edt'l'Di, ·eslru:lual ;JII 'muJricip'aJ, :i appella~fio· Sl~t·tl, l!lll qual-·· ...
· qnc•r caso, \'Oiunta~.·ia rmt·a arnhu;; as ·pat:l.cs.
· .
.·
,\t•f .. 2:l. Xn Disll'iclo f1.'dL'l'al qualquet· que su,ia: o valor·· ·

'

. da ac~ão, a contpell.'nc·ia set•:'t pl'i\'alim (Jos pt'J!Iores: sah-1> nos:,.
·.·casos em. qc1e fôt· JHll'lc. a lJtiiüo~Ferleral.ou a:Fa~.nnda i\luni-

··'

'·.
•.

'

eipu I. ;·
· '
,
·
Út . .211: Si hom:er aécôrclo entre as parles," anles de inlci'arJo o ]n:ocesso judicial, clover{t' esse a·ccôrdo ser·redig·irlo e .
dado a l'egisLro ÚO· Districto Federal, na Secr'etaria. do Con-..
seJIJo :'\acional do Trabalho; o nos Esla(]os, na respe·clin de- ·
legncfio -cio mesmo Conselho.
.
.
.Pat·ag·raplto unico. Anl.r.s de~ admitUr o. accôrdo .a~rr.gis~
tc·n dev1.'J':'I ó Junccionario enearl'cgado desse servic;o veriJ'icur . , .
· ·,i ·fl'!t,am· 'eumpTidas as ri ispos ic.:ões da lc~g'islac;ão snhre nccidnnlcs 1J si n.. viel.ima ou· sr:ns reJ)rr.senlnnlr.s ef!'l>ci.i\·amenLe
t'I•CPllÍ'•r·aJn, .í!lll monda ronrn!l.', a inrlernniza~iin a <Jllll liverr.m'.
r.Jii'Pitll,
'
....· .
. .·.
.· . . , ,
ArJ. ~ii. Hnmolo:;arlo pu!i1 ,iuiz .. cinm uhsel'vnufín .(ia~ diS'-·
· pooitiil';; ·cornbitlilrlas da pl'esPnl.c• lc;i r da cit'. n; · :3.7~4 ... rlc! .15 -.;
riu junei c·d (fü, l ü.l ll, s1mi considoJ·udu Jindo n lll'OCI.!SSO, quando··
.
nr• sPu décul'~n ·ltouvec.·.acetn·rlo das.parolcs·snb!'c"o ·qu.antulil ria. '
inc:lemniza~:io.

'

..

,

·

.

• ·

. .

· , .·

. ·. .

.

·...

. Al't. .2fi .• A divida Jir·nyeni.eni.l' .da 'indPn'llli~a~.:.ão·pnr :il'·:i-··
· llc•nl,l! dci l.t•aballto gr,sa,. soln·e tnrlo. n aclivo, ·jll'nflucr!àO. ·inr!u,; ·
Hi\:n, .ria explot·avüo ·1:n'1·que $r' l.iw•t• rlaclo o .uccidcnCe, ria pl'r.·fm·(•lll•ia excepcional al.l.l'ihuicla pelo· pm·agJ'UPllllllllico J!o .:ti'·
l.igo 7G!l, do Corligo Ci\'il, nns Cl'l'i.lil-oi; !JÍII' ~nluriO$ lie l.riLba- ·
. lhudoi'I.'S :l'g't'i•coJui.. : .
.
. '
·
··
'Ar L 27.
J~· licilo ao p:tll'iiO:
·. ''"
'
.
.. tr). qnc:•r · plÍJ'l\ o p:cg'nmenl.o ela~ iildl~!llnil.a\!Ó!Í;s·. 1qucr· Jl:li'U
a pl'í.'õl.a~üo. de snr.CIJl'I'tl;~. mcclicos, piiUt'tllaccul.icos . e hb>[li- .
'

~

,

'

''..''

..

'

tulurc~. ol'J'ccluut· o ~cguJ'O intliyid11al 'ou eolll'elh·o. ri!•. "1!11~
, !.l]ll)l'fW.'iO:; lllll ~OIII)lUilliiU de :'l!g'Lil'OS' deyifimliellll'. lllllut•i:~ai.IU.
a opet·ur 1.!111 ue·chlolll.es·do ,LJ•aimlllo;
. ..
.
·
. ú) üi'J'cel.uaJ' o sogtii'O l.lu qttl) tmln n. uliiH'll anit'.'·''''l.' 1)m
;;yndicalos · tli'OJ'issiollae,; ul'fl'allizado~ dP acc,)r·du e111ll u dl!l.'t'I'Lu
. lugi~lati\'Ll 11, 1. G:l7, de 3 de ,janeiro d1) I !107.
l':IJ•ngJ·apho· llllko.' Hcsp'undc pnlu inrlomniznçãu rr,,nllnni.') du acüidenle, .peJ'anl.e o npcruJ·in, n l'ospecl.i1·n pal:·rto,
·und)IJ!'a estn lt!ÍIIIll Bf!g'lll'arlo indiYirlunlmcnli! 01.1 culJ,)clivu";:.
nwnlc os seus· operarios .
.:
'·Art; 2!( 'Em 'JII'!lllllln rlo~.ca;;os do ai.'Ligo.nnl:erior podCJ'lÍ
o· j'Htlt•ãn desconlat' rln ,;ala rio de sen:; opcJ.•a!'ios qllnlqucr cOJl. Ll'lhlli\:iin dcslinarlu · ao pagamento rias despezas Pl'ovenieul.'.''
\

· dn. ;:,•guru, ou das qLtola~ dcviua~ aos synu!Cu~os.
.· .
· ... :\ri.. '2\J. As ;;uciedaclcs ele seguros s6 sc1~ao aul.orJzaclas a
Ojllll'Ul'

SObl'l) .:wcidl.'lÜUS do trabalho,

!;'IIÍ!Ii.l~:i.COllriii;ÕI.'8:.

··.

,

,;;j ;;o Obt•igal'CIU :is :iC-

·

. . .

.·.

·

·'.a.j Sl'flUl'lll' n;; llJ)Ct'a~,ÜI),S rJe SCg'lll'OS Cl)Jl[l'U accid,~Jlill'i (]o,
· lJ•almlho Lias ilc qurwMJllür out.J•os, qtHJ.J'Cttlizem; · ·
·
· · . · ·b)· elll.isLiln ir um J'undo. ri e. gamnlia r!spcc ia!, cuja il:>tpot·: lnncia sr.r:i arhilrnda pelo Consr!lho. Nncional .do TrabalhiJ e
"l'iXUlhi':atin.liUIJ nc 11 le, segundo o ya'lol' · d'o,; sog·mos 1·cal iztülo~:

.. ·

. ' .ci submci.ltlr-su ti nscaliznção do 'Consc.lho·Nncional dü
Tmlmll.w, ·sem:fJJ'Cjuizo dn fiscalizar;ão da [nspecloJ.·ia cJ<) Segi:tr'os;· · ·, - · ,

,.

.

.. ·

·

.

:·fi) J:eniotlcJ' no llli)SlliO Conselho,. nas épocas conypnientc.~.

· · cstal.ú_t.o_s. balanço,,, :1·elal.ot•ios, infót·maçGe;;·· 111 inucio;;·a~ sohl'd
taxas,· cal,eulo' de l'e:<Prva dr! ~eguros, eontnwl.os ··tJ suas nova.. ~~õe.s .enJodelos. de apoli,~c·s. ·
..·
.·
.
··

''

· . Piwagrapho uuico, Os syndicai:os prol'issionaess só. ser11o
'·
autoriza elos a operar sobre acciclentes elo· trabalho, si se obri, . gat·cm .ás -condições b, c e d, deste arUgo.
·
·
. ·. . Ar L 30 ;. o· fundo de garanlia de que Trata : o artigo an"'.
· tecedin)Le,· retti·a b, será clepo~ilaclo no Thesom·o :\'acional, cm
dinheiro o.u cm apoli~cs fedcraes .da 'div.ida p~1bUca.
,.
.
· · ,.Ar,l; 31., O patrao r.lcvet·:í commumcar a companhm de ·
f.
sugul'Os ou sn1dkato pvo t'issionnl;: dentro rio· prazo ele .:J.! hoi·us, o · ucci dc•lll.e . c . Iodas a:; ei rcums l.an eias . cn rre la I. h~ as, a l'im
· · dc',set·rm. •ctllllJÍridas as olll'ign~ões conlrahidas. · · . ·
· '
. · .·. Ar i... 32. O Consdlw.'l\'aciDnal do .'J.'J•ahalllü porlim\ ~a.ssni'·
. ·. ·n. anlrwiza~.ãcr concedida ú~· éon\panllias iie· ;:i~guros ~~ .syncli1
.....
eal.os f!J·nl'issionncs, de~cle que niio eumpran1 as condiç,jes r:s... ·.
· . · · . ti pulada,; na. J,!gi~l:ll;ãn ',;olll'e accit.lcnl.es do l.r·:tlmlho.
· ·
·
. ArL ;3:·1. '.Quunclo. as cólll[Hlllhiás drJ seguro;; nu. symli·rn\los
.·JH'orissionuu,; iüi.o ,;a{isl'iwt•eJn' inl,!g·i·almente aa ohriga(:r~Jr.~ e,;-

·

'

lnbnleeii.las ·na Iegülu~~iio'so!JJ•,J. acciril!lllús · rln l.raballro,. H vicl.inJa· do. Úecidcnl.c, .jllll' :;i, <'lU pO!'. ·ini.('l'l!'IOdio dos S()Lll l'e-

. ]ll'I:'Suntnnlt•.'·· l'l)cinnmí·:i .ao l'l;!presentuntp riu :\[inisle.rio 1'11Jdiw, .que proeQdcrá immediaLumeni.L]. af'int dri C[LW • a~ nw.;Jila~ nllri;;a~:ões sejam cum{H'ida;; pülo palrão.
.
. ·
. ,\J.'I., :l4. Para uccoJ'l'Cr tJS dl.'spezas com a::; indemniza~
~:ões por. accidr!nl.f)S, ,) \'r rindo aos pai.J.•Õ,~A · l'l!l:it·ar•, soh qnalqucJ: l't'olext.o c Clllhom eurn ·o eonseni:imenlo dos pt·oprios ope..:
J'al'ins, · qualqucw · ]lnJ;le dos ,;ous ;;ulut•ios,
· · ·
At•i:. · 35. Eu~re us CO!l\'IJJ1Cücs a· que se rcl'erc o ad.. :lu,
dn l~i .u. ~ .724, ele ) 5 de jái}tlil'.C! Li c HJHJ, col]Sitlcrntn-.~o.

'

..

. ·-:
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nullns de· pleno direito as que tiverem por objecto, a cessão .
do direito á indemnização, pot' qualquer meio feita, inclusive. ·
procuração en1 causa proprta, pela victima, ou seu ropr.escntante.
·. .
. . .
.
. ·
Art. · 30. Si. os· inl.cressaelos, ·por qualquer·. motivo· .cxecuLar.em convenr,õcs nullas, cn!Jerá ao representante do .Mirlis·. terio Publico n obrigação, rJesdo quo lhe .seja. .dadti ·conhecimento. elo JacLo. de promover·, immediatamente, a.- noção judi. cial de nullidade.
.. ·.·
. . · . .• · . . · .
·. .
. Paràgrapho unico':. A acção Lerá a marcha indicada. no
arL 1'7.
·
·
·. ·
· ·
Ar L. 37. Para os fins de esLaListica, os e&crivães. remet- ·•
terão; no Distz:icto: lrocleral, · '.á Secretaria Geral do Conselho·
.Nacional do Trahlllho, .·e.,. nos Estados, á. delegação .rlu, mesmo·
Conoslho,. copia· das sontençlts judiciaes ·proferidas nas acções ·
sobre nccidenLes: .
·• ····. · · · . · · ·. · · · ·. ·. • · .·
Mt. 3$ .. As. Qmprezas ·sujeitas ao regirnen da: presente ..
lei serão obrigadas a: manter. em seus estabelecimentos as me. di das. de segurança. o prevenção., 'ci:mtra wccidentes, · det.errninadt.as om regulamr..nto esj)cciul que. baixará. .o Jlqcier Exe-

...•,,.,..
.....

;·,:.-·.

cu

'.,

.ANNAES DO SENADO

.

lVO, ·

'

I•

··~

· Paragrapho unico; i? ara as infracções de~~e· 'reguÚ~\nentO ·
· especial poderão ser fixadas multas até q maxímo de 50()t0()0 •
·. · . Art. S9. Fica.derogádo o art. 27,
lei ;, . iÍ.72l, 'de 15
,,.·
de janeiro·de 1919 •..... : ··· . · . . .· . . · ... ·. ::.··. . ,.
.. Art: · .41L Som pr~juizo das suas· resp~nsab!lirJa'des órdi. narias, serão' passiveis de multa,. de 100$ .a 500$, elevadas ao "
·. dobro, na. reinci_rlencia,. os patrões que infringirem· as dispo'si.'
çõ_es Iegaes sohre declar~ção. de wçéidentes,. e. arn;:cação .d~s
Ie1s e regulamentos; relal.ivos a acCJdenLes. tias fabrwag,· uffl-'
,.,,.
. CJ)1as, estabelecimentos· de explo!'acão commeroia!• e . JndustrJaL . · ·
.
·. ·
·
.
·
··
...
,'
·'
.
.',
, •'
.i
.Art; 41. In'dopenderitemente elo respectivo regulamento, ·. · ·.. ·
·.caso· não seja regulamentada no prazo de trinta dias, a pre. sente lei entrará cm execução.
'
.Art. 42. nevogan1~se· as. dispÔsições em rcontrài'io: . ··.' .. :•.
.· · ... · câm.ârn: dos D~putad·o~, 24de ou.tubrci d~ ·1923; ·-.··.· .Ár- :
·nolfo ·Rodriaues de Aze·vedo, :,Pr:esidente. ·-· Pedro. da .Costa·· . · ·· ·. ,
[I. ego~ ·.g Secret.ario. -·· Hugo Carneiro; 2• Secretario; ,..;,:;. ,A· . 1

da

-

·,:
l

' .
.

.,,

·:

~,':,·

'

',

)·'
i,,

,

.

:m prmur.

,.
··
· Dcixàii1:. d~ compa.recet· · os

:·;

...
·'
·:1. ,.

).'_'

:: ..

srs.

.
·
. .. . - :· r '
A. :_.\zêr~fro> ~Iiitiliúnt'a ·., ·· ·. ·;
,

·RebeiJO, Pereira .Loba1 Ar.i~Liclos . . · ...
lloclla~:.Bnrbosa;.Limn, Juslo C!hc.rmrint., ,Tosé.''Euzebio,'·Enripé:-.· ::·
· .·
. des do Agtlill.t',. Ani.Onino F.r·oirc, João 1'h<lmé,·António Ntas$.11~
· Venanci.o ·Neiva, ,Rosa e Silva, .··Carneiro ·.,da. Cun'ha, Luiz ·J~ol'- · .
. ros, .l~ll~l!bio ·do A!Hh~ad.e . .Lopes Goncalves, :Go·ncnlo ·Rot.Jeril~
· ·• . !.lerg, · Pcdt•o. I-ago, ·Antonio· Jfoniz ..· Manoet Monjardim; .Jeron.~~·.
.. rno M.onlciro, 'u'li;;ucl.dc Cnrvn.Ilio, Modesto Leal, Mcndc;j, Tavares, l'.ulilo. f]n. lf.t·ont.in, Sampaio .. Cort•ên, . Bucno Bra~:.Ião,
·Bernnt•do Monl.nii'O, Lacel'tla .F1•am:o, ,\clolpho Gnrdo; Alli'Niú
. l!:llis,' .rirs,~· M'nl'l.inlw, Eugcinin .larr.lirn, Hcrincncglldo de Mo-.
. rncs, Al'l'nnso Cnmtu·go, · Gon.e1'0so ~'ln.rques. · .Fclippe · Schmidt.,
'
., .
Laura MiU!et', Sonrcs dos Santos. e Carlos'Barbosa (4:1),
·
· ... Martins, Silvério Nery,

..

Pii~es

.

.
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O. Sr. Pr.esidente - 'rendo compareci do· apenas 16 St·s~ Se. nnclorcs, nüo póde havet· sessão.
·
_
Desjgno ,iat·ti ort~em do dia de segunda-i'eii:a ,o se~ui~te:

--•

1

I

2' .discussão da • proposição da Gamara Idos Deputados·
n. 175, de 1022, que autoriza o Governo· a mandar fa~er o lastmmento do trecho da Estrada de Ferro Central do .Brasil, bil.ola.larga, de MurLinho: a Bello 'Horizónte, ·podendo· despender .
·.até. a quantia. de 500 :000$· (com parecer (avo1•avel da Corimn:s;, .Yão de. Fhtanças, n. f!J, .·de 1924) ; ·
·
.....
. · ·· · · ,2• ~is'cussão, da .propÓsição da Gamara dos Deputados
· n. G, de 1024, que abre pelo Minislerio d::vViacão e Obras Publicas, um .credito de 42:054$217, para inden'lnizar -a Adminis: Lracão dos ·Correios de J oazeiro . e varias collectorias federaee, .
pelo extravio de dinheiro na Administração· Postal da ·Bahia .
. .(com parece1· (avoravel ·da· Cornmissáo de ·Finanças,,'n. 31,
·de 1924);
· .·•
, . · ···. ..
· ·
.·
. . ..2' . discussão. da propo~icão da· .'éàmàra dos Deputado;·
tL 3, de 1924, que abre, pelo Ministerio da Marinha, um credito: ue 97:035$2'17, supplemeutat· :á verba 13' do Ol'Camento
do. l\l23: (com, errumda da Corrirhissâo rle Finançàs, 'parece!' nu. incro 29, de'/924); .
.· .
. · · ...
·
. •. ·, ·.. 2•. iJ.isimssão . da· 'proposição da · Gamara· dos· Depu Lados··
·· n .. 5, de· '1924, que abre, pelo \\l:inisterio .da Marinha, um cre- . ·
·~
· dil.o de 80:000$, supplementar tí vel'ba s•- Material- sub- ·
,
consignacão - Expediente, do orçamento da Marinha de 1923 ·
.... (co·m·.emenda da Con~~issão de .. Finanças; ·parecer ·n. 80, de···
1924) ; .· ·. . . .
.
.
.
..
. ..

.'

: 2' discus~âo da.proposicão .da Gamara dos Deputados

...•,·'
,

n~

j,.dc.'l924, que a:b'rc, pelo.Ministerio.da Agricultura, ocre-_
...:: .dito . de. ·196.:260$, para. pagamento d~s vantagens permanen,.
·l.es a que se refere o. art. 150, da lei, n .. 4;555,. de .1922, aos
· · furiccional'los que. percebem vencimentos até 180$ méhsnes
.

(com· parecer ,favoravel da Commissáo de Finanças, n. 28, 'de,

. '1924).;

.

.

.

· · .. .: ;· Continuacão da 3~ ªiscussão da proposição da Camara do!
·
Dc[iutàdos n. 161, de 1922, que ·abre,. pelo Ministerio da Via. -:
• cão e Obras ·Publicas;· um credito de''779 :751$230, para ·atten. · ·der á Jiquidacão· de despezas da Estrada. de .Ferro S. Luiz a·.
• Therezina (com parece1• ·(avo1•a·oe( da Commissáo de. Fülarlças, ·
á inhenda do Sr, José Eusebio c outros;. n. ·26, de 1924); · ·
. . a~ .di~cussiíó dei projecto do Senado n. 45, de 19,23, auto. · 1\izando o Poder.EliCCtltivo a põt• em disponibilidade, cqm os
·vencimentos. do cargó, o Dr. ·Pedro. Vergne de Abreu; inspeCtor 'de seguros .(da Commfssáo de "lustiça ti Legi$lação e pa.:: ; . .'. 1'ecé1• (i!Vomvel da de Fin:ançd.s~ n.
de f929); . . . . . .
. 3" discussão do· projecto do Senado n. 46, de 1923, detern1inando· que no· crime definido :no. decreto n. 1.162,· de 1890,
·nrt. 1•, ti. I, a pon~. ser~ de pris.ão cellular e o orime iJ?.afiançavcl ·c dando, providencias .rclaLtvas no art.. 409 do Codtgo. Pe. na!· (da Commissão ·de Justiça e· Legislação, parecer n. 295,
de 1928) ;.
· .. ·t :.
;

ssq,

i

!

I

....
·,.I··

'· '

I
'
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23' SESSW, EM O DE JONHO DE 1021
.PHgSIIJ!lNCIA DO ·. Slt, gS'J',\ClO C'Uli1: !'!11,\ 1 PHilSIDll:S'l'l> •· ·

.'

.A's 13 e moia llora:s ·acham-se r.resenles os Sra.: Sil \'t'l'i.J
Nery; Pereira :Lobo, Aristides Hocha, Dionysio ·Bentos, .L<t•.ll'•l
Sodrr), Justo Chermont, Gosta Rodrigues, Cunha Machado; Josrj
J~useb.io, Euripcdes de ·Aguiar, .B~·m·ciru · Chaves, João .Ly1.'U, •
~loy elo Souza, Antonio !I! assa. nosa o .Sil~·u, Luiz Torres,· Mi~·
gnel de Carvalho; Bueno .de J•aivn, Rnmns ·Caindo,. J:Ier.·nvmc.gilrlo de :Moraes,. Carl.os ·CavalcantL Pelippe Scluniclt,. i~au·:: · . , ·
U\füllcr, Vida! Hamqs e Soares dos Sontos (24). · .
·.
·
.

q

'

'

' .

o Sr. ~Presidente ....: Presentes 211 Srs. · Senadores,
aberta ·a sessão. . ·
Vae
. ser lida a ucl.t.. ·ua sessão ::rf.crior
. •..
'

r~tú
'

..

'

'

Sr. ·4• Secretario (servindo .clã 2ó) procedi') á lcitÜra ,ela ·
acta .da sessão_ anl.~rior; que, ppsta·cm discu~~ão,· é appri:iyud::i,

. ··.o
~cm

rcclnmaofKl., ·

·

·

·

.

!·

O Sr. 2' Secretario (serVindo çlci J•) clt'
intc
-- t conta elo ..segti
-.
. .·
,·
'

'

..

-

.
.Officiqs :.
Do' Sr. Presidente da .Tu ta Apuradom :dai;' cl~iJões .rr;a. ·. · ,....,.. '
I izadas no Estado· elo Rio Grande; elo Su'i. cm 3 de maio dó éor~ ·
rente, para a renovação do tcrr;o consLitticional do· Sehalll1; ·
....
communitinnclci n terminação elos respectivos truba)hos. c· .a eX'·:
pediçãci de diplon1U: de Senador ao. Sr..llr. João Ve'spüc10 ::iti ·
. Abreu ci Silva. -· . A' Conm1iErsão dro oPodcres. . · · ..· .· ... ··
· ··. Do mesmo Sr .<Presidcnlr. !'omcll.nndn uma cópia chi: úcta
(lo~. 'trabalhos da. referida 'junta, os. livros eleil.oracs f{tHl qr.,·~
viram na eleição de; 3 de maio, prormraçõns, protestos, eL1ntr·a- · ··
protestos e demais documento·s relativos (tquellc pleito .. ~- ·x· ·
Gon11Í1i;;sãri de Podm·cs .· .
.. .
.
. . .. . .· . . ·, . . . ·
....· Dn Sr:. Jnfio . .Ve;ql\H!io rle ... .Al.ll'f'll i1 :. Silva, 'remeU.cnrlo: .. ;v
..
diploma ele .Senador da ·nc[inhliea. r1elo ·Estado do Rio Gr·nnde.
do Sül,. que lhe foi exj)cdicln ]leia .Tnnfil. Apuradora daR r)r:\.i~,
çõcs .rcali7.uclaR cm 3 de maio no rcfe1'iclo. Estado • .,-'.A' .C:n·~
missão. de Yodorcs,
·
·'· : .
. 'J~clcg-riú;1ma rio' s·r. Senador Euscbio. de Andrade com. mnnjcando·"qúe,·.por enfermo, não pórle. comparecer, 'ás sessões;
'
'·.. ' ·' ' ..· .. · .. ·. . ·:• ...
-'Iutc'irado. ·· ' ' ·.. ·.
.
. . . Requerimento do. Sr
.TOsé,Coelhci, .solicitando n:. doere~ , . ·.
. :f.ação ele 11m a Irii" aut.orizando o Governo a lho manclar·.pagar, • . ' .
na qnalidudn do hÚrloiro elo professor Erico Coelho, ex~catho-·
!dt;nUco da l!'acnlllude de Medicina do Rio elo Janeiro, os vencimentos deixados deróceber pelo mesmo, no perioclci-quo mon-.
· eionn; relnvuda: qualquer prescripção. ·-' A's Commissões .do
Justi~•a c Logislacão ·O ele Finanças.
·
· ·

r.

',

>.r.

'

'

,.

;'

-

, .··O Sr. 4• Secretario (set•vinclo do 2•) · dcclin·a

pnrcccrcs,

"

'

cÍuo n,ão h a
,
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·O Sr. Presidente- ConLinúa a hora do expediente.·
O Sr. Miguel de Carvalho -

OSr. _Presidente - 'l'em n.palavra _o hoiwndo' Senador.

'.

'

Pcc;o a palavra.

O Sr. Migué!de Cárvalllo (•) - Sr. Prcsidcnlé, bem sr•i
que não me c;;tbia a iniciaLivn do que \'011 dizer; mas, atl.cnctcnrlo ·:'t si11·, n(;nr.f cm q1w me cnconl.t·o . .i ulgo-rnc nn .dever de
trazct· ao conhecirncnt.o do Senado a nolicia do prematuro .fal·
_Jecimcntrnlo Dr. :\uJ•clino Leal. ·..
J~spcrava ter que me referir no mllf'l.o não cm primcirn,
.mas, ·orn ~cJ:;tlllldo ·Jogai'. Como, por·énY, não desc,io que póssa
.
RCl' l.iclo na cnnl.a dr, inclil'fer•encu- pm;a n T!:slado fio lli.o rlc .Ta.
, nciro o desapparecirnenlo. dcs~;e illl.lstt·e concicladão, .venho,
. sem prPji!izo. eras hnnr•as que dci;cm ser pt·cst.adas no morto,
. · dizer alginna~ palavt·as rapidas, mas sincc!'lls, aeerca ela perda.
que acaba dcJ sol'I'J•er o paiz. .
·
. O Dr, Anrclino Leal não. era um nome apagado, no qunl
· . -' SIJ d1lsse neste rnomc,nlo valor· pela circnmslancia de rcprescn. , ,tar, .Jlt\ .oulm Cnmnra,' o l~sl:aclo. da Bahia. Não.· As. minhas
··relações _com S. J~x. a principio niio foJ•arn r.sl.reilas, ,jt\ uma
vez, l.ive_oceasi~o de manifestar-me por esta 1'6J•Jna d!J tribunacm .que rne encon1.1·n; mas por tal modo foi cllo1.omnnrlo po~
, siçüO nós negocios publicos ria nossa tm·rn, que CIL e;;l:avu -na
· obriga~•ão' -di! c:onlwcei•, lanto quanto pelo menos fosse ncces-.
· snrio paPa, hoj1!, yir cu!li[II'Íl' o de8agmdavel dever· elo trazer
-· ao Senado ti noticia do setl desapparecimcnto.·
.
O'morl,o de hon'tem iniciou sua Yicla publica no Estado da .
BahJa,'Ónde -sua i.ntcllig-encia, stlU lr.nanirlade c os' seus outros
. dotes se .manife::l.umm em cargos admiu·iHtmtivo·s c electivos.
'J~I'ansJ'e.r·inclo sua J'l~~idt!ncia pam e~l.:i Capital, aqtli occupou.
- a eleva(IÜ pnsir;ão ·ele Chel'e de Policia, tJosição di1'i'icil e qnc,.1para bem e5wtce 1-a, güo ncce~sa l'i ns dnl e;; eH pec iaos,. clil'ficu Idades qüo para cllf! augrnent.nl'tlm de muiJo, tanto :ô ccrlo que
· occupou· a dtefai.Lir:a de 110lieia r.rn um nwnwnl.o rle vcl'dadeit·a
crise niotivaila peb If)J'l'Í\;cl epidunlia. ·rl•a r;t·ippe que rucluz'iti
. gmnclc parte da pnpulac;ão, paJ•al~·zanrlo . l.oclo o movimento
deste grande cenl.i'o· de _acLivirlarlc. Foi ne.>sa occasiflo que eu
:mais .·fJ!'OXi mamrml.e l.t·al.ei cóm S. J~x., vcri ri cando quunf.(Y era
...
dliclicui.lo ao soi·yiço pnblic_o, ·
·
·· ' .Fizmiws tambcfn Jlat·tc da rncs1Íla ·ag!·enliaç;io de est.uclos' ·
c dcdralmllto8 lil.teJ;nt·ios no InRJ-.it.nto Hislorieo c Gcographico ,
:do B!•a;;il, e pos~ci.a~sevcrm· a v.- Ex-., S1·. P!'csidcnl.e, e ao~.
meus illusLt·cH .coll~g-aH que, nioBmo ali i, lmtando-se de 'í'un·cuõcs -espinhosas· fl Hão rcl.riiJUidas, o D.i'. Aurclino Leal mos~
trou a mcllÜH' c! i spos i c; ii o ·q 11 unto an seu desempenho,
· ' · Existem nos at·eltivós do Ins!.il.ulo l.mbalhos historicos tle
alia. valia e que allcslam a ill.u~lt'iWüo do nossc1· saudoso cóuaoüio - ·
·
' ·
·
·
iilais Iarde- c eslu phase "6. a que cu !lle qut)l'O rcl'crir,
fuzcnclo· de memoria, cnm 1.1 conhccilllcnto geJ'Itl, allt'cciat;õe~
sobre o~ mereeinWJII.Os dn SI': Dr. Aurelino .Leal - mais. tardo
lhe foi confiada a gestão dos Iwg·ocioH' jmhlicos no J~slarlo do
!tio de Janeit·o; c il este o molivo que justifica o meu. compu~
'
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,
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~rio

foi, revi.,to pelo qrnclor .. ,,
.

.. '
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·-

'

:·

ANNAES D0 BEN~

48

rociJÍ!enLo ú tribuna· p~ra tratai· do desapparecimen~lil. ~o il~
Justro polil.ico que duranl.e os ,largos mezes que dwJgiU os
destinos· J'luminenses se houve, não 'como um sympathico a' .
uuta ou áquella fa'ccão. polil.ica, mas como quem está no desempenho de func.cões. do verdadeiro ll,!Ugistr:acto. Dahi não ie
• ·
avolumal'em as reclamacões. dos que nao o tmham·.como sym. pal.ltico ils suas idéas, mas t!Ue não· puderam negai' a sua pl'U- ·
dcncia c o. seu tino administrativo, fazendo, dentro de CUl'to
··prazo, florescerem as finanças fluminenses,. · ·
. . · · ·. ·
. . l!'inda a sua 'missão, ao envez de deixai' 'odios, retirou-se, '.
~cntindo que. t.odos seus jurisdiccionados lhe votavam estima, . ·
e consideracüo, porque, repilo, elle cumpriu. o seu 'devei' como · ·· · . .
· magistrado integerrimo. . . . . . ·. . ,
. · .. . ·
. · Eu não podia, pois,_ deixar de, tendo a honra ele .repre-. · .. , · .
·sentar o .Estado dà Rio de Janeiro nesta· Casa, conservar-me· · • · ~
calado, hoje,· 'dia .dos seus funeraes. Venho dar:.. lhe. o ,ef.erno.
·vala em'nome dos fluminenses, entro Õs quaes o Sr; Dr. Au-. · ..
reli no Leal gosou sempre de alta estima· e profundo reco- ·
·
·.
·
,
1·
·nhecimento.
Não -sendo, como venho do dizer, um nome descoube~ . ·. ·
cido para o Senado, que acompanha ·a .vida· dos ·nossos- pa..: : ....'.
tricios nas diversas posições que occupam, · ánimo~me a re-'
.querer a V: · Ex., Sr.. Presidente, que 'consulte ao Senado· sobre
.si permitte ·que .se consigne na acta dos·.nossos. trabalhos .um · ··
voto· de pezar pelo fallecimentó do distincto bahiano. (Muit•
bem; muito bem.)
. ' ·.
. ·
. '.'
.. , ·
·.' ..
: . ·. O Sr. Presidente ...:.. O Sr; Senador Miguél de. ci\rvalho
·. requer a inserção na acta dos· nossos trabalhos de hoj<', de. um
· voto de prof!.!ndo pezar pelo prematUl'o'désappar~cii!lento ,4e
Sr. Dr. Aurelmo Leal. Os senhores· que approvam. o. requeri~
·menta ~e S. Ex. ·queiram se levantar. (Pausa.) '
·
·
, . Fo1 approvado;
-· . -.· ! . · ··. • · .· · ·
' ·'
.··,·
. . Si I!lais nenhum Senador qÚer u;ar d~ palavra rià hora
de exp13diente, passarei á ordem dei dia.·.· (Paus-a.} : ·
Deixam de comparecer, com causa• justificada; os Srà.:
·. ··:·A. Azeredo; 'Mendonca. Martins,- Pires ·Rebe!lo;. Barbosa.
'.
Lima; Antanino Freire, João Thomé, :Benjamin. Barroso/ 'V.enancio ·Neiva, Carneiro da .Cunha, JVIanoel Borba; Eusebio. de·
Andrade, Lopes Gonçalves; Gonçalo Rollemberg; Pedr,o· Lago,
. ·: -·.
· Antonio Moniz;.: Moniz Soclré, Manoel Mcmjardim, Bernardino< .. . ·. --~
. ·' Monteiro; . J eronymo Monteiro, ModestO Leal, 'Paulo de •Frontin,.. · -·: ·..
Sampaió· Corrêa; ·Bueno Brandão; Bernardo:.--Monteiro, Lacet'da ·
·. · .Franco,- Adolpho · Gordo, ·Alfredo 'Ellis, . José ·. Murtinho; Luiz · . · ·
· Adolpho, Eugenio Jardim, ·. Affonso .. de :camargo,· · Generoso.· · :·
,Marque~ e Carlos Barbosa (35) •.
. · . '· \\'
. ·· ·
.
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7~,

, · _ • 2• di
fio da
dos Deputadoil1l.i
de 1922, . que autor!zn· o Governo a. mandar fazer o' lastramentt)

· di:>. ~recho da Estrada dé Ferro C&ntral do Brasil, ·bitola. largq., ·. · .
de Murtinho a Bello Horizonte, podendo·. despender ateS ll quan:- . · , .
tia ,de 500 :000$000. ·
· .
·
..
. En.cerrada e. adiaQa a votacão. . · '
'

'

4!)
CltEDI'L'O PAl\A OS COHI\Il!OS DE J'OAZillllO

• 2" discusslio da proposição da Gamara dos Deputados n. 6,
. do 1!)21t, que abre pelo Ministerio da Viação o Obras Publicas,
um credito de lt2 :05/t$217', para indemnizar a Administ~aclio
dos Correios de Joazciro· e varias collcctot•ias feaeraos, pelo
extravio de dinheiro na Adminislraçlio Postal da Ballia.
Encenada c adiada a votação.

.·
1
I

Cl\~01'1'0

1

..
I

I

'.

SUPPLEMilN'L'Ait PAliA O :1.11NIS'L'EI\l0 D,\ MARINHA

2' discussão da proposição d'\ Cümara dos· Deputados
n. 3, de 1924; que abre, pelo Minislcrio da Marinha, um cro:,dito .de 97 :035$2'17, supplementar ii verba 13" do orçamento
cl~ 1923.
.
Encerrada c· adiado: a vota~.ão.
CRIJ:DITO SUPPLEMEN'l'AI1 PAIU. o 'MlNISTEl\!0 DA MAI\lNI-IA

2" discussão da r>roi)osi,;ão da Camara dos Deputados
n. 5, de 1924, que abre,· pelo Ministcrio .da Marinha, um · cr8dito do 80:000$, · supplementar ii verba s• ....;. Material - subconsignacão ....:. Expediente, elo orçamento da Marinha de 1923,
Ence:t:racla c adiada a volaçfto. ·
·
·
GRATIFICAÇÃO A Fl'XCCIÓNAIUOS DO :1.f.INJS'J'Illtl0 DA AGlUCULTUll.A

2" discussão ·.da proposicfi.o da Camara dos Deputados
· ·n. 1, de 11)24, que ·abre, pelo 1\Iini:;tcrio da Agricultura, o credito de 196:260$, para pagamento da:s vantagens permancn. tes a que 'se refct>e o arL. 150·, ela lei n. 4.555, de 1922, aos
. funccionarios que pci·ccbcm vencimentos até 180$ mensacs.
·
Encerrada e ·adiada a votação.
E. F. DE S ,, LU!:!. A 'J'HEIUlZ!No\
I

'

da ·s•. discussão da proposicão ela Camara dos
Deputados. n. 161, de :1922, que abro, pelo Ministerio da Viaço e Obras Publicas um creuito de· 79 :751$230, pa:t:a atten- ·
.der .á liquidação c.ie despezas da n;,trada de Ferro S. Luiz a
·
Tllerezina .,
· · Enccrrâcla e· adiada a volac;ü.o.
ConLinua~.ão

DISPONlllJLJllADI~

DO. JNSPEC'rOit. DE SEGUHO:!

3' disci:tssão do profecL~ do Senado n. lt5, de 1923, autorizando o Poder Executivo a· pôr em disponibilidade, com os
vencimentos do cargo, o Dr. Peclro Vergno de Abreu, inspo-'
cto r de seguros. ·
·

Encm•t•ncln. e• ariiacln. a vol.nçuo.
l.'IJODIFJCAÇ.l\0 DO DEtiith'TO N., 1.162,, DB 1890

.

3• discussão elo projecto dó Sena:do n. 46, de 1923, deter•
!.ninando .que no cri~e definido no decreto n. 1.162, de 1890,

'

!.-._

s.,..;., Vol. n. '
I

·•

'

·1 '

,•'

50
'

'

..

art. 1", n. I, a peria será de prisão .cellular e o cri~e ínafian-·,
cavo! o dando providencias relativas ao art. 309 do Codigo Penal.
·
Encerrada e adiada a votaÇão.

,,

·O Sr. PresidÍmte - Esgotadas as JlXlateraís da ordem do , . ·
dia, vou levanlar a sessão.
·

sés~ãÓ de amanhã o .sr..:.

. , Designo para ordem do dia da
gumte:

I.

·

Votação, em 2' discussão, da proposição da Camara dos
..
Deputados nl. 175, de 1922, que autoriza o. Governo a man-· ·
dar fazer o lastramento do trecho da Estrada de Ferro Cen" '
trai· do Brasil, bitola larga, de Murtinho a Bello .Horizonte, . , . '
podendo despender até a quantia de 500 :00•0$ (com pare'cer {avoravel da Com.missão de Finanças n~ 27, ~e 1924);
- ,
Votacão, em 2• lf.iiscussão, ·da proposiÇão da ·Càmara dos
Deputados n. '6, do :1024, que abre, pelo JYiinisterio dà Viação e Obras Publicas, um· credito de lr2:054$217,··:para inde- .'
mni~ar a hclmini;;Lrtição dos. Correios· de Joazeiro é varias
colleclorias federaes, pelo extravio de dinheiro .na Administração Postal aa J3ahia (com• parecer [avo1·a·vel da Coinmissão .
de Finanças n. 3·1, de 1924); .··
• ·., '
·
·' · ·
. Votação, em 2• discussão, rlâ. proposição da Camara dos,
Deputados n. 3, de 192'1, que abre, pelo Ministerio da Marinha, um credito de 97:035$217, supplementar á verba 13• .
do' orçamento de 1923· (com em,enda. da .Co:rrimdssão de Fi- ·
nànças; pw·ecer n. 29, ~e 1924);
·
·,
Votação,· em 2• discussão, da proposiçii.o da· Camara dos
Deputados n. 5, -de 1'924, que- abre, pelo Ministerio da Mari_nha, um i:redito de SO:OOüi$, supplemcntàr á verba s• .'-Material ~ sub-consignação ~- Expediente, do 'orçarrient::> da
Marinha ·de 1'923 (com ~menda da Com1missão de Finançw;, .
parecer n. 30, de 1924);
' - ,
·
' ' ·· · ·
Votação, .e~ 2• .discu'~são, da pro'póslcã6 da Camara. d~~
Deputados n. 1. de ·192!,, que abre, pelo Ministerio da Agricultura, o credito de· 1\lü :260$, para pagamento• rias vantagens permanentes a que se refere. o .art. ·150 d!J· lei' hu:mcro 4. 5515, de 1922, aos fu.nccionnri'Js que percebem vencimentos até 180$ mensaes (com parecer favoravel da Com1mts- . ·
são de Finanças,, n. 28,. de 1924);
·
·' · ·'
Votação, em a• discussão, da proposiçãd da Camai'a dos ·
Deputados n. 161; do 1922, que n:bre, pelo·.Ministerio da 'Via- .
ção e Obràs Publicas, um creclit~ de 779:75:1$230, para at-·
ten.der á liquidação' de dcspezas:- da Estrada de Ferro_ São
Lmz a 'Dhereziana (com parece?' (avorave~ da Oommtssao de
F'fnanÇillS á cmerul.a rlo S1·. !osé··Eusebio .e 11'Ut1'os, n: 26, ·de

,.
!

·.',.

t.?f!tí);

'

.

Vota~ão,

'o

em 3"

discus~fio.

.·

.

.

do projecto· do

.

. .

Senado·~· .4~.

de i923 autorizando o Poder. Executivo a .pôr em dispombtll. r:lade •. com os vencim'ent.qs 4o cargo_, ,o Dr. Pedro. :v:er~e d~
Abreu: 'inspcéf,ór ·'de' :Se'guros (da Oommissilo de Ju$ftça e Le(li'sláç;Jo

r1

pâ·recm·{ai!IJrÓ.1lf!l der. r}P Ti'hwnçns; n, 38(), de
,

I

\

1993);

'

'

.

0 DE

SIÍSSÂO EM

JUNliO DE

f924

, 'VoLac~ó, em .3' · discussão, do proj écto cio Seriado ·n. 46,
dl:l 1023, •determinando que no crime definido :no· decreto numero 1.162, de 1890, art. 1", n. ,I, pena será de prisão cellular e .o crime inanan:cavel c •dando providencias relativas
ao. arL. 300. do Corligo Penal (da Coinrnissão de Justiça e Leais:...
lação, p~recer _n.. 2~fi, tle: /923);
2" · discussã~ da proposição . da Gamara dos DepuL~dos
·' · n. 93, de 1923, que modifica-a lei n. 3.724, rle· 1919; que dispõe
'\
sobre, accidenLes .. no trabalho (com 'um substitutivo -da .Com-

a

'

de .Justiça e Legislação, pa1·ecer n. 33; de

_missão

I._'

·1924);
.
vétada · pelo

.:~ -• . ,:qiscussãó .unica .. da resolução . legisl~tiva,
Sr. Presidente ela Republica, .que concede as· mesmas vanLagenl!t
·. 'de · funccionàri'ob r, .i.! e operarJóil da~ estrada~ de ferro- admi. ilisLradas pelo Go'verno ·l"cileral, aos Iunccionarios,· operarias, ·
· diarislas ·e merisalislas que ·passaram a s&rvir na Inspectoria
do.Porlos, Rios-e Cannes, em virtude de encampação das concessões exi sten ~es ..:.(com pareeer. contrario' da Commissão de

.

I

Justiça e Lea·islação, n. 2.'i,_de 1924).

Levanla-~~a sessão

·

{,; 14 horas .
.I

. •,

'.

i

.

' .

·.

'.

.

,

AC'J:A DA REUNIÃO EM 1-0 DE JUNHO .DE 1924

.

,··.·: .
. · l'Hlli~HUENCiA . DO .. Si\.

--~.

.

.

.

'

·,

'

...

llS'rAC!O COIMBRA,. PRESIDENTE
.

~

'

''

.· ·-

· _,.:A·,s 13' e il2'horas, :rucham-se presentes_os Srs.· Mendonça
. Martins, ' Pereira 'Lobo; · Aristides . Rocha,, · Dionysio. <!:lentes, ·
Costa Rodrigues: ·Gunhã Machado,.· Euripedes de :Agmar, ·An'. fonmo Freire. ·Ferreira .. Cht1ves, João Lyra, .Eloy. de Som>.a,
. . ~ei·nardino Moril.eiro, ; M.iguel de· .carvanio; · Buerio ·de 'Prtiva,
· Alfredo Ellis, Luiz · Adolpho; Carlos Cavalcanti,. Felippe Schmidt
e Viela!
Ramos ' (19).
'
' . ·.
'

...

.

,,/

'

'

·si->.p~~sid~nte .:...,.·:Presentés 19 ·Srs. Senadores não hu
ritimm·o
para' ..' s.êr aberta .a sessão'.
.
: ' .
..

' ·o

~. '\ .

~

~

' .. O Sr.. i". Secretario I procedo
á. leitura
do seiuinte ·
,
, ..

··
'

.

EXPEDIENTE
•· .

.'

I"-.

.... Qfficio do Sr. Ministl'o ·ila JusUca e ,Negocias Interiores,
· · remel.tendo dous dos aútographo~. •da resoluc,ão .Jegislat.iva,
· sanciliounrlti, que. nln•e um eredito de 50:000$ para o. custt'io
· do Cong·resso · Mêdico Luso-Brasili:iiro. ·-:- Archive-se •um dos
.-autogrújJhos o remeLt.a-so· o outro ·á Gamara dos .Deputados.

·.· · O.Sl'o

ptn·oc~re8.

4"

Se~ret!lrio (servindo elo 2•) cle~l~ra q~e não ha

·

·

·

.

..., ~ ..

· .~ü;:~:J;a~;\~~~i·ió 0 Wi~~iépf';.é;61R~g~ft~~ hH:;6~i:iáti~~. ~E~~~ .·
.

,·

~

I

-.

Sodré, JusLo ChormonL, José Euzebio.. J.o.ão Thomé, Bm~jnmit1 ·'
Barroso; Antonio Massa, Vcnancio Nc'iva, Hosa e Silva. Gnrnciro da Cunha, Mnnoel Borba, Luiz Torres, .Busobio rJr, An-·
draclc, Lopes Gonçalves. Gonçalo Rollem!Jcrg, Pedro L:~go,
Aril.onio Moniz, Monir. Soclrll, 1\lanoel Monjarclim, .Jcrt•n~·mo
Monteiro, l\lodosto Leal. Mendes Tavares, Paulo ele :P:·onLin;
Sampaio CorrC,a. Bucno ·Brandão. Bci-nardn 1\lonl.eiro, Lnccmla
)!"rancn, Adolpho Gordo, .Tosé Murtinho, :l~u:;cnio Jardim, Ramos. Caiado, Herrnencgilclo ele Moraes. AfJ'unso rlc Garnan:n .
.Generoso Marques, Laura· Muller. Soares do~ Santos c· Carlos
Barbosa (40;.
.
. .
·
· O Sr. Presidente - Tendo eompm·neido npenas J!J S:•s ..ScnadoJ'!'S, não pt\de liaYet·. sessão.
,· • · .
.
· Designo pura Ol'del!J do 'dia ·da sessito de amanhã 1.1 ocHll in te :
•
. ·· ·
. · ·
· VoLaí~ão; em 2" t.liscus;;ãll, du p:·oposição. da Can:t\!'a· 'tios. · ·
De puLados· n. 175,,. de Hl22, t{lHJ autori~à u G.uverno. a maudar. fazer o·lastrcamcnlo dó. t:·écho da :mstracla de :Pcrro · GCI~
Iral do Brasil, bitola lttrgn, de Murl.inho a Be!lo JTorizoul.l,
poclcnclo despender at~\ a quantia· ele· 500:000$ (ooút 1úuecc.,.
{avm·a:ocl dtt C0111111is8Üo de Pi.nnnt:as, n. 27, dr: /ll2.1); . .
. Votação; cm 2" t.lis·eu~~rro, da pror;osição tia Can:ara ·do:;
JJcppl.ados 11. ü, de 1\12-í, ·que abre, pelo, lllinisterio da Via- . . .
cão 1) Oh!·as PubliCas, um ,;reclilo ·de ~2 :0,5/t$217, para iudc-'' · ·
mnizur a Adntinistt·acfin· dos Gor:·eio~ dé, Joazuiro : ií ·varias ·
collceLOrias J'edeJ'Ul'8, !H) lo cxlnwio de dinhcü·o. na Adn·iinistração · Posl.ill ela llahia · ll!o/11. Jlll1'ece1' J'a'VQ'I'mJcl da Comnti.v'süo .. de PiiUliiÇas n. ·::1, drf ·192-f);
.
·
.
· ·.. Vola~fio. ·cm. ~" discu~stiu, da prnpos·i,}ãO LitL Gamaliá. · ;Jns
Dopulados 11 •. a, d1! 1\12'1, que. abre,. pelo Minisl.urio da Mad.ldla. ·um ct•edi!o 'de !17 :0:15$2.!7, ~·uppleuwutar. ti verbtt ii!'
: do Ol'l;amento t.lu 1!12:3 (co11H· r:memlú. (l{a CuJIImi.lssílu rir: Ji't-, ·
nr.inra8, Jlarcccr ·n. 29. de J 9~.f J :
V otacão,· em ~" discus~ão, da proposir,~ão da Gamara· <i,)s··
Dvutaúos n. G, do 1!J24. {[!.!C abt·e. Iiull) MinisLerio da i\fari- .
nha, hllll credito de SO:OOIO$, :lUJiplemenJ.ar tí. verba 8' -·Ma'- .
tc!'ial - su!J-consignação .- Expediente•,. ~lo areamento ·da.
Marinha. dr; 1!J211 (t:om. em(!'lldà ria Cmnmiss.ão de Finanças,.··' '

~

I (

~Jai'CCC1' 1/,

;](),

de /924);

·

. ,..

·. ·"

. · ....... · , .

·. . .. .

. Volaçãô, em, 2" ·discussão, da pt•op.osiç_ão cla Camal'a dos·
Deputados n .. i, dr.. 1u2:1,. quo a!Ji:11, pelo Ministei:io' da:As-ricultura, ·o Cl'L'dJIO de 10ü :~GO$, para paganwnLo das. vàutagens porrnancnlcs a que se C:r~fcr·e o al'L. !50!' da lei .. í:lü.me..:
· rn 'Í. 555, do :lll~.;;. ui:>;; fu nc~ionarios qnc peJ·co!Jcm \·encimcn:- ·
·tos alé 180$ mcnsacs !.crnn 1ia."ecer ·(avm•aval· da Contuniss(Lo. '.
de Finaru;:as, n. 28, .J.92.1); .· , . ·
·
·· · ·
Voluçüo, em 3'' discu~sfío'. da tH:ÚJÍosiçfin !ln Camal'a dos
Dnput.ndos lL llil. Lic l!l:!:!, que abl'e, pelo }liuistl·:·io·cla Viur;ãu e O!Jras PIJb!ieus, Ulll t:t·e~Jiln de .'iiU :F,:I$2aO, pal'a artender :i· Iiquid[ll;ão "elo rlespü~ns da. :b:sLJ'uda dP.: Ferro São
],uiz ·a Therezina (nmn pw·er:e1· {a?Jora:vn/. da Cornmissrio de
P'iltant:as a emenda. do Sr. José Eu.~eb'io c o'nt1·os,,?í, 26, 'de
1924~;

-

••
I
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•'
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•

· Votação,, em 3• discussão, do proJcc_Lo do Senado· n. 45,
de 1023, aulorizahda o Poder Executivo a pôr em disponibiHdade, com tis vencimen Los eh cargo, o Dr. Pedro Vergue de
Abreu, ,jnspeclm· de Seguros (da. Cmnmi.1sli.o de .Tnstiça e
Leaislaoão a· pm·ar:rn• fa'llor.avel. da. rla Fi1umçns, n. :180, ele ·
-1923);

, ·.··

.

'

VpLa~.fto, em 3" discussfto, cl0 projúcto do Senado n. M
de 1923, determinando que no cr·iine .definido no decreto nt1;
· rnct·n 1. t.ü2, ele ll:,;!lO, ar L. 1", r~. r, n pena serlí de· prisão·
· edlular c o r:rimc inafianr;avel e dando providencias relativas ao arL. · 309 rio Codigo Penal (da Contimissli.o de .Tu.stioa
e Leuulaçfío,· paraçm· n. 21Jli, !lc ·1.92.1);
. ,· .
.
'
.
. 2.' discussão. da propcisic;ão da Gamm.·a dos Deputados
n. 93, de 1923, que J11odii'ica a lei n; 3.72'•, de 1919, que
ciisppe .sobre accidcntcs no trabalho (com um. .mbstit!.tUvo
ti.a Comm.i.çsün de Justiça. e Leaislaçúo; pa1'ecm· n( .1.1, .te
'

·.

'

192·1);

'

..

.

.· · . . . Discussãó unica oda rcsol'nção leg;islatiWt, vétad~ pe1o
· S1;. Presidente da Republica, que concedo as mesmas vanta. gcns. de funccionarids e dfl ronerarios das estradas de• ferro
adrninist.radas pelo· Governo Federal, ao.s fnnccionarios, ope.
rarios,
diaristas c mensal iR tas que passaram a· sr.rvir na In'
. spectm•ia .ele Portos, Rio~ o Canar,s, Pm virf.udc de encampa:..
'cão das· concc>sões. •CXist.cnl.es (C O)li. pa.·l•ece1'· . cnnotm1·io da
Com missão d•! J.u.sti('a o LeaiYla.f}üo, n. 2ii, de -1112-1),

...

ACTA DA REmHl\0. Ell\1 .11 DE JUNHO DE 1!l21t
PnESIDENC!A DO SR. F.STACIO · .COIMBnA,' PRF.SIDEN'fE

.

'

'

.

''

\

' A's .13 ·J J2 horas acham-sr presento!; os SrR. Mendon~.:t
Mm·tins, eilverio Nol'y, Dioni,sio Benl.e~.. Cunha Machado.
:rosé ~Eusebio,. Euripcrlcs dn Ag·uiar, BenJamin Barrcrso, .Toão.
Lyra, Eloy de Souza·, Venuncio Neiva, Sampaio Corrêá, Alfredo
•..Ellis, ·Luiz Aclolpho. namns. Caiado, Hermcnngildo rlc Moriles,·
Carlos Cavalcanli, l<'clippo Schú1irlt e Soar~s elos Santos (iS) •
.\

' '. o

sr; Presidente - Prcsr.nt.cs 18 Srs. Senadores; não
· • ·h a numero para ~sm· n!Jcr•l.n a sessão. ·
O Sr; i" Secretario rht conl.a do soguin!.o
,.
'.

EXPEDI~N.TE

Prcsirlcn!.e Senado -- Recife, O - Centro Acnclcmico, rc' prcsentnnclo :·cento qum·ont.n tíoucos ·estudantes de cento sei,~nl.a mal.t•icularlos Academia Commcrcio, immcnso · ,iubilo,
· (\Ommuni'ca V. Ex~ inéiclenLo cÍll.re. con::rre~acão Academia fo. J.•ida' seus rlireilos c clirecl.nria Associacão Empregarias Commoreia resolvido sat.isfnclorinmetiLe Exmo. Dr. Sergio Loreto, .
bcncmcrilo Governador Es!.nclo. Saudacües •·cspciLosas. -- ·

.

.

.ANNARS 'DO SENADO

L'Uiz Bm•1•os, presidente Cenl.ro, sodé provisoria E;scola Polr- .

teohnicn .. '

Inteirafl,),. ·

·· . · . ·

.·

'. ·· . ·,.

.
_
.
··.i
Deixam de comparecrr, c·om .·causa ·jusf,ificada, ôs'. Srs. _
A. Âzeredo, Pires Rehcl!o, Pereira Lobo, Aristides Rocha, ;
~arbosa Lima, Lauro.. Sodró, Justo OhermonL, Çosl.::t· Rodrigues, ·.
Antonino Freire, ·;João Thomé, Fr,I'roim -Chaves.. Antonio ·Mas.,.·
sn; Rosa. c Silva, Ca!'neil·o ela. Oun!ia: Manoel Borba,. Luiz · ··, . ,
· Torres, Euscbio. ·'de AridJ;ade, Lopes.· Gonçalves, · Go!l.cnlo Hol'-'
Jemberg,. :Pedro Lago,. Antonio J';loniz, . ·Moniz · :.Sodré,-:.-Manoel ··
Molijardim. Bernardino Monteiro, :Jeronymo Monteiro, Miguer ·
· de .Carvalho, Modesto Leal, Mendes Tavares; Paulo .de· ·Fron+ ·
.t.in,. Bueno Brandão, Búeno de.· Paiva, · Bernardo.:. Monteiro,·
•Lacerda. Franco,. Adolpho :Gordo, _.José ·Murl;inho, ·Eug·enio.·
'·,·
.Jatdim,. AUons·o :de . ,.Camargo,.. Gencr'Óso · ..·Marques,.: .Lauro
Müller. Vjdal:Ramos c :Carlos Barbosa (41}•.
· .. · ·
:·.
. .. '·
.·' .
.
O Sr, Presidente- Tendo comparecido apena~ 18 Srs, Se.,. · ·
nadnJ'I!S~
.póde·
hoje .. ·
·
·
. . não
.
. . . havr.r. .-sessão
.
t. '
'
.
Designn a ·mesma ordem dn dia para amâri!lã; is lo ê:
: ·:; .. ',: .
'· ": .
.
. .'
· ·; VotaÇão, em 2' discussão, da proposição da·c~niar~ dÍ\i!
Deputados: n. '175, de· 1922,·.quc. autoriza. o Governo a· mmí" ·. ·. :J
dar fazer· o·lastramento ·do trech0 da Estrada. do·. Ferro. Cen:... . ... ·
trai do. Brasil,· bitola:· largã,: de -Murlin!JO' a ·Bel! o· Horir.im!.n~ ··· .·
podendo despender ·até -a quantia d·c EOO :OQO$ (com. . pà1;~r,r:l',
~

' '

O Sr. 2' Secretario. declara que não ha p:u·cceros.
'I, .'
..
-.
, . .
\

..

•

•

•

'

•

•

'

'

'

•

•

'

•

•

,.1

-

'

'

''

'1

'

~.

'

'

'

·~·.

'

· favO?·a'vel da C.ommis.Yão de• F,inancas i1.. 27, de 1.~24);
' ·'
/ ..
.
..
' .
.

: .·

·· · ·.., ···
· ·--~ Vó'ta'ção, em 2' 'discússão, i:lp. proposição da C:únart•. d~1, :.. Dep1Jlados:. n. 6, de 1924, i:tuc nbr·).' pelo Mini·stcrio ... da· Via::
·
.ção c. Ohras Publicas,·. um. credito de. 42 :054$217,' para. in•l·,··
.

· mnizar; ·à, Arlmini'slração dos Correios de· Joa2eiros .e. ·varia.s
·collectorias fed'éraes, .pelo extrávio 'de dinheiro na Adminis- . ·.
tração .Postal ·da Bahia "(com. ·pm•ec•'l'•{avoravel,·rla Co'm mis.<ri() ·

·de -Finanças' n., ·.11·, ·de 1924): . · · '· ·
.,
· · · · · .. ,.
. : 'votá'óão, ém 2• 'rlfsci.!ssiio, d:t proposir:ão da Cama,•n r!r.• ,
Deputados :n. 3, de' t924, auA abro. pelo· 'Ministerio. da· Mar·inba;:um. credito de 97:035$21.7. ·"'unplrmentar· :i v'r.rba ·13~: ri•'··. ·'
orçamento ele 1923 (com ·emenda da Commissão de ·F.inançm·. ·
pnrcrm•· 11. 2.9, de 1924):
'
.
. . '
, , :;

~·

,' '

•

:

I

•'

<

, '

' •,

~

,,

,

•

"

'

'

,

,.

'

~

'

')

<

<
.··

· ·'

· VoLaçiio, em 2' discussão; da pro)loscão da Camara. 'dos.:
Dopntarlos n. 5, .do 1924, QtJG abro . pelo .Minislrn;io da' ·~m·i-.c'·.
nha, nm crorlil.o d<>~ ~O :OOO$, .. s~lpplemcn.tar á ve1•ba '.8~ -· Mrf- . •· · ··
t.eriai - sub-consisnac.iici· ·-"Exp'cdienf.e, do · orr:.amcnt.o .·.1~ · '.· • :
Marinha ·de 1923 (cr:nn c·m.enda ·da C(lmmissão .dr Finrm'(•rM'; ~
parece1• n. 30, d~ 1924) ;, ·· ., , · ·.,
·.
'
· · .· Votaciio, em .2• · ciiscussãb, cJ:-t" prnposicÍio .ria àamarn .•.i""·.
Doputado's• :n., L ·de 1924, que abre, poJo. Minist.crio: 'rla. Ag'I'Í~ · ·' · ,;
cultur.a,· o credito, de· '196 :2QO$. · pvro. pagnmcri!ií . rias. ·varíl.:t- , > .·
gens · ncrmanenl:es ·a· que: se· refere o art. 150' da lei nume- ·. · ·
ro .. 4. 555, ded922, aos,.,funccionarJos· que• .percebem ·vencimen- ·
f.os. até ·180$ mensaes.·· (com. pm•er,e~ .faiJm•avel•r!a Cqm1nis,ção ·.
rle'FinanÇas n. 28, dé·19Ur:•· .. · ... , ·
·
·'
~ •1

l

:

I

r

5!)

,

1

Votação; cm 3' discussão, cta p'oposlção da Camnra d0> ·
Deputados n. ·161, cte 1922, qur-. abre, pelo Ministerio da Vial,'fio e Obras Publicas, um crecl!to. de 779:751$230, para atten. · cler :'t liqu idaçã.o de clespe1.as ela Esl.rnda de Ferro S. Luíz :r
. Therczina (com pr.n·ecer•, favora!vel do. Commüsão de Fina1w:rs
á emenda elo Sr. ·J.osé EnseiJio e o·ul?·os, r&. 26, de 1924); :
Vof.nçfí.o, ··cm 3" discussão. elo rn·o,jccto do Senado n. /15.
· de 1923, autorizando o Poder Executiv-o a· pôr em disponibilidade, com os vencimentos do cal';;o, o Dr. Pedr.o Vergnc r:c ·
Abreu, in'spector ·de SegliroR (da Com.miss<io de Ju.••iça e L<'gíslação e. parecer· favor·avel da d,) Fina.nçlls, n. 380 de 1924) .

· · Vot'ação, cm 3" discassão, de pro,iecto elo Senado n. t1\l
de. ·1923, . determinando que no crime definido no decreto
n. 1.162, de 1890,.art. 1•, n. T, •t pena será rle prisã•) r.el1ulnr c o cr'imc inn'fiancavel c dando providencias relaU·va~
ao art. ,309 do Codigo Penal (da Commissão de Justiça e Le-·

_ (Jislação, parecer n. 295, de 1923);

· 2~ discussão. da ·proposição da Gamara do's Deputados n,t~
rnero 93, de 1923, que modifica a lei. n. 3.724, ele 1919, qu~
. dispõe sobre acci·dentes no t.rabalh0 (com um snbstituti,Jo da
Comrnoi.wio. de J·ustiça e Leaislação, pm·ecer

n:

.13, de 19:!.4) ;·

, Discl1ssão unÍca da resolur..ão :'.legi'slativa ?Jét~da pelo Sr.
Presidente da Bepublicn, qu0 concede as. mesmas vantagen!'.
, de,Ofunccionarios e de opcrarios.. .:Ia~ nstrarlas ele ferro adm inist.radas. pelo Govel'no Federal . •.tos. fuhccionario's. operarh;.
diar.ista~ e mensalist.as ·que passaram a servir na Insoectmia
de-'Portos, Rios e ·Canaés, cm virtude de encampação das conce,~·sões existentes , '(com: parecer· rn'fltmrfo ·da. Comm1:1são ri1?
Ju.slfça e Leai.1laçã9. n. 2fi, de 1.92~) .

."•'
'

. 24" SESSÃO, EM 12 DE .TUNHO DE 1924.

..

·

.

''

'

I,

'

.

PRESIDENCIA
DO . SR.
'
'
.,

fs

'

ESTAC!Iil COIMBRA, PERSID:Jl:NTE
,
'
'

.. · A's
e 1/2 ho~as acham-se' nresenl,eR os Srs. Mendonça .
Martins. )<;ilverio -Nery, .Pereira .Lobo,. Dionísio Bentos, Laura
Sodré, Oost.a' Rodrigues,. Cunha Mrichado, Euripedes de Aguiar,
· Antonino. Freire, .Toão Thomé, Ben.i'ámin Barroso, .Ferreira
Chaves, João Lyra, Eloy de: Souza .. ~"*'tonio Massa, Luiz Torres,·
. Lopes Goncalves, Gonçalo Rollcmbcrg, ·. Bernardino; Monteiro, ·
:rororiymo Monteiro, Sàmpaio Corrêa; Bueno de Paiva. Alfredo
·.Ellis, ·.Tosé· Murtinho, Luiz Adolpho, Ramos Caiado, Herm~ne
tüldo 'de: Moraes, Carlos ·Cavalcanti, Generoso Marques; Fel!ppe
Schmidtr
Lauro Müller .e -Soares dos Santos (23) .
.
.

.

.....

~

s;.

·O
Presidente - Presentes 23 Srs. Senadores, está aberta
a sessão.
.
.
'
Vae ser lida a acta da sessão anterior.
,•

o Sr. 2•

. "'

)

Secretario procede· á leitura da àcta da sessão an- ·
. }erior; que, posta em ~iscussão,_. é approvada, sem recla!))ação.
São igualmente. hdu~ o approvada-s, som reclamaçoeR, as
act,as das reuniões dos dias 'lO e 11 do. corrente.

<

I
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•'

O Sr. 1" Secretario clú conta do seguinte
'

EXPEDIENTE
Ofricio elo Sl'. :l" Sccr·cl.arin da Cr\mar•a doR Dr.pul.adns,
solicitanelo a remessa elo livro oloif.oral ela 27" soc1;ão do munillipio de llol'i.o Alegre, do pleito realizado no Rio Grande do
Sul em 3 ele maio, pura a renovação do tcri}O consLitucional
do Senado. -. A' Secretaria pura attcnrler.

·.

o Sr. 2•

Secretario procede ·ú leitura el,o seg·uin to
PARllClln

1924
A éommissão elo Finanças examinou a proposição da
Camara dos Deputados n. 10, cto· 'corrente anuo, que auto:r:iza _ ·
a abertura do credito .especial de 6: !)09$677, para occorrer ao
pagamento de vencimentos devidos ao· Dr. Rodolpho Chapot
l>révost c, deante dos documentos que a .acompanham, é de
parecer que o Senado lhe d~ o. seu assentimento.
.
A .referida proposição foi formulada pela Commissão de
Finanças da. Gamara, cm virtude de .mensagem .do Sr. Presi- ·.
dente da Hepublica, datada. do 31 de agosto do anuo passado. ·
· Do parecer daquella Com missão· consta o segui~te: . .
"Em virtude .do sonLcrwa judiciaria' o Dr. nodolpho Char,ot Prcvost, exonerado em H de março de 1911, do cargo,de
cirurgião dentista. do Hospil.al de Alienados, i'oi reintegrado
no dito cargo por portaria do Ministerio da Justiça. e .Negocias
Interiores, da(ada de 19. de abril ultimo, Dando,..se a :vaga.
· do Jogar de ·medico do Internato ·do Ccillegio Pedro II, cujos·
. vencimentos sã_o ,.iguaes aos de. cirurgiã~ de~tista. do Hospicio.
Na.cional,de A!Jenados,. o rcferi~o. fqnccwnar!O foi nelle aproveitado; de accôrdo com a legiSlaçao em VIgor, pôr acto de
director daquelle instituto de ensino, de · 10. de julho findo,
tomando posse e entrando no exercicio do nov'o cargo , em
desse mesmo mez.
. .
.
. ... ·
Pelo n. 19 do ar L. 127, da lei n. L 632, de 6 de janeiro
de 1923, o Poder Executivo .está .autorizado a abrir o credito
especial de trinta e oito contos n.ovecentos _o sete· mil duzentos e dezeseis réis (38 :997$216), para o pagamento do mesmo .
.cirurgião dentista, <Jm virtude de sentença judiciaria. Em
mensagem· pede agora 6 S'r. Presidente da Republica, para
.. atl.ender ao pagamento dos vencimentos elo- alludido. funccio- ·
nario, n9 perioâo do 17 de agosto de 1921,.data da sentença,·.
o. 17 de .Julho deste anuo, quando se deu o seu aproveitamento ·
e porl não figurar creditas nas leis orçamentarias dos. annos
posteriores á sentença, autorização para abrir o credito especial de seis contos novecentos e nove mil seiscentos e setenta
e sete réis (6:909$677), correspondente aos vencimentos, que
cabem ao referido funccionario, nesse periodo e á razão· de .
··
3 :600$· annuaes."
A proposição deve, pois, ser approvada pelo Senado .. 1
· ·nio, 11 de junho de 1924. ·- Bueno de Paiva, Presidente.,:...
-José Eusebio, Relator. - Lau1·o Müllcr. -João Lyra • ........ ·
Sa1(1.paio Co1'1'a'ia, ..- Felippa Schm'idl'. .
·
·
N.

I

'

.
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..

';)~

-

•

i
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DE

1924, A :oum

SE REFERE O PARECER SUPRA

O Cont,"T'esso Nacional resolve:
'
. . ,AI' L. :1." Pica .o Poete,!' JTix~cntivo ~u tor·izarlo a. abrir, pelo
!\Lml~~tl'JO da :JusLiça e NegocJOs Inlerwres', o credito espec1at
ele SI),~ contos noveceilLOS e nove mil ôeiscentos e setenta ·e
.se~e réis (6:909$677), para oçcorror ao pagamento dos vencimentos· devidos ao c:rur.giüo denLis~a. Dr. Rodolpho Chn.pot J>révost, rcintegmdo por sentençn. judiciaria no cargo
de cirurgião dentista do HÓSpicio Naeional de Alienados e
posLeriormente, aprovei 1,ado em iden!Ico cargo do Co!legic
Pedro II, correRpondentes ao período de 17 de agosto de Hl21
a 17 de agosto do corr·ente · anno.
Art. 2.• Revogam·~S·3 ·as disposiçõos em contrario.·
. •Gamara dos . Députaclos, 30 dr.· dezembro de 1923.
krrwl{o Jloclrioues rle Azevedo, Pré>ícl.ente. ~ Ascendin•>
Cunha, fO Secretario, iflt,erino.
lluao Cm·nei1•o, ·2• Secre. ·
· ·
tario, interino.
•
•
'
· "'' 1mpnm1r
..I
·O Sr. Presidente- Está terminada a leitura do expediente.
Tem ·a palavra o Sr·. Scnt1dor Alfredo Ellis.
.· ,
O Sr. ·Alfredo Ellis - Sr. Presidente, como Presidente da
Commissãc de ·Pode!'CR, venho :í. Lribtma ·para communicar
11 V. Ex. que h a nes.;-a Com missão duas vagas: uma do St'.
:flaúlo de Frontin n oniJ'2. elo Sr. Pcrêiru Lobo. Requeiro a•
V. 'J~x. se digne mandal' proceder o sorteio para o preenthimento dàs duas vaga~. afim de que ~- referida Commisstío
possa exercer o sou manda lo.
O Sr. Presidente
T·cm .a palavra.

_:_V. Ex. será' attenclido opportunnmcnte;
•.1

•f:,r. Senador Sampaio Ooreóa..

·

O Sr. ·sampaio Corrêa (') (visivelmente commovido) Sr. .PresidcnLc, venlho· sol ici I. ar da. Casa · uma manifestação,
cm homenagem :í memoria rlo medico illust.t•c e ao boníssimo· .
. cidadã.o qu(l se chamou .cm vida Aristides Gaire c ·Cujo passa. menl.o teve logat· a'lltc~hontem.
·
Compareci, como m~ cumpria, ao .·anterramenl.o de tão
. caridoso e tão •prestimoso patricia meu c, confesso a V. Ex.
e aos CJLil' me ouverÍ1, ,iúmais tive em minha vida impres·são
tão dolorosa..i:í.mais assisti a especta~u.lo .tão c.ommovedor,
\lU anta aqucllc a que. I!Jontem .presenC!()J.. ·.
_
•
· 'roda a rpo'pulação. suburb~ll.a, sem chst:'~cçao ele cl~sse o
sem distincção elo plll:LJdos pollLJ·cos, .som cl! lJ et·ençn de Idades
o sem clirtreronca {]c sexos. •.
O SI\ • .CAHLOs CAVALCAN'l'I - Apoiàclo.
.
0 SR. SAMPAIO. •CORHEA - •••. t.ocla a popula(}ão suburbana, em Jagrimas. assistia, nas ruas do l\feycr e no iEmgonho

('). Niio J'ni rrvi;;l.n ]Wlo- or·nMJ'.
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Novo, ú passagem. do corpo do · medico caridoso que sem
r;uidar Jámais ela J•nmuneração dos seus servicos, sóube 'mítig·m· l.anla~ rlorrs ·I' tantas vozes. espantara o soffrimenLo ·,ctos
Jnr·os da populat:ãn pobre doS suburhios cariocas!
•Foi 'tão commo·vente ·O espetaculo a ·que hontem assisti
. Sr, Presidente, que· no momento me recordei de uma novella'
ha I empos lida, escripta por um dos .mais notaveis homens'
r! e loi.J.r•as elos Estados· Unidos da America ·do Norte: «A h is-l.nria do ·CJuar(.o Rei MagO». Nesta nove.Jla affirmava ·o autor a
oxisl.rJicia de mais um Rei UVIago; nlém dos tros a que se referem as escripturas. ·Como o~outros, este quarto Rei arrecarltlra l.ambeni ludo quanto possuía, transformando .a fortuna do seu reino em perolas e em pedras .preciosas,. afim de
offert.al-as em Belém ao menino .Tesus que nascera;
.
Mas, norquc a. sua .passag-em al:ravés dos·caminhos Jl\ra, rle
quanrlo cm rqilando, interrompida,, polà'. n~c-essidade de acudir ·
:í miseria, ú dr)r e ao soffrimtmt.o dos homens que cncont.rava
ilàs estradas, chegou tarde. a Belém; não mais encontraria-a ahi
. o menino .Jesus.·· Foi, em consequencia, obrigado a ·uma coni,inun pere.trrinação· cm toqos os recantos dos paizes. por onde
passava o Christo, ·em bus·ca do Deus, não :o tendo logrado en-.
cont.rar, durante t.l'inta e tres . annos de 'pe$quizà incessante.
E. como era. sempre informado de que o Christo .vivia entre
os pobres. entro os miserilVeis,. -cuidando das dores- dos· que
soffri!ll'n, foi; a •pouco 'e pouco, .sé despoJando de quasi todas
as ·rerolas e·dc todas as perlras oreci-osas.·oue a principil) deR.tinára ao mcriino .Tesus. ·No fim de·· t:rinta ,e trs ·annos ,iá,
vil lho. r canc.aào. aiqnebrado .pelo ileso· dos annos; ioi infor- ·
ma:do de q1ill ·o 'Christo era conduzido para o Càlvario,
•
.Dirigiu-se, então, . para o s01pé da ·monf.anha sagrada e,
ahi, aguardou. a )lassag-em do homern-Deus. ·Mas, nessa occnsiiio. quando o Chris·to apontava ao longe, curvado ao '()eso
do lenho. viu ·o ouarto 'Rei Magoo passar uma pobre: rhülhl)r, .
l(lcrcodo do soldados. ·que a levaram presa,.- apezar dos seus
;Jumentos,'. ít ·um leilão· de' escravos; por ser o valor do seu
r-orpo nocessnrio ao resgate das àividns P'at.ernas.
· · Condoído, mais uma vez, da miseria e da dõr humana;;
n quarto Rei de que nos dá noticia. Oêscriptor amorican_o. em~·
bora vendo,· no Icinge, o Christ.o, qur se. approximava mais. •!
mais rlo pont.o· ·onde então se éncontravn. ·n· quarto Rei Mar;n.
pedindo ao Deus que lhe perdoa~se n u)tima profamicilo; ·sal··
va a pobre moca. mediante .a ceR'Síio· dn 'unicn nerola rrnA · rr,,.
f,ava n que prnf.eilflin ·offertar an Christ.o. nri snnó dn r.nlvnrin: ..
. Em· se~nirlft. emociririnrlo. a :nm' temno. poln nrMP.nr.'a ·lo
J<~sus; ilrqni>innte snh o peRn .rln flrn7. e pela nronrin profana"·
t•ãb commoftirln. cúe rm syncone. ria qual só volta n 'si.'· pnJ·a
morrer lo~o nn6s .. quando o Christr_. a seu lado. dizia, com. !.1
r!oéi.lrn iT1finifn rln s\in voz: «R~c.~bi: rM~hi t.or:las as Jilr>rlra"
preciosas. t.nrlns ns .j:Jerolll'R que me nnviasf.e' ~ . .
'- .
!.emhrei"mn hnntem, Sr. Presidente,: nó ver. as lagrimn'
-nue corriam nela.· face das mães .. nne f.razinm 'no coHo os filhos· innocrnt~s. afim ri e one· t.nmcbm assistissem ·Jl. passngcrn
·' rln côr,po innnimnrln · rianuelln rnJe,. por vr1.ns, lhes salvó.rn n
"idn: an ver dÁ rostos dM nnr-iiíos: hnnhnrlns cm lnATimn.~.
riAitntr Çn mn,-;tr dn AriRfideR Ferrflirn J~nirr, ,qomhre infntigaveJ no nxorciçio inintrrrupto da caridade; lcmbrt;~i-me d.1 ·
•
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. uovella americana; porque, como o quarto Rei Mago, Lambem

· o ·,g:r:mde morto se despojara em vida ele todas as pedras pre. •· nioHas do seu· profundo saber clinico, de todas as perolas do

·.

[

seu cor_!lgâo: bernfazc,ío, em ·um continuo desperdício rio J'Ol'!)u
e de ·saude, em beneficio dos. pobres c elos- miseraveis.
· O SR.. A; . AzimEDo ·:- Mui to: 1lem.
O. Sn.' SAM~Aló ·çonRftA - Mas, Sr. Presidente, as peroh~
' c as pedras. preciosas que tão desinteressadamente soube d·tr
aos pobres, foram, como as óutras, taínbem recebidas po··
. Deu's, segundo affirmavam as Jagrimas sentidas elos que hO~l
tem. pranteavam a perda irreparavel do grande medico e rh
bonissimó patrício· nosso..
·
. ·
·... Não é muito, r.iois, solici-te eu, om nóme dapopulaçã.o quP.
represento ·nesta Casa; 1,1ma'· ,justa homenagem dO Senado,. n
memflria de ·tão. querido cidadão,. expressa pela ·inserção, . nn
. acta· dos. nossos trabalhos de .ho,ie. de um voLo de profuml~
pezar pelo falleciineritb daquelle que· tão bem soube exerce:-.
a ·caridade; rião. O: negando nem mesmo· a nós. outros, os póiitioos; quando ·pediam os,. em nosso beneficio, a esmola do seu
. prestigio, uriico . e incompàravel, ern .toda 'a zona .súburbanr..
pre·stigi-o que o levou, apezar da sua vontade em contrario,
• . JlOr duas vezes, á' outra Casa do Congresso Nacional.
.\ · Assim, Sr .. Prcsidbnte. penso hfio .f.er necessidade ele à:'zer uma, sn palavra ·mais para ,jusl.ificnr o J•eqúerimento, qu.~
sólicit.o.~ao.V... (Ex, n:b.nnclarle de sr,bmet.ter á r,onsidoracão d,~
- · . •collegas, presentes.'. (.illnito bem.; muito bem.;. O orador. é. vi!Jam.ent,e cum.pi'inwntndo p.or todos ,,,~ ·seus colleuas,) '.
··. ·
,~, I
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Sr.' P~esfd~~i~ .~O Senado acaba ri e ouvir a cnmmovidn,
oracão em que .. o Sr. Senador Sampaio Corrl\a vem de faze~. :o
elogio. do rtqt.àvel clínico. brasileiro Dr. Aristides Fer~e1ra
Caíre. O Senador Sampaio Corrêa· requer se .insira na acta dos·
nossos. trabalhos rlc ho,je um :voto •de profundo pezar por tão
infausti:l'fa11eciri1ent.i:l. ..
·
·
.. ' Os senhores que approvam. o requerimento; queiram_ levant.in::-se, . ,(Pausa,)·< : . . . . ·
·
~: \
.·: .• Foi approvado. (Pausa.) ' ..
Vae;sú proc.edido o sorteio dos subst.itut.os .dos Senadores
Paulo de ]'ron!in e . .Pereira Lol1o n:v Commis.~fío de Poderes ..

.

1
•

'i (Páusa.) , · · . . ·

· · ..

.·

·

(Procede-se o sm•teio.)
·
. Foi sort.cado o Sr. Sanador Éloy dn Souza para substituir.
o Sr·..Soiiaclor •Paúlo de Frontin; e Gonçalo Rollemberg para.
· ~ubstituir o Sr. Pereira Lobo. ·
'
'
. .
.
.
,
.
.·.. . o' Sr. Presidente..:... Si nimlmm dos Srs. Srnnclnres ouer usnr
. da palavra na ·hora do' expediente, pass~rei n ·ordem do dia. ·
'

'

.:;.

ORDEM DO DIA

...
''

.

Estando presenf.P.s apenas ·29 · Srs. · Senadores, não se pó ele
proceder (L votacfío das mat.erias constnnf.es da primeira pnrt.e
da _nrdem do dia. 'Vou passar \t .materia em. díscussíio,
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MODJFJCAÇ,\0 DA LEI N.

3. 724,

DE

:1919

2' discussão do. proposição da Camo.rn

dos

,.·.

Deputados ·

n. 93, de 1923, que modifica a lei n. 3. 724, de 1919., que dispõe

sobre acciclcnlcs no tmllal li o.

· ·

·

O Sr. Presidente - Ha sobre a' mesa uma emenda do Sr.
Senador Mendonça Martins que vae ser lida.
E' lida, apoiada e posta conjuntamente em discussão com
·
a pi·oposição, a ~cg·uintc

.

EMENDA

A' proposição da Camara n. 93, de 1923:

_

Supprimn-se .. no ·substitutivo apt;cscntado pela Commissão de Justiça c Legislação . a alinoa c, do ar L 3' ..
Sala das sessões, 12 de junho ele 19211: :..._ Mendo'l}ça Mm·~
tins.
O Sr. Prseidente.:..... Nos ter)Uos do Regiment.o;a propOsição
vac ser devolvida· á Commissão.
·
·. .
RESOJ.UCÃO VETAD,\ PEJ.O SI\, Pl\llSIDllNTE DA REPUBLICA
..
I
.
.
I
.
. ;. '·

...

'

Discussão unica da resolução legislativa,. vetada pelo
Sr, Presidente da Hepulllica, que concede as mesmas varita. gens. ,qe funccionarios e de operario's das estrl?-das ,de ferro·
adnnmst.radas pelo Governo Federal, aos funccwnar10s; ope:. .
rat•ios, diaristas c mensalistas que passaram a servir na Inspe.o
.cl.oria do P_ortos, ,Itios c Cannes, cm virl.ucle. do encampaçlio
das conccssoes cxJsteutcs. .
.. ,
.

;

O Sr. Sampaio Corrêa •

-.

• r

Peco a palavra,,
,

•

•

• ••,

O Sr. Presidente - 1'em a palavra o Sr. s·ampaio· Corrên.

·o Sr. Sampaio Corrêa (') - Sr .. Prcsiflentc, a resoluoão le·
g·isla.l.iYa Velada JlCln Sr .. Bresirlcnl.o .ria ·.Hcpuhlico .···mereceu,
eonrormc consta dn impJ•osRo ria ordem dn dia, estudo acurado,
da. Cnmmis~ão rln Jusl.ir;a o Lcgislacão, que opinou pela approvução rio 'I! é to. :r~n l.t'ol anl.n, .Sr. Prosidont.c, eu . tenho ~
cmsarlia rle solicil.uJ' rlos illnsl.r·r,s memiJJ•os ria Commissilo a
·.
morlil'ic·acão 1lo pamcor que cmii.Liu, corl.o, uma estou,·. de que
f.:IS. EExs., <Juanc:]o se convencerem :.ela jusl.iça da cau·sa c ..da
)l!.iusl.i~'a elo 'i!lito, mnclil'ica,J•fio a opinião' ,ii\ cmiLtid!i'. ·
··
O 1SR. A. Ar.EH@O'- Apniaclo.
.
o SH. ,s,IMPAJD Comtl~A -. Sr,, Prcsiçlcnl.e, erh.1Í[)22, .Óntrou
para o cnl'p.o dn Iegisla~•ão brasilriJ•u o ·rlecroto n. 4.5~.J. de·
. :lü. ~o ff)~'f'J'.flÍl'O rlaqlir)Jiü ~nno, r.Jnnr!o. aos J'uncciona~·ios, ~PC· · ·
rar1os, dJUl'Jsl.as c monsa!Jslas rias estradas de ferro adminis- ·
t,radus pelo· Governo FedcJ'al ig·uuldado · do direitos e vantagens, .i,:í .consignar!os em leis, 01.1 qu'c venham· a ser· estabelQ..
'

,·,..,

)

(') Nün foi rryisfo pelo orudor,

·I

....

'

.

'·.'
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cidos, menos quanto a veneimonlos, ~CJllO .:)OB fu1~c0ionarios das
ou1Lras .estradas de fct•ro , alé cntao J:< admm.1stradas pela
União.
, .
A lei traduz um acLo de jusLioa.
·
Estradas de i'crro, como, por excm,plu, a Norctsl.c do m·u. si! e a Ocs~e de Minas, eram arlministraclas por 'comp:anhia~
piwticu~ares, por emprezas pl'iva'Cias dfl viaçü.o, ou em conse. quencia .de. ~unLracl.os de conce8sõcs, ot.t cm virtude ele contractos dü arrendamento:
. Em ·dada occasiüo, 1Jot' motivo quo não vem ao caso SOl'
nxposto, nesl.o momenl:o, .iulgoa o Gcr,verno de vantagem rrJaJizar. a encam!lal}ão cless1as estradas ele l'crro c assumit· a di. rccçüo elos serviços l'Ctll'QViarios.
. Ora, os funccionar·ios, ciperarios, diaristas e nmn>alisl.as,
<JU6 ü·nbnllllavam. ao serviço das comp\n.nllias, no trafego o na
conservaoão dessas estradas de ferro, havia. longos annos, ctm1.inuaram a p.resl.ar ~crviço no Governo, que, em conscquenci•a ·
da encampacão, passára a ser o adminisLrador rias mesmas
.vias-ferrcas..
EnLcncleu o legislador que esses f.tmccional'ios e operarios,. que' prcslaram scr·vi~os ao .paiz, cmbo1.'a I.J·t~bal·hanclo sob ·
. :1 dit•ecção de compunllias privarias, que exploravam r!ssas e•;tradras, .deviam l.er o tempo rlc .sm·vi(;o, pJ•cs•J.udo ua ph:tS•) de
CXJ)loraçfio poJas companlltias arrcndat[nias ou concc.;;sionarias,
r.ontado como do scr·viço federaL ficando assim equiparados
· ao.~ demais outros das csl.radas de fGl'l'O nLé então JliWlcnceui.es e administradas JlClo Governo Federal.
·
O Slt, A. •A:?.Jcttmio- Apoi.allo. E cnl.cnllct~am muito bom.
· O .Stt, IS.AMl~AIO Co!lnt~A - Nada mais .i usl.o. Neste 'seu lido
foi. aprescntaclo ,um projccl.o rlc JcifJUC met•occu a approvu1.iih>
F.la Cama11a o do Senado IJ a .sm1cção ·do Sr. Pt·csiclento da !lo. publica. .
·
· · ·. ~~ai;; ta!'de l'oi apr·csnnlarlo tt dei ilJcraÇãn do Cong·t·csso
Nacional um ou~ro pro,iec-l.o de lei, mandando dar iguacs vantagens, com. exccp(!ão dr~~ qu.e se 1'e{m·issem. aos llonrmnentos,
aos funccimiarios da Inspectoria de Portos, que .l.inhan, tra..,
balhado "nos. serviços
de portos do'· rlivcrsns conmanhiu~
..•
'.
.
. O Sn. A. .Azmumo -Apoiado.·
O Sn. SAMPAIO COilRlh - ••. sct'viços que i'oràm ulLcl'ior- ·
mente encampados c são hoje directamente administrados pela
Inspectoria de Podas. •
·o Sn. A. AzEnEoo -Apoiado.
. · · O Sn. SAMPAIO CoHmh- Nada mais Justo do qno essa re.
solução; no emLnnto não mereceu o nsscntimcnl.o elo Sr. Pre..
siclenle da Uepulll icu. S .. Ex. que lla.viu sunccionado a' primeira
delillrrnçiío, a rclaLiYa ao caso dns l!straclas de Jm.•t•o, vetou 11
~egunda, :~ que beneficia os funccionarios de pol'i.os, apez:w da ·
e~mpleLa 1~ualdade cnl.ro os. dous casos. Cornplcl.11 igualdade,
. d1go mal. Ha igualdade nas'. causas, mas não Jm iguuldaclo no~
: cffeitos, pot•que·com t'eforcncia aos casos elas estradas de forro,
o~ fu~ccionarios o operarias contemplados pela disposição le~
S'Islattva contavam-se por centenas e centenas, ao passo que,
'

,.

'
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ANNAilS DO SÉNÀDÕ
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no caso. dos pDl~tos, os funccionarios queria:Ql ·viver sob o regímen da resolução vetada, não excedem de dez·. · · .. . . . ,
Esta é a unica differenca entre a resolução sanccionada
pelo Sr. Presidente da R,eJ?ublica c a vetada por .s .. Ex ..
, No emtanto, .Sr. Presidente,. é possível admittw o .véto
opposto· pelo Sr. Presidente da Republica,· porqUanto·-·. chamo
a attencão da Casa para. este ponl.o.'-- a reqacção final da.resowcão vetada, redacçífo approvada j)elo Congresso Nacional,
diz o seguinte no .ar L. . 2".:
·

'

· "Aos funccibnarios, operarios, diaristas. e mens:dis-.
Las a que se refere o artigo antet•ior' o' que contavam, na ·
. data da encampacão, mais de dez ·annos de serviço;-: sqrá
addicioi1)ldo esse tempo ao. do· servico publico ..federal,
para todos os effei Los, excepto quanto· a vencimentos .."

'I

. Esta foi a redacção final appr~vada. Vejo ag~ra, no im~·
presso distr,ibuido que a redacção finaLnão contém··a restricoão ,
constante da redacção final do projecto ....,..~excepto quantp-aos .·' ·.
vencimentos"·. Parece-me que, na.. transcripcão, · houve' sup'pressão desta .parte restrictiva, e. isto deu_logar a que: S. ·Ex..
o ,§ir. Presidente da· Republica,· éntre ·as. razões ·do:véto;. alle"'.
·· gasse, cpmo primordial, o não· ter havido a, excePÇão··.relatiya
aos vencimentos, como acontecera- no caso das estradas .de
· ferro·, · · ·.
. ·
·. . .
:
. . .· .... · ·. . .:. '•'... · . :
- . ,, . Más, para quem qúizer estudar o assumpto cOin cuidado,
não 'é.. possive1 chegar·'á ·mesmà c~nclusão, apezar desse err:o:
de transcripção na' redacção final da ràsoluçã() qúe ·foi'levãda .
.ao estudo do Sr. Prcsid~nte •da Republica;' Na verdade; a r~
dacção final e a propria r;esolução vétada dizem o seguinte,
no art. :1. •: · .\..
. • -·
·
...

.·.:;(
·'

l

'

'"

,·\

.d

•

•.'

I ,

t',

' . «Os funccionarios -e qperarios,: di11ristasé•e mensll- ·..
listas, que 'passaram ·a servir na Inspectoria de: Por~
. tos, Rios e Cana9s, em virtude da. encampaçãO' dás· con:cessões existent,es, gosarão dos mesmos, direitos· e vantagens. que QS das estradas de ferro .administradas pelo
.Governo Federal.~
·
·,
·,
........
Lo);-q, ·a resoluçií.O vétacla faz referencia' á Iêi· •anterior,
relativa ao caso das estradas de ferro, assim .. redigida;'COn"' f•Jrme· ·vejo. de urna Lmnscripção 'constante das proprias razões do véto: . ·
·
.
· , . .· . ·
. ·.·· ·
, «Os funcc1ona~ios o operarias; dia;istà~ e.•merisalist.as .das ·est.radas de ferro administradas ·pelo Governo· Federal tcrãó ig.uaes direitos· e gosarão'.' das
mesmas vantagens já· consignadas ·em lei, ot{que venham a ser .estabelecidas, menos quanto. a;' vencimen., ·
' !.os, que .para. ca:da um serão- fixados no respectivo· re~
guiamento, salvo modificações feitas em lei.:. .
·
\
' .
·.'' '. ',
. ' '. ·,'i·~. A suppressão, pOl'lanlo, sL revela 'o. engano commettido
na cópia da redueção final,. por outro'dado. nenhinJ1·~·prejujzo
poderá causar· ao· ~stado, ··.P~vque: a. resolução ·vétada·r·manda ·
e~terid()r ao~ O!!SOS dos t:unccionarios de·.· Partos··~ ·disposic~~s
relativas aos da$ ·estradas. ·de. ferro e· essas.:'disp,O'SrÇões·'.fazem
a t·o~alvu !'Oferente aos vcucimcnf.oR. Qonsll'quenttlii'l!IDtiJ; <f iriéfi.:, .
'
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. mo prinmpio que d~mina no primeiro caso deve dominar no
segundo.
\
O SH. A.. J\zi~lmoo - Apoiado'.
O SH •• SAMPMO Coruti~A - E quando isso não bastasse
e:;tou cm·lo do que· nenhum :;·overno, cm face do historiou da
feiLura ela lei, podcr1a dar mterprutaÇã~ dif!'erentc.
São estas as ra~ões, Sr·. PJ·c~identc, que me· convenceram da
injustiça do vrJto opposlo pelo S1·. Presidente da Republica.
E eu. convEmcido ~essa injusUr;a e certo de qu& a Commissão,
molho1· estudando o assumpt~, chegará ás mesmas conclusões
a que cu c:hcguei, solidto de ·v. Ex., Sr. Presidente· a graca
d•c snhmei.LéL' :} eon~ideraeão élo-Scnaao o requerimento que
ora fa\\O no_ -~cnticin da. Yolta do purecc·r á C~mmissão. (Muito õcm.; mn1to bem.)
·
. ..
·
·
·
.

.I

.I

.

' ~ Sr. Presidente- V. Ex. enviará o seu requerimento por
f'.>cripto. · , · ·
·
·.
··
· Vem á Mesa, ·é tida, apoiado 'C -~osLo em.. ~is~ussão, que
é·-encerrada, sem debate,_ o seguinte
H~QUER!MEN'l'O
.,

•

•

•

I

,

.

•

, Requeiro a volta ú ·commissãq de .TtlS~iça, para novo es ·
. tudo, do parecer:n. 25, de 1924.
·
· . · · .
/
Sala das sessões, 12 de junho de· 1924. -.Sampaio Co'l"''êa.
· Ccmiparecem mais oü Srs.
A:t1!'edo, Dionísio Bentes.
João Thomé, Férreira Chávcs, Elày rJc Souza, Gonçalo Roi- ..
lember·g, Jeronymo ~lontciro. José Murtinho, Ramos· Caiado,
Hermenegildo· de Mor:.~.e:;· e 'Carlos· Cav~Icanti (10).
.
Deixam de comp<1rr·eer, com eauo'l j ustiificada/ os Sr~.
l'ires Rebello 1 Aristides Rol:lha, Barbosa Lima, Justo Chermont,
.rosé Euzebio·venancip ;'leiva, Rosa c Silva, .Carneiro da Cunha,
Manr.el Borba, Euseb!o ·ele Andrade, Pt>dro ·Lago, Antontú
·Moniz, Moniz Sodré, ManoeJ ~lonjardim,. Miguel de Carvalho,·
l\Jc,desto Leal, Mendes Tavares, · Patdn .de. Frontin, Bueno ·
'Bt•andão, Bernardo l\lor.leiro, Lacerda 1-'ranco, Adolpho Gordo,
Eug<~nio Jardim, Affor:Ro de Ca"margo,. Vida! Ramos e Cario~
Barbusa ' (26) . ·· · · . . ·

A:

'

O Sr. Presidente- Ha 32 Srs. ·Senadores no recinto. Os
senhores· que appro:~nm o requerimento do ' 1Slr., Sampaio
Corrêa, queiram_levantar-se. (Patfsll.. )·
, Foi appro:vado. . .
.
. Vae procedet·-w·ás vola~\õcs das 'm:lterias •constantes da
ordem do dia.
· '
.. .
.
/
Votãêão, cm 2' cl.iscussão; da ·proposição da Gamara do~
Deputados n. -1'1:5, -de ·1922, _que _\túlor!za .o Governo a ma1làar fazer o Jastramento do treoho ela Estrada :de Ferro Centrá!. d. o Br~s·ii/b~t()la_. l!).rga, ele ;_Murti~llo a·']3ello Horizonte,
podendo d'e pender :tté tt quantm. rle ,,()0:000$00.0.
.

.

.

· : Approv a .

·

.

· ·. · .

. .·

'.
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Votação, ern 2" :liscussão, da proyosi·r;iLo da Gamara dos
Deputados n. ü, de J!l2·!, que .abre, i'Clo Minislerio ela Via~·ão. e Obras Pt)b]icns, _'1111 cred1to· el_c ·12 :051$217 para inc:Je.
1
mmzar a Admmlslrar;<w elos rGorrews ele Joazc)ro
e varias
collectorias fcdoraos, pelo extravio de clinheiro ela Aelmini~
tração Postal ela Bahia·,
A11provada.
Votação, cm 2• ·discussão, da pro'po~ição' da Gamara dos
Deputados n. 3, de 1924, que abre, pelo.Ministerio da Marinha, um credito de 97:035$217, supplemontar á verba 13•
elo orçamento de 1923.
·
·
Approvada. I.
E' ·igualinenlo
a)Jprovada a seguinte
,
EMENDA

""\o art. 1• espo.cial."

•

Em vez de -

supplemcnLat•; diga-se .......

Sala das -Gonunissücs, 4 de .iunho· de 1924. - Bneno de
Felippe Sch?nidt, Helator. -· João Ly!·a.
~Sampaio Cor-rêa .. - Eu~eb'Ío de And1·acle .. - Manoel. Bm·ba.
Votação, em· 2' discussãÓ,. da proposição da Camara. 'dos "
Deputados n. 5, de 1024, que a:bre, pelo Ministerio da Marinha, um credito do 80:000<$. supplementar. :l. verba s• - Mal;erial '-- suh-eonsignnção - Expediente, do orçamento da
Marinha de '1923.
.
Approvada ..
Prdva, Presidente. -

E' igualmcnto, approvada a seguinte
EMENDA\

.

Ao art. 1•: cm vez de supplementar; diga-se - especial.·
'

'

Sala das Commissõcs, 4 de junho· de 1924 . .-... Bueno de
Paiva, Presidenta.- Fe'lippe Schm·idt, Relator. -João Lyra.
- Sampa-io· Corrlia. -. Jlianoel. Bm·ba.
_ .
Votação, em 2" discussão, da proposição .da Camara dos
Deputados n. 1 do 1924, que abre, pelo... Ministerio da Agri. · cultura, o credito ·de 19G :260$, para pagamento· das vnntagens permanentes a que se refere o art'. 150 .da lei nume- ·
1'0 4. 555, de 1922. aos funcc10narios que percebem venCimentos até 180$ mensaes.
· Approvada.
.,
. Vof.açüo, em 3• discussão, da proposição' da Camara dos
Deputados n. '151, de 1D22, que· nbrc, pelo Ministerio da Viar,ão e Obras Publicas, um credito de 779 :75'1$230; para attender á Hquiduçüo de ·clespezus da Estrada· de Ferro São
):.uiz a ':rherezina .,
·
·

·-

..

65
E' appl'Ovalla a seg·u inLe
E~\.fBNDA

Ao ar L. 1", accresccnLc-sc, cm seguida ú palavra "abrir",
o scg·uinLe: "ou fazer as operações de credito ncccssarias",

c depois da palavra "clespczas com material c pessoal», elc.vanclo-sc o credilo para ",209: 042~1,.'31".
.
Sala das sessões, cm agosto ri c 1923. - José Ensebio.
Ounha Mac.hculo. -

Cos/;a Rod·l"imws.

E' approvada ã proposiciio, que vac ú Commissão de Redacção ..
Votação, cm 3" discussão, do projecto do Senado n. 45,
de 1923, autorizando o Poder Executivo a pôr em disponibilidade, com os vencimentos do cargo, o Dr; Pedro Vergue da
Abreu, inspector ele Seguros.
· ·
'
.
.
Approvado, vao ú Com missão de Redacção.
Votação, em 3" discussão, do pro.i ecto do Senado n. 46,
de 1923, determinando que no crime definido no decreto numero '1.162, de 1890, art.. 1', n. I, a pena será de prisão cellular e· o crime inafianoavel c dando providencias relativas
ao art. 309 elo Cocligo Penal.
Approvaclo, vac tí Comm is são ele Redacção.
O Sr. Presidente - Esgol.aclas as mutcrias ela ordem elo
dia, designo para a cl\) amanhã a seguinte:
1'1\AIJAl.HOS DE CO~'llvUSSÚES

1

Levanta-se a sessão, 'ás 14 homs c ·15 minutos •.

'

'!'

. ,.
'.

"")

AC'l'A· DA RIWNL\0, EM 1::1 m: JUNHO DE
PIIE:STDENCJA
DO SI\.
.

192·~

ESTACIO COLMBl\A, ·Pl\ESIDENT!!:
.

. : A's 13 e l/2 horas acham-se presentes os Srs. Mendonç11
Murtins, PiL·es Hehello, Pereira Lobo. Aristides Hoclla, Dionisio Bentes.. Eul'i'pecles ele Aguiar. Benjamin Barr.oS•J, Ferreira. Chuves,. ,'íoãn Lvra, Eloy ele Souza, Gonçalo. Rollemb~r;;-,
SamP-aio Corr~a, Bucl1o ele Pàiva, Luiz Aclolpho, Ramos Caiaelo, I:Icrmcnegilclo ele Moracs, Carlos Cavalcanti, Felippo Schmiclt o Viela! narnos ( 19) •
.. ·

-

..

'

O Sr. Presidente ·- Presentes 19 ·st•s, Senadores, não· ha
numero para ser aberta a .sessão.
· Vae ·ser li elo o expediente para tm~ o conveniente desUno.
'1'':
t.~ ...s.;....,v9t n.
5

I
I

I
I
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o

Sr. :1. • Secretario

Ju

DO 8E!'iALlU

cuuLu do

~cc;·uiutc

EXPEDIEN'l'E
Officios:

··','
(

..
·~

'

...

,

,':;

Do Sr. i" Secretario da Camu1•u dos Deputados, do teor
seguinte:
Secretaria dn. Camara dos Deputados - N. 140 - Rio
de Jane1ro, 12 de junho de 192'•·
·
sr. i • Secretario der cenado .E'ederal -. TenhÓ á hcora·
ele vos devolver, para os devidos 1'ins, os liVf<?S.de actas, que·
deviam ser enviados ao Senado, dos 'munJClp!OS e · secçoes
abaixo mencionados, das el_Qições f.ederaes realizadas. em 3
de maio ultimo, no . Estado do R10 Grande do Sul: Porto
Alegre, 30" e 48' seCCiões; S. Vicente de Paula, i' _secção; Pe:lotas 4' e 10' secções; Pinheiro Machado, 4' secção; Encruzilhada, 2' e 4• secções; S. J eronymo, 5• secção; Guaporé,
5' e s• se,cções; Lagóa Vermelha, u• e 10' secções; Lageado,
2' secção; Passo Fundo, 2' seccão; Encantado,. 4' e .7• secçfoes;
Bagé, i2" secção; Piratiny,, 1' e 5' sceções; S. Leopoldo 4'
secção; Santa Maria, 5" secção; Santo Antonio do .Patrulha,
2' secção; S. :Francisco de Paula, s•. secção; Cachoeira, -i• secQão; S. João do Camaquan, 5' seccão; S. João· BapLi~La do
Camaquan, 3" secção; Jl!.rechim, 4'' secção; Palme ir!!, 11• se~ ..
c'•ão; Quarahy, 3' seccao; Santo . ·Amaro, 2' seccao; . Santa
Cruz, 7' se·cção; Santiago. do Boqueirão, 4' sec~ão; S. Fra.ncisco 1de Assis, 1' secetão, e Rio Grande, 6' sec9ão.
· .·
. Rogo-vos ainda a devolução, com a !JlU.\:ima brevidade,
dos livros de actas que, devendo , ser · env1ados á · Camar·a,. f>
1:oram, por engano, ao Senado.
·
Saude e fraternidade. - Heitor de Souza, l" SecretaL·io.
- Inteirado.
Do Sr. Miniatro da Justiça e Negocios Interiores,' encaminhando a mensagem com· que o Sr. Presidente da Repuhlica
accu~a o recebimento da communicaçãõ do Senado de haver ,
sido eleita a Mesa que tem de ·servir· na presente sessão. -.
Inteirado.
.
·. .
. .
Do Sr. Ministro da Guerra, remettendo 50 ·exemplares
da proposta de orçamento do mesmo ministerio. para o exer- .
cicio qe 1925. - Inteirado:
·
.
·
Do· Sr. Prefeito do Districto Federal, a~~decendo a participação do Senado de ter ·sid.o eleita. a Mesa que tem de
servir na. presente .sessão. - Inteirado. ·
.
,
Do Sr. Lui1. · Rodrigues Portella, prefeito • muníoipal de.
·· Magé, communicando Ler assumido o exercicio de seu car!l'o,
para o qual.f{Ji eleito, no quatriennio' de 1924 a 1926. -ln.teirado.
Do Sr. presidente da Asso·ciação dos .Empregados n<•
Commcrcio de Pernambuco, solicitando a approvação do ,projecto apresentado pelo ·Sr. Sal!es Junior, regulando o trabalho das classes commerciaes. - Inteirado.
,)Do.. Sr ... presidente . da . Assoc.üicão .· dos Emp'regaétos no
09ll'lmoroio da Ilhéo~, faa~ill:!o i:dentioo, àppel!o. ;....;. ~tei].'B.do.

. .

- : .•

I
I

!
'

SESSÃO

EM i3 DE

jt!NHO

DE

f924
I

O .Sr.'·2· Secretario (servindo qe 1") procede á leitúra do·

seguinte

l'AL\ECER

N. 35 -

'

\I

I

1.924

A Commissão de Obras Publicas a: quem presente o ofl'illio
q'uo.o Sr. Ministro da Justi,Qa e Negocias. Inl.criorcs ·eneaminhou um, outra elo Sr. Prefeito do Districto, Federal doe!grnnrlo scl'em neco<sarias á rectificação dos alinhamentos. pro:. jecLados na avenida Beira-Mar e rua Luiz de Vasconcellos, as
areas. constantes da planta junta ao referido officio, é de parece!' que, não affectando tal operação ao edifício .do palacio
Monroe, mas unicamente ú area. ajardinada, não ha inconveniente. em .que a Mesa. desta Casa do Congresso faca á Prefeitura as .concessões indicadas, que obedecem ao plano geral de
melhoramentos
que vão ser adoptados
..
'
. .nesta parLe da. cidade.
Sala das Cominissões, 12 de junho de 1924. - Luiz Ado!-·
pho, Presidente e Relator. - Antonino Fr.eire.
eLit

'

'

'

'

.

OF!•'ICIO N. '2.079 ·c, DO MINLS'rER!O DA JUSTIÇA
O PARECER SUPRA

.

A

QUE SE REFERE

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores - Directoria
de. Contabilidade- 2• seccão -.N. 2.079 C- Rio de Janeiro;
22 de maio de 1924. ·
Exmo. Sr. 1" .Secretario do Senado. Federal - Estando o
palacio Monroe á disposição dessa Casa do Congresso· Nacional.
l.ransmilLo a V.. Ex., em cópia, o officio n·. 91.1; de 30 de abril
findo, da Prefeitura do Districto Federal, fazendO'-O acompanhar da .planta-junta, solicitando a V. Ex. ·se digne informar
. .
.
a respeito.
· ·• ' Reitero a V. .Ex·. os meus protestos de estima e consideração. - João Luiz ·A1ves'. ·
Ol'l'JC!O DO SR. PREFEITO À QUE SE REFERS O DO SR. MINLS'rRO
DO INTERIOR
.
· Prefeitura· do Districto.. Federal - N. 911 - Em 30 de
. abril de 1924.
··
Exmo. Sr. Ministro da Justica e Negocios Interiéires. .-'Estando os. terrenos do jardim do Pl\lacio Monroe eompromettidos pelo projecto n. 1. 539, de rectificacão. dos alinhamentos da. avenida Beira-Mar e da rua Luiz de Vasconcellos,
de que junto ao .presente uma cópia, result.ando. uma área de
recúo corresponçlente a 439m2 'e uina área de investidura, a
. 1.17 4m2.. solicito permissão a V. Ex. para ·serem, por pessoal da Prefeitura, executadas,. sem .onus para esse mmisterio,
as obras necessarias para. a collocacão · da grade daquelle palacio, nos alinhamentos projectados. ·A differenca de 735m2
entre as áreas .de. investidura e. de recúo, poderá figurar. como
cr.edi.to da Prefeitura·<na·, relaoãó·;.das propr.iedades.! cuja· permuta· oam outràS da União se a~ba ainda em ~tu dós pm· uma

..·

és

~NNAllS

>·

DO Sb)XAiJi ·

commissão mixt.a de 1.cclmicos da Unii"tu c ela ÚunlcipaiiJaàe,
devendo ser o valor ela referida área avaliado por cs.sa commissão.
•
· Agradecendo, apresento a V. l~x. meus protestos de alta
estima e disLincLa considcruçúo. - ,llaor P1•ata.
Confel'e. - ;l. Bm•J•os, 2" oJ'ficinl. Con!'O!'JllC. -·. Drtt·mond Alves, director de secciio interino. - A' Commissão clCl
Policia..
·
De.ixam de cornpm•ccet•, com caLl~ll jusi.Hicacla. os SJ's. A.
Azcredo, Silver.io · Ner:y, Bar·lJosa Lima, Lai.wo Sodró, · Justo
Chcrmonl., Costa llodrig'LWS, Cunha M.achado, José l!:uzcbio, Anf.onino Hrcirc, João Thomü, Antonio Massa, Venancio Neiva,
llosa e Silva, Carneiro da Cun !Ja, i\Ianocl Borba, Luiz Torres,
·Eusebio ele AnrJralle, Lnpes Gonçalves, Pedro J.ago, Antonio
Moniz, Moniz Sodré, Manocl Mon.iardim, Bet·mmlino Monteiro,
Jcronymo Monteiro, Miguel ele· Carvalho; Modesto Leal; Mendes Tavares, Paulo de .Frontin, Bucno Brandão, Bernardo Monteiro, J.accrcla Franco, Aclplpho Gordo, All'rcclo Ellis, .José Murf.inho, Eug·enio .Tardim, Afl'onso dr. Carnar:go, Generoso MarIJLH!S, Lauro J\lüllcr, Suare~ dos Sanlus e Gut·llrs Barbosa (<tO).
O Sr.· Presidente .,..... ~J.'emlo eumpar·ocirlo apenas -!!l Srs.
Senador·es,,JJÚIJ púde Jru,íe !Juver Hessfio .
. Desig·no pat•a amanhã a mc~JIIU ot•rkm do cl ia, isto é:
'J.'mballws de Conrmissucs.

LevanLa-se a reunião. ·

I

2ú"

sgs::;,\:0,

PhllSit)!\;~cJA

J~,\1

H DE :rrJNHO DE 102-í

IJO Sll. llS'J'AGIO

.

GOl.~IDJM,

PRESlPllN'I'Jl
'

A's 13 % horas. acham-sr. prnsenLcs os Sr~. Mcndonoa ·
Jllm•Lins. · Cosia Rodrigr.!f'S, Cunha Machado, .•Toüo ~rhomú,
.Bon,inmin .Bm·J••)>'O, Fcr·r·eir·a Cl!avos, ,loüo · Lym, Eloy do
·r::ouzn, A11tnnio Massa. Lniz Tnt·r·r•ii, Snmpain CoJ•rêa, Buenó
(]r: Puivn, Luiz Mlolplw, Hnmns
Caiatlv, llcrmencgildo de
l\tornt!s; Laur·o :Vfi.lllt•t• ·r. Vida! Hamos, 10.
. Convir/o ao -Sr.·. Het·llr.cnegilrlo r/c· Mot·acs a occupnt· a
catlclru de .:!" secretat•io.
· ·
'.
O· Sr. Presidente -

Pr.·e,t!IIL~:s

l!l Sr.·s. Senadores, uão

iw. nun·i,_wl:l Jlili'U Het· u.bur·tu a ~es,;ftu.
..
.
..
.
Ya1) ~I!J' lidon exr.ll.!diunle,
pal'a
tm·
o.derido
dcsl.ino.
..
·.

/

O Sr. 1'' ·Secretario tlcclm·a que· não • .h a cxpcdicutrJ. ·
.
'
O Sr.-•Hermenegildo de Moraes (SC!'\'inrlo de 2" Sccrel.m·io).

rJt'C.ICU<lü t~ lei[llt'll.t!U seguinte

'

• I

. I

J.l:llmcJm

N. 36- 102-i

, :·,A· Cothmissito .do· Mul'lrtha e Guerrn,. tendo. est~dado •con~
:o· 't'CCJüor'imento em que ·o sargento-ajudante

~'etl}eiltemente'
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I

I

reformado :Fructuoso Rodrigues· Sant'Anna, depois de diversas
allegacões, solicita, em conclusão, a decretacão de uma lei
que favorccn M inferiores do Exercito que se reformaram no
vcriorlo. comprchendido. entre 2 de Janeiro de 1917 e lO de
ngoslo rle t9~2. VI'!YI inl.r•ep,iJ· i'l!l.l paJ'"C'''' a J'CRPI'if.o.
'
l~azenclo-o, a. Com;nissão, ele principio constata que o
deferimento da pretenção de que se trata, importaria em
mandar applicar a lodo~ os sargentos reformados, naquelle
lapso, rlispositivos de lei promulgada muito posteriormente á
úp_oca cm que os-mesmos passaram para a inactividade , ac. crescendo ainda a csla vanl.agcm, .. a da reversão voluntaria ao
. serviço activo para aquelles que anteriormente, não ·tendo
podido completar 25 annos de prac'll, dest'arte se permitte
que agora o façam, por maneira a adquirirem direito ás imporiantcs recompensas reservadas pelos citados dispositivos,
·sómenl.c aos que hajam preenchido esse implemento essen·
cial.
Como se vô, esla si.m[J'les c rapida exposição. do assumpto
que faz objecto da petição em exame, põe em destaque sua ·
improcedencia. De facto. Tratamlu-se da applicaç,ão de uma
lei nova · a factos anteriores á sua existencia, não ·
seria incorrer na prohibicão constitucional de dar ~a essa lei
·effeito retroactivo? Sem duvida, di~ o emerito commentador
J. Barba! h o que a prohibição de leis 'I'Ct1'0ac(ivas é estabc~ecida por amo1• e aarantia dos direitos incUvicluàes, não havendo 'I!'!Otivo para qúe ella p1•evalaça em. casos nos quaes o({c.nsa
nãoGhes_ rJ feita ... Mas, accrescenta como remate a esse com,lllerifario:. , . e. a retroacção é proveitosa ao bem aeral. Infe··
!izme.nte. é o que não occorrc no ca~o em apreço, visto que
·não haveria razão capaz di" justificar a BXcep•oão ·que porventura se abrisse, na grande massa elos inferiores, re1'ormados segundo as regras e preceitos da legislação·anterior a 1922, para
favorecer exclusi·vamcnt.e os contidos no período que a· proprio
requerimento limita com insophis·mavcl e manifesta ofl'eusa
ào regímen de igualdade ttio da csscncia de nossas instituições politicas. Pcrsonalissima, alilm de tudo, a !~.i que tal
cousa estatuisse, como que inverteria a natureza juridi~a da
· relação que deve ligar o Estado aos. seus servidores, conside, rando-a unilateral, conforme muitos querem, mas no sentido ·
de -beneficiar apenas estes, sem cogitar dos direitos soberanos
daquelle; ou antes mesmo a custa do seu sacrificio, o ,que só ·
os interessados podem-querer e tornar-se-ia patente si se realizasse a re-inclusão dos mencionado• sargentos nas fileiras do
· J~xercito. Fatigados e na ge.neralidade inhabcis para o desempenho das funcções que, lhes são proprias nas tropas de hoje,
seriam elementos que não poderiam ser aprove.itados na instrucção intensiva dos contingentes· de recrutas, permanecendo assim deslocados e estranhos, entr.e os pr,oprlos collegf!-S
dos quadreis actuaes. I~ to quer dizer que emquanto elles. VIriam a obter todas as vantagens ir.dividuaes conseq.uentes.· a
l'cvisão, o Exereito e, portanto,· a Naeão lambem, ter1am apenas prejuízos, após a consummnção desse facto.
Aliils, confirma~do plenamente estes conceitos está o Sr·
Pt'csidente da Republica, quand0 declara, em sua mensagem
do 12 de set.embro do anno proximo passado, informando o
assumpto, «que. na reinol1,1são de sargentos reformados na~
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fileiras do .Exercito activo, nenhuma. vantagem lia para o ser~
viço, maxirné presentemente, quando o Exercito está entrando ·
em urna phase de intenso trabalho, exigindo, portanto,· grande
vigor ..physico da par~e' cjo pessoa). que~ o cornp(ie,: razíio·· porque foi· creada uma Escola de· Sargentos para· se desenvolvt>.l'
a initrucção respectiva. :~o · ' ·
·
· · · ·
···Nestascondições, a Cornrnissão de Marinha e Guerra não
'póde aconselhar ao Se.nado qua dê favoravel acolhimento á
petjcão do sargento: ajudante. F~uctuosq Rodrigu~s· Sant'Anna;
seni:ló de• parecer que ella :se.Ja mdeferJda. ·
· . .
~
.·
·.'
.
'..
'
..
,·
.
· Sala dâs Cornniissões, em 13 de. ,junho de 1924. - Jilel'ippe
Schmidt, Presidente. .:.... 'Carlos Oavalcanti, · relator. - . Ben~
'

'

'

'

'

'

jamin Hai-roso . · · ·.

\

'

.· . .

Cornparécern mais o~ Srs. A •. Azeredo, Laui Ó Sodré, Eu-·
ripedies •de:. Aguiar,· Eusebio · di.'. Andrade e Bernardino · Monteiro~.(5);
.·,. ·
.
· · · . •
..
··
Deixam . de comparecer, com causa . justificada, os. Srs.
Silverio .. Nery, .. Pires .Rébello, Pereira Lono, Aristides ·Rocha,
BarbO$R Ltma, Dionlsio BenteR: Justo Cherrnonf., <losé Eúzrbio;
Antcininoi Freire; ·Benjamin Barroso, ·Antonio· Massa,, Lopes
Gonçalves,' 'Gcincalo ··Rollernberg; . Pedro Lago, Antonio Moniz;
Momz • Sodré; Manoel··M•onjardn-n, Jerony:mo ·.Mopteiro, Miguel
de C::~rvalho, Modesto Leal;. Me!ldes Tavares, Paulo ;de Frontin,
Bueno Brandão, ·Bernardo Monteiro;· Lacerda Franco·, Ad·olpho. Gordo, Alfredo El!is, José Murtinho, Luiz Adolpho, Eugenio Jardim, Affons·o Carnargo, ·Generoso Marques, Soares dos
S~nto.~ o Carlos B~r~.1sa (S.5).
·
: ,
··
· :_- ·

*. ·
Srs~

O Sr. Presidente - Tendo cornpamcidn. mais cinco
Sci1adores, :está aberta· a se~são. ·: . . .·
~ae ser lida aact.a da sessiío anterior.
/

•• , , •

,·,, ', r•

'-

1

.\

,

•

•

1

•

,

O Sr. Hermenegildo de Moraes (servindo dl:i 2• Sccrr!l.ttf'in)

·

('lrocede:á lei tuFa· da acta-dã.:scssão anterior:. qtie, posta em dis"
cussão, é approvada, sem ·reclamação. ·
.
·..:
:
'
·,
\,)'·
,•
. . :.
.
.
E' ,Igualmente lida, posta· e·m discussão e· approvndn, som
Jebat.e, a neta da r•mtniiio do
< dia 13 do corrente. '· · · ....· :
',

r

•,'

,

- ''

'

...

I

•

I

ORDEU DO DIA .

I

O Sr. Presidente - Sendo a ordem dn dia.- ·r,•nbulhn•
de. Cornmissões ·-- vou levantar .a: sessão, designando -para a
de. segunda-feira o seguinte: . · .
, .:. .
. . ·
" 2' diséus'são· da proposição. da Carnara dos Deputados ~u
rne':o iQ, de.1~2~,·que apre, pel·a-Minióterio:da Justiça e'_NegociOs -~h~erro:·es.- o ·credrto de B:909$677, ·para pagamento ao
D,r .. ªodolpllo :Qbapot :prevost.. ·em virtude ~e senten~a·.;judi
C!arla ·(com parece·r· favo'l'avet ' da Oomm~ssão 'de· Finanças.

·n. 94,,de 1924);. ·

·. · .-

· ··

;·,·,

· ....

·•

"·

Levanta-se a sessão ás 13 horas e 45 ·minuto~.

·,
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26" SESSÃO, EM 16 DE JUNH•O DE 1924
?RESIDENCIA
DO.. SR. ESTACIO COIMBRA, PRESIDENTE
.

· A's 13 e 1/2 horas acham-se presentes' os Srs: A. Azeredo,
Mendonça Martins, Silverio Nery, Pe),'eira Lobo, Aristides Ro:.
cha, Dionísio Bentas, Laura Sodré,. Justo Chermont, •Costa
Rodrigues, Cunha Machado, Eüripedes de Aguiar, Antonino
Freire, João Thomé, João Lyra, Antonio Massa, Venancio
Noiva, Rosa e .Silva, ·Luiz •rorres; Eusebio: de ·Andrade, Pedro
Lago,. Bueno de· Paiva, Adolpho Gordo, Affonso ·de· Camargo,
Carlos •Cavalcanti, Felippe Schmidt, ':Vida!: J;tamos e Soares :dos
Santos (26).
·
· ·'
; " ..
·· ·
· O Sr. Presidente - Presentes 26 Srs. Seria:d~tes, ·está .
aberta a sessão.
Vae ser lida
a acta da sessão anterior.I
.

o·sr. 2• Se~retario. procede .á leitura da acta da sessão
anterior, que, posta em discussão, é approvada, s.em reclamacão.
··
o Sr.

i• Secretario· dá conta do 'seguinte

EX:PEDIENTE
Officios:
· · Do Sr. ·1· Secretario da Gamara dos Deputados, remettendo
a. exposicão de motivos do Sr. Ministro da Guerra com a mensagem do sr:. ·presidente da Republica solicitando que o credito em atülamenlo. no Senado de 70 :ft.i0$'178; para supple~
menta da ver'ba /1' ·-' ·rnstruccão Militar - passe a ser especial na imporLancia de .175:814$019 .. -A' Commissão de Fi. nancas. ·, ·.. · . ·. ·
· . ·· · ·
·
.
,
· · Do Sr .. Presidente interino, do Supremo Tribunal Federal,
agradecendo a communicacão da eleição da Mesa do Senado
que tem ele servir na pres·enle sessão. - Iut,ciracto.
.
· !Do Sr. presidente da Associação dos Empregados no
Commerció. de Crato, Estado do •Ceará, solicitando a appro. vacão do projecto que regula o trabalho nos estabelecimentos
_commerciaes e Industriaes. - Inteiraâo.

o Sr.

2• Secretario declara q\le não ha pareceres.

O Sr. Presidénte -

Co'ntintía a ·hora do expediente .

.O Sr. Pedro Lago (') - Sr. Presidente, ausente desta
Capital desde O' dia 4 do corrente mez, em excursão pelo pras, pero Estado de. Minas, estava cu na cidade de Monfes Cfaros,
cil1and'o l'ecebi a desgraçada nol.illia. do prematuro fallecimento
do mou dilecto amigo, do• preclaro brasileiro· e grande' bahi'ano,
Sr. Dr. Aurelino Leal.
.
·
.
. Impossivel me era, Sr. Presidente, transpotL11r-me a esta
cidade para· prantear, com a sua familia, o desapparecimento
de seu tão dist.incto chefe, de' tão carinhoso pae, · de tão.

.

(') Nüo foi revisLo pelo orador.

'12

\

.

leal umig·o, o vir ao Senado requerer .as llomcn~gens ~ q.ue
um cidadilo da envurgmlum ele Aurelmo Leal t.mha direito
lhe prcst.usse)D os ropresenl.untcs ;da Nacíio. P!Jr is_8o, nu !onginqua cicia ele onde me achava, tive de, em_,. Silencio, C1;Jl'Ln• a
profunrlu rlür que me cansou esse abrLlpt.o ~esapparecunento,
ptwquf', ct'fecl.ivnmcnl.e, S1·. Prcsirlcnl.o, dec.!iea va ·nma sillCf'l'a
e dc~inLct·ossada am ixaclf' úqnctle meu digno· conf.erraneo.
Essa amizade nunca foi ditada pelo interesse, mas cimcniacla no campo ela luta, quando cllc c ou lutavamos contra os
maus governos ela Bahia, I'csistinclo a tocla sorte de violenr.ias,
que a acção con,jugada. dos Go'vcmos Feclm:al e Estadual desfcl'iU sobro o nosso parti elo c sobre a nossa r,orra.
Ahi, Sr. ·Presidente, 1) que se fez ~u~elino Leal; ahi, 6
que -elle gra~geou e~ se 1,·enomc que. constituiU sua aureola de
homem publico; fo1 al11, Sr. Presidente, nessa tenela de trabalho, ·nessa trincheira ela · liberdade, que cm o D'ia?"io da
Bahia, de que faziam os parte; foi ahi, que elle prestou ao
Estado, ao paiz e ás instituições os mais assignalados serviços.
Não é demais, Sr, Presidente, que eu relembre agora, cm
rapidos traços, sua acção efficaz ·como ,jornalista nos momen.:.
J.os mais criticas para o meu Estado .. · ·
Quando urn Governo . allucinado bombardeava a nnssa.
terra, destruía a sua imprensa, coa~ctava a liberdade .dos
meus éonterrancos e assim pensava ter subjugado a legendaria Bahia; quando se suppunha fossemos uma terra ele ven- '
cidos c de escravos, eis que, pelo amor ú autonomia de .nossa
terra e grande zplo pela nossa cligniclacle poliLica, em poucos
dias recompomos a typographia do Dim"io da Bah-ia, que fõra
empastelada, c Aurelino Leal, em mcmorâvel artigo, que póde
. fazer parte de selectas, .ou figurar em qualquer· Manual de
Direito Publico, urtigo que intitulou '"Sw·ae et Ambula", defendia, não já os direitos do povo bahiano, mas tambem a
liberdade da imprensa, que o Governo havia mandado esmagar e destruir, pondo. em relevo a altivez da dignidade de
nossos patricios, a tradição rla tel'l'a bahiana, seus brios e seu
pundonor.
Foi nessa situação que Aurclino Leal e eu nos unimos,
tornando-nos solidarias no sentir e no ag·ir; foi nessa énoca
que eu esposei t.oclos os seus senl.imcnl.os, elo mesmo modo que
elle defendeu todos os meus ideaes; foi. nesse momento que-·
firmámos essa amizade fraternal que júmais se destruiu ou
arrefeceu, a despeito da baixa intriga urdida por pequeninos
vermes que pretenderam. clespeclar;al-a,. émbora sabendo-a ciment.ada com muita lcalclacle, muita sincerirlacle e muita .independencia,
. . .
.
·
..
· . .
.
~empre me considerei, Sr. JlJ•esiclentc, superio!' aos pe~
quenmos mteresses llu campanario'; sempre cerrei ouvidos aos
·mexeriqueiros, norque tenho por habito. relegai-os aO lixo do
meu desl?rezo. Mas, Sr, Presidentr., neste, momento quero deixar consignado na acta o meu profundo pezar, a minha grande
saudade pelo amigo que não esqueco e cu,in lembrança guardo
no coracao com uma das melhores conquistas do meu- affecto,
c tambem o profundo t•econhccimenLo elo meu Estado aos· alevantados serviços que lhe prestou o filho illustre que em cada
haluano conLou e conta um fervoroso e devo Lado amigo,.
Est.nR Ríio ns pnlnvrns qur ·pn;·lem elo meu cot•nçiío, (Multo
bem.).

·

·
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Comparecem mais os Srs. Eloy de Souza, Hamos Caiado,
Generoso Marques o Lama 1\lüllcr (!;) •
Deixam ele r.ompm·ecrr, com causa jnsl.ificarla, os Sr~. Pil'CH Rebello. Bnr·hosa Lima ..Jns(l ]~lrschio, Br.njurnin Bal'l'O~o.
J"Pr.·r•nira Cllavns, Car·nc.i r·o ela Cunha, Manoel Borba, J"opes
Gonçalves, Gon(;alo Rollemberg, Antonio Moniz, Moniz Sodré,
Manoel Mon.iardim, Bernardino Monteiro, Jeronymo Monteiro,
J'v!iguel de Carvalho, Modesto Leal, Mondes Tavares, Paulo do
PronLin, Sampaio Corrôa, Bueno Brancll!o, Bernardo Monteiro,
Lacerda· Franco, Alfredo Ellis, José Murtinbo, Luiz Adolpho,
Eugenio Jardim, Hermenegildo de Moraes, Ai'fonso de · Camargo, Vida! Hamos e Carlos Barbosa (29).
O Sr. Presidente -

Contin(ru a hora elo expediente.

(Pausa.)

. Si mais ncnbuin Sr. Senàdor quer usar ela palavra, pasord~m elo dia. (Pau.sa.. )

sa-so :\

-

I
' '

.OUDEM DO DIA
CllEIWrO P,\IU P.\Go\MEN'rO AO Dlt. CJL\PO'L' PrtEVOST

· 2" ,discussão ela 'proposição da Gamara dos Deputados numero 10, de 192/r, que abre, pelo Minist.erio da Justiça c Ne~
gocios Interiores, o credito de ü :909$G77, para pagamento ao
Dr. Roclolpho ChapoL Prevosl., em virl.urle rlc sonl.ença ,jucli~
ciaria.
·
. l~nccrradu c adiada a votaç.ão.
O Sr. Presidente -Nada mnis hnv~nrlo a tr·ntnr, clesig·no
para ordem do dia dn amanhã o seguinte:
Votaç~o, rm 2" discussiin ela propnsiçito da Camara dos
Deputarias n. tO, de 1921J, que abro. pelo Ministcrio da .Tustica e Negncios Inl:nt•iores, o credito do ü :[)09ij\ü77, para pagamento ao Dr. Rndolpho Chapot Prevosl., cm virtude ele sen[1:-nça judiciaria (com pm·eccr favm·avel da Cow:rnissvió de F·inan~as, n. :1/í, de ·1.92.1),;
2" rliscussão da proposição da Camara dos Deputados
l' • ltS, de 1923, considerando· de utilidade publica a Sociedade
J~ntomologica do Brasil (com pm•ece1· fa'IJo·ravel da Comm:issl'lo
c:e Ju.st·iça e Leaislaçíio n. 27.1, de .J921i);
Discussão unica do parccet· da Commissão de Obras Pu,
blicas n. 35, de 192'•; OJli'nando no sentido de sct• attendida a
solicitação elo Sr. Prol' cito pura a rectificação da Avenida
Beira Mnr c l'Ua Luiz ele Vnsconcellos, no lorreno cm que osttí.
• cdi!'ieaclo o Palucio Monroe.
·
Levanla-so a :wsRão ás 11! horas.
/

'

.
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27" SESSÃO, EM 17 DE JUNHO DE 1924
I

J>flgSIDF.Nr.TA DO SR. F.S'I'AC!O COIMBRA,

PR!~SlllllN'I'E

A's 13 1/2 horas acllam 7 se presentes. os Srs. Me!ldonça
Martins, Silvcr·io Net'Y, Pires Re!Jello, Peren·a Lo!Jo, Dronysro
Bentos, Laura Sodr·é, Costa Rodrigues, Em·ipcdes de Aguiar, Antonino Freire, Jorto .Thomé, Jurto Lyra, Venancio Neiva, Eusebio de Andrade, Pedro Lago, · Manoel Monjardim, Sampaio
Corrêa, Bucno de Paiva, Adolpho Gordo, Carlos Cavalcanti.
Generoso Marques e Vida! Ramos (21).

.,
-.1

O Sr. Presidente -

/

Presentes 21 Srs. Seuadores, está

aJlerta a sessão.
Vae ser lida a acta da sessão anl:erior..

O Sr.. 2• Secrtario procede á leitura da acta da sessão
anterior, ·que, posta em discussão,· é approvada, sem reclamação.
O Sr. i • Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE
'

Ofí'icios:
Do Sr. Ministro da Justiça e Negocias Interiores, remet. Lendo dous dos autographos das ·seguintes resoluções ·legislativas, sanccionadas, que:
Approva os actos do Poder Executivo praticados durante
o estado de sitio e sua prorogação até 14 de novemllro de Hl22;
Approva a decretação do estado de sitio e a sua. proro- !
gação até o dia 31 de dezembro de 1923. - Archive-se um
dos autog-raphos e remeLta-se o outro á Camara dos DepuLados. ·
'
,·
· Do Sr. Ministro da Marinha, remet.tendo dous dos aut.o~
graplloB- ela resolucãu legislativa, sanccionada, que abre um
credito especial de 32 .'861,80 francos, para pagamento de .material de consumo existente a bordo dos. navios mineiros Com••.
Heitor 'Perdiyão c Tenente Muniz Freire, recentemente adquil'idos pela Armada. -· Archive-se um dos autogl'aphos e remctta-se o outro á Camara dos Deputados. ·.
.
Telegrammus:

.

.
Do Sr. Aldemar Amorim, presidente do Centro Academico
pr6-Associnção dos Empregados no Commercio. de Recife, protestando conl.m pJ•otensa solução caso da Academia de Commercio, que foí nsurrmda cm seus direif.os. - Inteirado. ·
Dos Srs. Methodio Maranl!ão e outros, director e professoPcs da Academia de Commercío de Recife,, communicando
Her invericlic·a noticia soluQão do caso. que interessa a mesma
ncndemia, - Inteirado,

.•
:','
,>·

~:··

.

.
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O Sr. 2• Secretario declara que não ha pareceres e proecde á leitura dÇ> seguinte

N. 3 -

1924

O Congresso ~acional decreta~
Artigo unico. Ao cidadão Augusto de Oliveira Xavier,
que serviu na campanha do Paraguay como enfermeiro no
Hospital de S. Gabriel e como enfermeiro-mór no Hospital
Militar .de Porto Alegre, Lendo tido baixa por incapacidade
physica, . em virJ,ude de moles tia adquirida no serviço,· fica
extensiva a vantagem do art. 23 da lei n. 2. 290, de 13 de
dezembro de 1910, relevando-se tambem ao mesmo cidadão a
prescripção a que porventura tenha incorrido o seu direito,
. quanto aos premias de 300$ em dinheiro, e 2. 500 braças quadradas de terrenos em qualquer Estado do Brasil, de conformidade cem o decreto n. 3 .371, de 7 de janeiro de 1865, confirmado pelo decreto n. 11.408, de 24 de dezembro de 1921;
revogadas as disposições em contrario.
Justificação

i
I

\

I

O veterano do Paraguay cuja situação se pretende melhorar seguiu para ·a campanha. como soldado voluntario da
Patria, tendo assentado. praça a 30. de março· de 1865, quando
contava apenas 17 anrios de idade. Por promoções posteriormente obtidas, alcançou o posto· de 2• sargento e em outubro
do .mesmo anno, adoecendo, baixou ao Hospital de S. Gabriel,
. onde ·ficou. servindo. como enfermeiro, àté 14 de junho de
1867, data em que foi transferido para o Hospital Militar de
. Porto Alegre. Alli occupou o cargo de enfermeiro-mór, mas,
aggravando-sc os seus padecimentos e sendo verificada em
inspecção de saudc sua incapacidade physica, teve baixa do
oorvico do Exercito em 25 de agosto de 1868, conforme •determinação contida na ordem do dia n, 632, de 19 de .agosto
de· 1868, · ··
~ Eii, portanto, não voltou da campanha inutilizado por ferimento, contrahiu grave molestia, sendo digno de premio o
esforço a que se deu servindo doente quasi tres annos, e isso
por atteni:ler ao appello então feito aos estudantes de medicina e pharmacia para que prestassem os seus servjços profissionaes nos hospi taes militares.O menor posto pa~a esses estudantes era o de alferes '(2° tenente), e ó decreto n. 2.281, do
28 "do ·novembro de 1910, amparou os que ainda estão vivos.
conccdendo~Jhes o soldo daquelle posto. Si bem quo Augusto
Xavier nii.o se tenha contractado, quando foi daquelle appello.
pois que já estava na campanha, era estudante de medicina c
· dahi o. haver sido aproveitado, doente embora, nos hospitnog
de sangue.
,
.
Sala das sessões, :17 de junho àe 1924. :- Silvm,:o Ne!'11·
-

Limr11 f/1)(/.ré. -

Pereira Lobo,

76

,._' ~\NNAI~R DO 'sBNÀilO

,.•

Copia dos doc1•ctos .qw.• di:em 1•espeito aos
Pat1·ia

Voluntarios· dei

................................................................
)

Decreto n. 3.371, de 7 ele janeiro de 18G5- Crêa corpos para
n scJ•viço elo g·ucrra cm circumstancias extraord ina't•ias,
com a dcnoniinnafio do-Volunta1•ios da Pal1•ia - estabelece as condicõcs e fixa ns 1vant.ag-ens qúe lhes ncam
com pctindo :

............................................................
Art. 2. o Os voli.mtarios, que não forem guardas nac.ionaes,
terão, além do soldo qur percebem os Voluntarios do Exercito,
mais 300 réis diarios ~ á gratificac·ão de 3·0:0$, quando derem
lluixa. e um prazo de terras de 22.500 braças quadradas nas.
"olonias militares ou ag:i'icolas.
·
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 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

tj

Decreto n. 1. GS7. de :L3 de agosto de 19ü7 - Concede vitaliciumcntc aos' oi'ficines e praças de prot, sobreviventes dos
corpos de Voluntarios da Pntria e Guar'da Nacional e aos
auditores de guerra tJ estudantes de medicina ·e pharmacia, .que serviram no Exercil.o e na Armada, por occasião
da guerra do Paruguay, o soldo regulado pela tabe!Ia
at•.l.ltalmentc vigen!c, e dá outras v·r,ovidencias:
·
••••.••• o ••• o • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • o •• o • o • o ••• o • • • • •

Ar!.. :1.• E' conc.erlirlo vitaliciamenLo aos officiaes c praças de prct., sobrcvivcnl.cs elos corpos de Voluntarios da Patria
c ela Guarda Na ci anal, que: serviram no Exercito c na Armada,
!lO!' occasião da guerrrt do Pnraguay, o soldo regulado pela
· tabelln :t·c.tunlmcnto vigente, corrcspond?.JJt.c aos postos e á ~~·
l.uac-íio cm que se acha,•nm ao· tcmr•o em que foram dispensados do sorviço militar.
§ 1. Tgual concessão. ó extensiva. c nas mesmas condições,
ttos auditores de g-uerrq, CJ esCudantes d'e medicina e pharmacia que serviram comu voluntarios na referida campanha •
0

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

Decreto n. 2.281, de 2R de novembro de 1910- Torna· extensiva nos medicas e mais indivíduos que menciona e
que serviram nos hospitaes c enfermarias na guerra di>
Paraguay, como v.?luntarios da Patria, no Exercito ou na
A1·mnda, a concessão do arL .1 •, da lei n. 1. 687, do 13 do ·
agosto de 1007:
·
·
A.rt. 1. o Fica oxte.n·siva aos modico~. pharmaceuticos, eslur.lnnf.es rle modioinn c de pharmncia c praticas de pharmacia,

'

que serviram nos hospitaes, enfermarias de campanha e aos
machinisLas que serviram nos navios de guerra, por occasiüo
da guerra do Para.guay, como Voluntarios da Patria, mediante
contractos de presLaoil~ dos seus serviços profissionaes, quer
do Exercito, quer da Armada, a concessão do ·art. 1', da lei
n .. 1.687, de 13 dg ago,to de 1007.
· ·
:o
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Lei n.. 2.290, de 13 .de dezembro de i!HO- Modifica as ta·
bellas de vencimentos dos officiaes e prucas do Exercito
e da Armada c dú. outras providencias:
••••••••••• o •••• o •••

o o •••••• o ••••••••• o ••••

o ......... o •••• o

Ar L. 23. Gosarão !.ambem das vantagens da tabella A
desta lei, quanto ao soldo, os Voluntar10s da Patria, inutilizados por ferimentos rc~cbidos na campanha do Paraguay, ficando subtcnclido que para os officiaes nestas condições o
soldo .rle (JUil se il'ul.tt set·ú o do posLo em quo houves~em, l'llgressado da campanha o, para .os inferiores, o posto do 2' tenente.
!•,o 0

t

1

o 0 0

0

O O 0

0

0

0

0

O 0

O O O

~

f

0

O 0

0

0

o o O O o o 0 o o O 0 f O O 0 I 0 tO tO O 0 o O O O O O I

O 0

t'

Decreto n. 4.408, de 21t de dezembro de 192! -Estende aos
ot'ficiacs, inferiot·os, gt·aclnado~ e Volunlarios ela Palria;
não comprehendidos no ar L. 23, da lei n. 2. 290, de 1010,
o soldo respectivnm~nte tlnR !nhellas A, B e D, da refe.·!'ida lei, c d:.i outras .pl'ovidencias:
: • • :- • • • o •

o •

I

o • • • • • • • • o o • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ., o • •

•

.Ar!.. 1. • E' mdcn.;ivo ao R off.i&iaes, inferiores, graduados
e soldados Voluutario;; da Patrin, sobreviventes nüo compreI.cmtidos no ar L. 23, d!l. lei n. 2. 2!!0, de 13 de dezembro de
1e110, o soldõ rcspectivnmente, das tabellas A, C c D, da refe·x·ida lei, o qual sorti l'<:lativo aos postos com que voltaram. da
campa~llU.
-

·····························································
Art. 4." O Poder Executivo providenciará, podendo entrar em accôrdo com os Estados, para a execução do compro- ·
misso c.onst~nte elo art. 2', do decx•eto n. 3.371, do janeix:<»
<lo 1865. ·
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s• BRIGADA DE

l~FANTARIA

Cópia

ENFERMARIA - HOSPITAL DE BELLO HORIZONTE

Sessllo n......

Cópia de acta de Inspecção de saúde

A Junta Militar de Saúde dessa guarnição inspecCionou o civil abaixo mencionado, por
ordem do commando da 8' Brigada de Infantaria e sobre o seu estado de saúde proferiu o
. parecer abaixo declarado.
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·sala das sessões da junta Militar de Saúde, em Bello Horizonte, 1 de junho de·l923. -Dr. Manoel Arthur Danlas
capitão. medico. - Dr. José da Silva Celestino, 1• tenente medico..
.
·
Confere. - Dr, Celestino.
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Publica l'órma - Laurentino de S. Pedro Neves, capitão do Exercito, cavalleiro das ordllns da Rosa e de Christo,
commandante da Companhia de Invalidos da Patria da cidade
de Porto Alegre, província do Rio Grande do Sul, por nomeacão, na l'órma da lei. Cumprindo as duas portarias exarudas nas ordens do dia do ajudante general do Exercito, ·
deste mez de agosto de mil oitocentos c sessenta e oito, em
'IÍSLa da inspecoão de saude a que ioi submettido pela junta
rr,odica militar do Exercito, por ordem do commando das
r.rmas, ·em o1'1'icio numero tres mil cento e cincoenta e um,
de dez de julho findo, julgado incapaz do serviço do Exe!'cito, em servicos prestados como amanuense do commando
da guarnição d!l S, Gabriel, ohde ·serviu desde vinte de março de mil oitocentos e sessenta o cinco a quatorze de junho
de' mil oitôcentos e sessenta e sete, no commando das arma~
desta província e como enfermeiro-mór do Hospital MiJi,tar
desta cidade, desde aquella ultima data até a presento, tem
baixa do sorvico do Exercito o segundo cadete segundo sargento do oitavo batalhão· de Võluntarios da Patria Augusto
de Oliveira Xavier, addido a esta companhia. Vae pago de
seus fardamentos e vencimentos de campanha, nada devendo
ri Fazenda Nacional. E para effeito do seus direitos mandou
passar esta. que firma. Eu, João Baptista Pinto, primeiro
sargento amanuense, a escrevi. Companhia de Invalidas da
I atria de Porto Alegre, em vinte e cinco de agosto de mil
oitocentos e sessenta e oito. - Lam·entino de S. Pedro Neves.
Estava 'á margem: Visto, J. F. Caldwell, ajudante general do
Exercito. Estava um carimbo com os seguini.os dizeres: Melhoramento do meio circulante. I. B. Heis cem. Era este verbo
ad verbum o teôr do documento que me foi apresentado e
r,edido em publica-fórma, o que assim faço pela presente que
subscrevo e assigno. em publico. e razo nesta cidade do Hio
d.u ·. Janeiro, .aos dezesete de novembro de mil novecentos e
vinte e tres. Eu, Antonio d'Avila, tabellião interino, a. sub·
screvo· e ãssigno em publico e razo; Em testemunho (signal
publico; da verdade. - ;lnton'io d' A vila. (Ex-of{'icio).
Conferida c.ommigo tabellião. - Franc·isco Antonio Jliachado: Deixa de: ir sellada por destinar-se a melhoria de
soldo vitalício de voluntario da Patria.
O Sr. Presidente - Os Srs. que apoiam o projecto lido,
· queiram levantar-se. (Pausa.)
Foi apoiado e vae ú Con:missão de Constituição.
Comparecem mais os Srs. Rosa e Silva, Moniz SoclJ'é, .José
Mu1•Linho, Ramos Caiado, Folip[le Schmidt e Laura 1\Iúllel' (6).
· Deixam de . comparecer, com causa justificada, o·s Sr·s. :
.'1. Azeredo, ArisiLides Ttnclla, Ha!'bosa Lima, Justo •Chermonl,
Cunha Màchado, José EusEbio, Benjamin Barroso, Ferrr.irn
Chaves, Eloy de Souza,. Antonio Massa, Carneiro da Cunha,
Manoor Borba, Luiz Torres, Lopes Gonr;alves, Goncalo Rollemberg, Antonio Moniz, Bernardino Monteiro, :reronymo Monteiro Miguel de Carvalho, Modesto Leal, Pr>.. llo 'de FronLin, Bueno
'Br'and.ão,. .Bernardo .. Monte iro, .LaceJ:da Frjlnç.o, :'Alfi:edó,.: EUls,
Luiz. Adolpho, .. Eugenio .,r.arctim, . ,Hermonf•gJldo de, Moraes. AlfoJJ' 1111 d~ Çp.margo, Soares dos Santo~ e Carlns Barbo,,a (32) •
I
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O Sr. Presidente -

Estti terminada a leilma do expe-

diente. Não ha omdorr:~ inscriptos. SP · nenhum · Senador
quer usar ela palavra na hora do nxpcdienlc, passarei à ordem
de dia. (Pausa.)
ORDE~l

DO DIA

Não havendo numero I>tu·a a votl\IJÜ•J da !mataria encerradl>
passa-se (t cm di'scuss~o.
SOCI!lDADE EN'J~OMOLDGICA DO BllASIL

•

2' discusRão da proposieão da Camm·a dos Deputados
n. 48, de 192::1, considerando do uLilidude· publica a Socieda:cle

Entomolo:;icn do Brasil.
Encerrada o ndiacla :1

vola~ão .

. REC'l'Il'lC.~Ç,\0 DA AVENIDA BEHIA-MAn

. Discussão unica do. parecer da Gomrnissão ele Obra:s Publicas n. 35, dn HJ21, opinando no sentido de ser aLtendida a
suliciLação. do ~r. Prefeito para a rectificação ela Av,enicla
Beira l\Iar c rua Luiz de Vasconcellos, no terreno cm que está.
edificado o ~Palacio Monroe.
Encerrada e adiada a vol.acão.
O Sr. Presidente - Esgotadas as materias da orc~em c\Õ
dia, designo. para amanhã a seguinte ordem dp dia:
Votação, .cm 2' tliscuo"süo, ·da proposição ela Gamara dos
Deputados n. 10, de 1924, que abre, pelo Ministeriu cl::t. Jusiiça e Negocias Intc.riores, o credito de G:900$677, para pagamento ·ao Dr. Hodolpho Ghapot. Prevost, em virtude de sentença ,judiciaria (com. parece1• j'avo1•avel da Comm.issão de Finanças, n..3.1, de ·19fM);
.
Votação, cm 2' discussão, da proposição da Gamara elos
Deputados n. 48, de 1923, consicleranclo de utilidade publica a
Sor.icclade Entomologica do Brasil (com. pm·ecer (avo1·avel da
Corrimissão de Ju.stiça e .Leyislaçlío, n. 273, de 4924) ; .
·
Votação, cm discussão unica, do parecer ela Dommfssüo de
Obras Publicas, n. 35, ele 19211, Gpinando no sentido ele ser at- ·
1,encl!cla a ~;•oliciLação elo Sr. Prefeil.o para a rectificaçüo
ela A·venicln -Beirn-Màr e rua Lu i~ de Vasconccl\os, no terreno
cm que está .edificado o Palacio Monrüe;
3' discussão ela proposiçü.l ela Gamara dos Deputados
n. 1. de 19211, que rubro, pelo Ministerio ela Agricultura, o credito de 196 :2GO$, para pagamcr·to das vantág·ens permanentes
a que se refere o art.. 150 ela lei n.· 4.555, ele 1022; aos funecionarioR que ,pnrcebmn vcncir.•entos até 180$ monsaes (com.
parecer favomvcl da Com:m:i~sãu de F·inanças, n. 28, ·de .•1924);
3' discussão da proposicão da Camara dos Deputados numero 3, de 1@2<1, que abre, P<1lo l\Hnislerio da Marinha, um
credito de fl7 :035$217, supplcmGr.tar á verba '13' do ·orçamento
de 1923 (corn e:menda ela Com.·misscio de Finanças, pw•erft:1• nu21W1'{!

29, d11 .f 924) ;

.

..
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. :1• ·discussão da proposição da Camara dos Deputados numoro 6, de 1024, que abre, pelo Minist,crio da Viação e Obras
Publicas, úh1 cre•lito de .1.2:054$217, para indemnizar n-lllmi. ni::.trur;ão dos Correios de Joa~ciro e varias collectorias fl'-

deracs pelo extravio de dinheiro na Administrac!ío Postal cla
Bahia ·(com. parecer tavoravel dfl CommissO.o de 'Finanças, numero 91, de 19!14);

·

.

. ·

.
Discussão unica do pare~er da Commissãp de Marinha. e
Guerra n. 36, de 1924, opinando que seja indeferido o requerimento em-que Fructuoso Rodrigues de Sant'Anna, sargento
. ajud,ante do Exercito, solicita favores pa~a a classe a que per. t.ence.

' '

tevo.nta-se a. sessão ás 13 horas .c 45 minutos.

. ..

28' Sll::SSJ.O, EM 18 DE JUNHO DE 1924
l'RESIDENCIA DO SR. ESTACIO COIMBRA, PRESIDENTE

· A's 13 e meia horas acham-sa presentes os Sre. Meildonca Mart.ins, Silverio Nery, Pires Rebello, Dionísio Ben' ·t.es, .Tusto Chermont, Cosf.a Rodrigues, Cunha :Machado, Euri,.. .
· ' pedes de Aguiar, João I,yra, Antonio Massa, Venancio Neiva,
·.. Eusebio.de Andrade, Pedro Lago, Modesto Leal. Sampaio Cor,..
rêa, Bueno de Paiva, Adolpho Gordo, Ramos· Caiado, Hermenegildo de Moraes, Carlos Cavalcanti, Félippe Sohmidt 9 Soares dos Santos (21) •
.. 0 Sr. Presidente
Presentes 21 Srs. Senadores, está
aberta a sessão.
.
•
Vae ser lida a acta da sessão anterior. ·

..

O Sr. 2~: Secretario· procede á leitura da-. acta da sessâo
anLerior, que, posta em · discussão, é approvada, sem recla,..
mação.
·
·
'

O Sr. i o Secretario dá conta do seguinte
EXPEDIENTE
Offioios: ·
· ·· Do Sr. i o Secretario da Can;ara dos Deputados remettando as &eguintes
· .· . . · ·
'

-

PROPOSIÇÕIIS

N. 17-1924

b Congresso Nacional decreta:
. 'Artigo unico .. E' qeclaraqo feri!ldo nacional o. dia 2 de
· julho de 1924; revogadas as d!spostr;oes· em contrario.
Gamara dos Deputados, 16 de· junho de i924. _;_: Arnol(o.
hodriaues de Azevedo, Presidente.• -. , Ranulpho Bocayuva
Cunha, 1o Secretario. - Domina os Barbosa, 2• Secretario interino. - A' Conunissão de Justioa e ·LeaislacAo. '
. '. . S.- Vol. II.
C!

.8<1

N. IS- 192.
O CongJ'('StiD .\'neional resolve:
. Artigu li nico. K rfon~it.!ct•acla insliluicão de uLilidado •pu~
Llicn a Confcdei·ar;ãn CalllOI.ica rio Trabalho, com sécle t!m Bcllo
HoJ•isonle; rerog·adas a~ disposiçr'ícs cm contrario.
t:amaJ'a dn~ DI!Jllllar!os. Uj 'do junho t.k 102.\. -· Arnolfo
'Jiiirli'ir1ucs. de :lzel.•etlo, Presidente. - Ranu./.p/w Bocauuva
Cunho, 1" :':iPCI'dario interino. - DornÍII(Jo.~ Barbosa, 2" Se. nolnrio inlc!'ino. -A' Cornrnissflodle Justiça c·Lcgislaçiio.
N. 10 -· 1921.

O Congresso ~aeional rJecJ•cla:
.\rL. J." E' npprovarla a Conven~flo sobre a uni1'oi·midado ~ '

o:la Jltlrncnclatui·a pal'a a classificação de mr.rcadol'ias,. ass.i-

. r•

A'IHHia 1m Conl'crencia lnl.ernncional Americana cm 1923, na
citlalle de :::lanliago do Chile.
ArL. :?." Hcvpgam-se as disp9sicõcs cm cohfrario.
· Gamara dos Dnpufado~ •. 1G de .i unho rle 1924: - A1•nol(O
11odrirnws dr1 .4.zevetlo, Presidente: - llanullllw Bocauuva
Cu.nlw., 1" i:lecrPIHJ:in inf.el'ino. - Dom;ill(JOS. Barbosa., 2" Se-~
crel.tu·io inlerino. -· .\' Cummissão tle Dip!oniacia e Trnladuti.
Do Rr . .iuiz fedm·al fia secção do S. Paulu, accusando ha. vc•r 1·rc~:>bidu ns liwos oleitoraes que scl'vil·am no pleito de 17
de f~vereiro do em:renle auno .. - Inteirado..
·
]l()(JtWI'inwnln do Sr. Fl'ancl)]ino Xavier Lis\.lôa. capilflo
'J'f'i'Ol'Hlat:l" do J~xt!l'C i lu, so!ici Iando .que ll)o seja considerada a
sua t•et'm·nm no pnslu qúc1 ]ln r lei. devia sel-o, com os· respe<:1 i vos vr!lleimenl.os. - As CommissõPs ,do Mai:inha c Guerra
c· de Fi,nnn~;as .
o Sr. 2• Secretario declara que uão .lia ]lÚ(•Cel'cs ..

Gompnt·eeem mais os fl.rs. c\. ~\ze1•edo, Lnuro Sodrll, MiJnir.
i:loch·(> o Gmwroso Mat'I]LWS · .(4).
. .
.
. Deixam rle compat•l!f:er, com causa juMificnda, os' Srd.
Pci'r.im Lobo. Arislirles Hocha, Btwbosa Lima, . Josú EusciJio.
Anloninn · Freil·c•, ,João 'rtw.rné, Benjamin Banoso,. Fci·rcit·a
Gllaws, 'B!oy rl1~ Souza, Rosa I) Silva, Carneiro da Cunha, l\!a~
111:101 Bul'lm, Lu iz ToJ·t·cs, Lopes Gon~a!Ycs, Gonçalo Hollembm:g·, ·
,\nlonio l\lnniz. ~ltll11Wl l\lon.iardim, Bcmal'dino ·Mrn\leit~Cl, .Te~.
· J•onymo· Mout.oit•o, ~ligtll'l de Cm·vallio, Paulo dn FrotJLi·n,.
HnPno Bmndão, BPI'llOI'do Monl.ciro, Lacer·da J~'ranco, Alft•cdo
JWiR, .Tus6 i\Illl'linho, Luiz Aclolpho Eugenio Jardim, Hm·mc;.·
··· Jwgildo di\ :\lor·aPs, MJ'onso rir. Camargo, Lmn·o :Mü!luJ', Yidal
·
·
·
Jtanws f' Carlos Barb1ísa (:3~).
Cnnlinúa a ilot•a do l\XlWdir.nte. Tem
Gorrlo .
•
, O Sr. Adolpho. Gordo - Sr. Pl'esirlcnte, tendo-se ausnn'ladu tcmtlol'Ul'iamctlltl desta Capital o •Sr, Senador l\lanocl
O Sr .. Presidente -

. a. pnlawa r,

~~· ..\dolpho

...

SE:SS.~O E~!

iS

DI!

:n::-;no

DE

1024

-

.. ";'
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Borba, clig·no membro da Commissúo de Lcg·islaçüci, requeiro .
a V •. Bx. se digne nomear substiluto interino.
O Sr. Preside·nte - Allemlendo o fJCdi do do nobre Sm1ar.Ior
S . .Paulo, nonwio para oubst.iluü· ·o S1·. li! aMei Borba na
Commissfin ilr) .•JusLiPa e Lcgisl(ll•ão o ::;, .. Senador Barbosa

])1)1'.

Lima.
',

.

•

'

•

O Sr. Lauro Sodré ..:.... Peel' n palà\'l'a.
O Sr. Presidente -

Soci,·é.

.

.

~rem

a pala\'l'a o Sr. Senador Lauro

\•

, O Sr. Lauro Sodré- Sr. Pl'r.sidrmte, pncli a palavra apenas
pai-a .communicm: :í l\!esn, da parle rio Sr. Senador· Barbosa
.Lima. t]IW S. Ex. não tem comparecido ás st'ssües por motivo de enfcrmidarlc.

0 1 Sr. Presidente - A llfesa fica inteiriuJa.
Sr ninguem mais quizet· pedi!' a palavra lU\
pediente, passa~se {t ot·dern do r:lia.' (L'auNtt.)

liOI'It

·do ex-

OH.DEM ÜO DIA
i)'

Niío lm numrr•o par·a se .proer.rle1· :ís volar;ões da~ mnl.er.·ias consl.anles da ordem do dia, pelo que se passa á ma-·
Icria em c1 iscussiio. -CflEDL'l'O PAU.\ O ~\llN!Srl'EIUO D.:\ AGII.ICUI./L,Uil.\

3• discu;;são da :proposição dn Camnra do~ Deputados
n. 1, de 1924. que :~bre, pelo ::\linisLerio d::t Agricultura, o credito de Hlti :260$. para pagamento das vanlag·ens· permanentes
n. ·que se r e fere o art.. 150 da lei n. 4. 555, de 1922, aos funccionarios qtw lwr·c,:,llPni vencirncnlos al1) 180$ mcnsaes.
Encci•t•tHla c adiada a ':ola~~iio.
'
......
. Clllll.ll'J'O PAI\A O !ltl:\rS'r'l~lliO DA !lfo\l\1:-;IIA

R" diseus,;iío da pr·,.,posi~iín da Camarn dos Dcpulado.s nu-·

3, do Hl24. qua abre~. peJo i\Hnistcrio .ela ll!al'inha, um
crcchl.o. •.I e Oi :035$217, supplerrwnlar à verbtt 13" elo ·orr,mmcnlo
de 1!l2:3.
·
lJ: 1
t;'· • .,.., '
mÓJ'O

· l~nccrt•ada e adiada ·a vof.aouo •.

CJ\Iml'l'O PAI1A OS COI11\EIOS DE

·n'

~

' ,. "

.HI.\7.l~rll0

:l' discussão da proposição da Camtu1:t dos Deputados nn, mero G, de '1024;' que abre, J)elo l\Iinisterio da Viar;uo c Obms
Publicas, um cr•odito de !t2 :05 ~$217, para indenmi~ar a Admini&traçãio dos Col'l'eios de .Toazciro o varias colloclorias l'edcr'a:es pelo cxl.raYiO elo dinheiro na Aclnli'nistranão Postal da
Balda.
•
,. Enc0rt·t~tla e ar.I iatia a Yo.luçuo.
· · •·

· Ai'INAI!:S PO.

SENADO

·~

FAVORES A SARGENTOS DO 'IIIXEROITO

Discussílo ,unica do parecer da ·Coinmissão de Marinha e
Guert•a n. 36, de 1924, opinando que seja indeferido o requerimento em quo Fructuoso Rodrigues de Sant'Anna, sargento ·
ajudante ~o Exercito, solicita favores para a classe a que per·
tence.
Encerrada e adiada a votação.

.,

:'·•

.;

O Sr. Presidente - Esgotadas as matarias da ordem do
dia, designo para amanhã a .seguinte ordem do dia:
Votação, em 2• discussão, da proposição da Gamara dos
Deputados n. 10, de 1924, que. abr.e, pelo Ministerio. da Jus.;.
Li na e Negocios Interiores, o credito de 6 :909$677, para paga-.
mento ao Dr. Rodolpho Chapot J?revost, em virtude de sentença judiciaria (com parece1• (avoravel da .Commissão de Finanças; ?J<. S.S, de 192~);
·Votação,· em 2• discussão, da proposição da Camarn dos
Deputados n. 48, de 1923, considerando de utilidade publica a.
Sociedade Entomologica do Brasil. (com parecer (avoravel da
Commissão de Justiç_a e Legislação, n. 279, de 192~);
Votação, em discussão unica, · do parecer da Commissão
de Obras Publicas, n. 35, de 1924, opinando no sentido de ser
attendida a solicitaÇão dO Sr .. Prefeito para rectificação da
Avenida Beira-Mar e rua Luiz· de Vasooncellos, no terreno
em que está ·.edificado à Palacio Monrõe;
'
Votação, em 3" discussão, 'da proposiÇão da Gamara dos :
Deputados n. 1, de 1924, que· abre, pelo Ministerio da' Agri-.
cultura, o credito de 196 :260$, para pagamento das vantagens
permanentes a que se refere o art', 150 da lei n. 4. 5551 de:
1922, aos. funccionarios que percebem vencimentos até 180$ .
mensaes (com parecer favoravel da Càmmissão de Finanças,
n. 28, de /92-f.);
·
·
•
·
Votação, em 3• discussão, da proposi,eão 'da Gamara dos
Deputados n .. 3, de 1924, .que· abre, :pelo. Ministerio. da Marinha, um credito de 97 :Q35$217, supplementar á verba 13",
dp o~camento de 1923 (com emenda da Commissão de Finan:ças, 3á approvada, parecer n. 29, de "/92.f.);
.
·
·
Votação, em 3" discus~ão, da proposição da Gamara. doS
Deputados,n. 6, de 1924,. que abre, pelo Ministerio da Viação ·
c Obras Publicas, um credito de 42:054$217, para. indemnizar
a Administraoão dos Correios de Joazeiro e varias collectorias
federaes pelo extravio de .dinheiro· na. Acjministràcão Postal
da Bahia (com pcweceio (avoravel da Commissão de FinanÇas,

n. 81, de, 19U);
· ·.
· ·
· Votacão,. em discussão .unilla, do parecet• da Commissão
· de Marinlia c Guerra· n. 30, de 1924, opinando que seja inde, ferido o requerimento em .que' Fruct.uoso Rodrigues de San.!.'Annn, 'sargento n,iudante do Exercito, solicita favores para
• a classe a que pertence; .
.·.
. .
. ,. .•
·
Discussão unlca da proposição da Gamara dos Deputados .
n. 153;, de 1923,· emondnnclo o pro,lecto do, Senado que estabe-'
Ieee· condicões para a al)osentadoria dos Ministros do Supremo ·
.Tribu!}ul :!Jieqerul (com parecer favore~ve~ .d.a Qo7_nmissão. dll

'

SESS.:tO J>M

· •
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1924,

Justiça e Leoislaoüo e voto em separado dos Srs. le1·on:vrno
Jlftmleiro, n. 47·1, de .J92S);
· 3' discussão da proposição· dti Gamara dos Deputados nu. mero 92, de i 922, autorizando o Poder· Executivo a mandar
· contar, sómcntc 11ara o:! effeilos da aposentadoria o Lempo
om quo serviram como addidos na anliga Secretaria da JusLir;a .
os f.unccionarios da, Secrcluria de .Estado c Negocias Interiores
José F1·ancisco Kabl, Oscar Orlando Moren c Luciano Augusto
. de Oliveira (com. 11arccer favm·aval da Commissúo rio Justir.a
e Leg,islação e de Finanoas, n. 821, de ·1923).
'

LevanLa~se a scss~o tis 13 hor·as e 50 minuLos.

·'

-·

-·-~··
.

1

.

AC'l'A DA 1\EUNL\0 EM 10 DE JUNHO DE 1924
· PRES!DENCIA

.oo·

sn. I!STACIO COIMBRA, PnESIDEN'I'E

A's 13-e 112 horas achavam-se presenLes .os Srs.:
Mendonça. Martins,· Sylverio Nery, D'ionisio Bentes, Cunha
Machado; Ferreira Chaves,. Vcnancio Neiva, Moniz Sodré,
Mendes 'l'avares, Bueno de Paiva,· Ad~lpho Gordo, Carlos Ca- •
valcanti, Felippc Sc'himidt, \'idul Hamos c So·nrcs dos San-

tos

(14)..

. ... ,..

. ·

. '.

.

·

.

-_ ;
O Sr. Presidente - Presentes 14 Srs'. Senadores não ha
numero pBra ser aberta a sessão.
·
Dei~am de comparecer, com causa jusLificada, os Srs::
A.. Azcredo, Pires Rebello, Pereira Lobo, Aristides Rocha, Barbosa Li-ini:l,- Lauro · Soclr•l, Justo ChermonL, Costa Rodrigues,. José Euzebio, Euripedcs de Aguiar, Antonio Freire,
· João Tbomé, Benjamin Barroso, .Toão Lyra, íE1oy· de Sonza,
Antonio' Massa, Rosa c Silva. Carneiro da Cunha, Manocl Borba, Luiz 'forres, Eusebio r! e· Andrade, Lopes Gonçalves, Gon· ·
çalo Rollembcrg, Pedro Lago, Antonio Moni_z, Manocl :vlbnjardim, Bernardino MonLeiro, Jcronymo . Monteiro, Miguel de
Carvalho, Modest~ .Leal, Paulo de FronLin, Sampaio Corrlla,
·· Bueno Brandão, Bernardo Monteiro, Lacerda Franco, Alrredo
Ellis, José Murtinho, Luiz A.clolpho, Eugenio .Tardim, Ramos
Caiado, Hermenegildo ele Moracs, -Affonso do Camargo, Gr~
neroso. Marques; Lanro Müller e Car·los Barbosa (451.
'

'

'

. .

·- .

-

l._

.

O Sr. 1". Secreta1·io declam
. que não ha expediente.
.
O S1· 2" Secretario declara que niio ha pareceres. ·
O Sr._ Presidente - Tendo comparecido apenns 14 Srs. Etnnaclorcs, '•não póde have.r sessão.
Designo para orclom do dia ela sessão amanhã a mesma
,i;\ marcada, isto é:
·
.
.
· ·
· Volaefío, cm 2" cliscnssfío, da Pt'oposiçiio da Cnrnara cl·lS
.DPpnlncir!;; n·. 1.0. ele 1921,, quo- n!Jt•e, pelo Minis!.et•io da Jl.lslic;.IÍ n 1\'c•g·ncio;; lnl.criot•cs, o m·crlilo elo fi :000$0?7, para paga~
menLo ao Dl', 1\od~lpho Ghnpol Prc\'usl, ~m virluc.l~ d(• Sl~n,-

86
1Pll~ll judiei:u·iu . (1.'0111.

''" (I,t
,,
. ..n. ,j.,,
1'1nançn~.

/1111'1!1.'1!1'

·/''~"),
,,.,., ,

(anm·rnor:l da Co11wii~stiO 11•1
:

Vlll:i~,ãn, elll :)• lliscn~sií.o, t!a j)J'OPOsioã.o r!~~; eamal'tl .~)üS
Dcpuln(io~ n. ·'18. do 1!12:3, eonsHl.tll'nndo díi utJI!dadc pub.J.::a
n Sor:ir.tlafh~ Enl.omo!og·wa do )3l'US!I (r:om J!'l1'er.r:l' /r.mn:·rr·u~l r/.:r

t.:nmtni.\·,çao dr• ./usil(•a r: Letnslaçuo, 11. :!1.1, rlr: 1.124),
Votação, cm disf:us;;fto tlllica,' do. pnroeor da· ~ommi5sf:o
rir, Olwns l'tlhlwas, n, 35, de I!121, opmanclo no scni.Jdo de sr. L'
aLtcnclirla a solicil.aeão do Sr . .PI'nfcit.o pum rr.cLiJ'icaoüo da
Avr.n iria Hoira-Mn r e l'Ua Lu iz r:lo Vasconcr.llos, nr.t terreno
t'lll que e,.;l(t t.>dil'icndü o Palacio !\lonmc;
.. Yotação, em 3" discussão, da proposiçã~ _da ~~amara r10·'::
Dr pulados n. 1, do J !121, qur~ allt•c, pelo MJmsl.erw da :\,g"l'!cnll.m•n, n ct·r.clito dr. I !16 :2!i0~, pal'a pag'fll)lenlo das vauta~ens "Jli'l'lllnnr.nl rs a que ~e refere o ari. J50 ~la lei n. ·L 55!í.
do Hl:l:!, ao:;· fnnecionnrin;; qur percebem. vencinwntos au,
IRO$ mcnsaes (com J;arr:ce;· (w.>orm!cl ria Commis.wío dr: 'To' i-:

·

nanças, 11. 28, dr: ·12;..1);
Vnladin, Plll ::1" dlsC'.msão, rhi ·proposição da Camara r!o'·
Dr:plllnric/:; 11, :1. cJp '1!12.\, que abre, pelo l\lini;;Lr.rio ria ~la
J•inha, um l'rr.dilo drJ !17 :035$217, supplcmentat· :i verba I;)•, .
. do or~nmcnto de Hl23 (com. emendá ria Cmnmissao de F'inan-;
jiÍ I~Jl!it'OI!IU/a,

29; de ·f!J2.f);
. Yotaçün, rm· ;}" discusRftQ, i·Ja proposi(lão du. Gamara <lo:;

Çll8,

JI!II'!!CC.i' '11,

Depularln~ 11. !i, de 1921, quP' abre, pelo l\iinislcrio. ria Viacão.
n Ohrus Publica,;, wn Cl'l"t'l!lo de -12 :05-í$217. para indemniz::r.
a ,\dminislr·açüo elos Correios de .Tonzeiro o varias coilccloria;; fcderaes pelo extravio de dinheir-o . na ·:\.dminislr!l~ãiJ
Postal cia Bahia (com )Jarecer favora.vet da Com.m,·issão tl·!:
Pina-nças, n, 3(, r/c ·1924);
·
·
Votação, em dis·cussüo unica, do parecer da Commisaiío
. rle Marinha e Guerra n. 36, de Hl2!l, opinando que seja indeferido o requer·imento em que Fructuoso. Rodr1gues rle Sim. L\nnu, ~argrnto aJudante do Exercito, solicita favores para
a ela~se l1 que pcri.CI]Cr.; ,
·
.·
Discw,são 1mica rl.a proposição ela Camara dos Deputado~
n. 15~l. d~ !!l2:l, rmwnrlando o' pro,ie,cto do·Se.n~rlo quo estahelt!Cr cnnr!H.:~'l's ]llll'a a apo:'ent.adorla dos ~lmJsl.rt'lOS do 811premo T!·ilmnal :Fcdm.·nl (crnn Jílll"er.•m• (ano1·mwl da Cotnm1.<~ao

de

.11/.vtie~t t! J;r:ais(,a.(!ilo e ·,:ol.'o wm sr?prwado rlo~'

S1's .

•,

·

.11)-.>

.1/onl!.'iro, '/1, 471, tlc·/.92.1);
·
,.
3" rJj,<·ew;,;iío da pJ•opn;;i{Jiio da Cnmara düs De~Jutar!os
11.. !1~. de: l!l~2, autori~mHio ·o Porlrr ExocuLivr}. a .rnanrhJ•
t•nnlal', ;,cíJnr:onlt! para os ei'J'cit.os da apnsenl.adoria o. tempo ·
~'III que Sl!t'l'il'am enmn acldidn~ 1m nnti••a. StJcre!,al'ia da .•T!.1~
!i(:ii us ll'ili!Cciunaein~ da SecJ•ni.UI•ia ·r! e l~sl.ar.ln e Neg·ocics ln1.01'iOl't!>' ·,.Jost\ Pl'ancisc:u J\a.ill, Osear·, Orlando i\t.oren e Lul'!llno Augnsto do Olil·oil•a (r:o1n pm•ecer da Com.m.isMio de
Jus/i~·a u .Ugi,,·/.açlio e fie P'iiiiiii'Jilli, n. 321, c/1: /.923) •.
t'OII'!/1110

Levanta-se a reuni ii o.

achr,nH;t~· pl'tJsenl.0~ os Sr·s. A'. ,\zror•Nio,
:'\pr·~·. Prroir·u L<thn, Dinni;;iit' Hcnl.t!iõ, Crrnhn Ma c hado, Eu r ipede~ de A1,n rial'. ;\ n!on ii HI Fr·ri r·e,
Fr.l'l'eira Clravr·~ • .foii.o r.~·t·a. Anlonio ~ra~~a. \'Pllancio :'\t•iva.
L11iz Tor.rr.~. :t<:n:;nh.io de Andr·rHle, Modesln Leal, · Sarnpai"

A';; t:J n % linr·as

~ltJnd·Jiu;·u )lal'l.in~.

Silvrrirt

!!Gr!l't1a, Butmn .di' Paiva. Arlolpho G0edo, Hnmni\ Caindo. Cm·Jn" Cn\'Uif'artl !, Gerwro~o ~lat'QI.rfJS, · Felippc SclrirnidL ,,. Lamn
i\liilkt• (:!3).

li

O Sr. Presidente - PPe~entcs 23 SP:;.
alif!l'l a a 'cssão'.
\'ae srr·. lida, a aetu tlu sCiiHÜ() .anlnrinli.

Sf'nndoPrH

esL:t

, . O Sr. 4' Secretario IRt~J·vindo rle :?") pt'Olll'flr.• r'r ln i lrwa ria
acl.n. ela ;;('ssão anlt•.rior, .que, posta crn cliscussão, ô appr·ovnda. st•rq ·r·t!clanrw;iio. ·
.
.
·,
·r.;· iguulmrnlt" lida., pn~ln rm disr•r.tssi'ín. r, srm · !lr.halc•,
npprovurla n acta da l'etmiíín t.lo dia Hl rlo co'r•ronl.e.

O Sr. 2" Secretàrio (scr·vinrJr, de 1.'1 rl(L conlrr do ;;f>:;uinte

'

,

Officius:
Do, Sr. 1.' Sc•cruln1;io da Camara rh; Dnputnctos,at•cmet-

.tcndo as srguintcs ·

l?J\OPOSIÇÕES

N •. 20 -

11124

Con::rrr!sso Nacional resolve:
, . At•l.. 1.' J<icn o Pod~J' Executivo nutorizndr,· n nl.tril', J)i!l(l
'l\linisLerio da Guerra. o crodilo CSJJecinl de ·l :02K$l00, rfnrn.
pag;ament.~r da r.liaria dn ::l$:1fl0, que cnmprte, nn lli'l'itttlt'l di' '1.
{i e marr}O a :) L de rlr!zemb:·o' i.! I' ·I 02~J. ar• oper·al'in t'lt• :3" class,t~
rio ArRenal de Gnm.·r·a do Hio nmncle <],., S:tl. M:il.hia~ Fnl'tn·naln CoT•rôn, rlispr•n;;ndn dn 'rJ·vir:n. poc!Pndn pnr·n i.•,;•, l'nzrt•
a;:.; llt'Cr:--:-.at•ia:-; upf:Ni(~i)t~s dr' et·Nlil11
.lut. 2.• Hr~\'GgrWJ··~t.• u~ di~prl8lr,•iies r.m eonl.r·ar·in.
(I

/

· . Camilrn dos Depalad•'~s. l.i d•• junho dt! 192\. - :l·J'IIo/J'o
n(lr/n'tttU's r/11; A:m~Nio, Pt•n;;irit•ule. l - fll'ilt•l' r/fo Sou;", I"
Sí.•r·!'tul'in. - lla.u·ulplw Bocaum••t G-rm/irt, ~" St•eJ't'ln!'io. A'~Com1ni:::-5ão (lc·Pjuaw~·as.
,
N. 21- 1924

O f!on,::r•,w•n :'\ileinnnl re;;o:,lrc:
Arl. 1.". Fica o Pt'l18itlrnl.r rln n. . publien nui.•Wizndn n
n.lll'ft·, pr.lfl Minislrrio dn Via~iin e Obr•a;: PulJ!icaR, fn~endo

·

'

'

..

es

lNNAES DO

SENADCÍ

paNI isso as operações· nccossnrins o m·ecliLo ·especial de réis'
.J ; 691)$, para · occorrer aos pagamentos devidos aos praticanLcs acldi.dos da Inspectoria Federal de Portos, Rios e Cannes,.
;vm;llio Bramlfio o Euthaho Oyro de Castro, sendo 3 :450$
para o primeiro·, o '1 :240$ para o segundo.
.
,
Camarà elos Depu Lados, 17 de junho de . 1924. -'"" Arnolfo
Rodrignes de Azevedo, Presidente. - Heitm• de Sousa, i •
Secretario. - llanulplto Bocayuva Cunha, 2" . Secret!lri~.A' Com missão do Finanças.
·
·
Do RJ'. ministro da Fazenda, requisitando o processo que
instruiu a PJ'Oposicão ela Camara elos Deputados n. ·H5,' do ·
1922, que abre um credito .especial de .2:995$966 para pagamento a André .Josó Barbosa, em virtucl·e. de sentença jttdiciaria
- A' Sec:retaria para aiteÍlder.
.
Do Sr. Dr. Carlos elo Campos, Ilresidente do Estado de São
iPaulo, ngraclccendo a communicacão da ele1cão da Mesa d" Senado, que tem cl.e servir na presente sessão. __; Inteirado; . . ·
Do Sr. Dr. Manoel Xavier Paes Barr.eto, juiz federal no
'Amazonas: accusando haver recebido os ·uvros eleitõraes que
serviram no p•leHo de 17 ele fevereiro do corrente "anno. ·-· ·
Inteirado.
. .
,
· .- ·
Do· SI'. Dr. Antonio L. Castello Branco, juiz federal do
· . Mar11nl:lão, communicaudr• ter recebido os livros que .serviram
no·pJeHo .oe 17 de fevereiro do corrente anno. -Inteirado ...
'

'

'

I

,.

'

'

'

'-

:.:.. • .•

,

.

· O Sr. 4• Secretari.o (servindo de ·2") declara que não h a ·
pareceres.
·
·

•

O Sr. Presidente -

Continúa a hqra do . expediente.

O Sr. Ferreira Chaves - . Peco a palavra.'

.

.

'

· · O. Sr. Presidente
- Tem a palavra o Sr. "Ferreira Chaves.
.
.

s;:

O Sr. Ferreira Chaves . .:_
Presidente, priv~do de'
. comparcc.or nestes ultimo~ dias ás sessões do Senado, não me
to i permiHido cumprir, aqui, da tri·buna, o duplo dever de· es 7 /
· t.ima pessonl. e de solidariedade politica, que ·me prendiam ao··
í.llusf,re norte-riogmndense, Dr. ·Manoel Dantas,dallecido, na
ciciado de N-atal, ás 6 horas da manhã do dia '15 do corrente. ·
. Fnç'o-o, ag6ra, Sr: Presidente, ainda profundamente aba"
lado do golpe vibrado éonl.ra a fnmilia, a sociedade e o Estado,
de que sou obscuro representante. (Não·apoiadõs.)
·... '
. Figm•a de all.o f'Clovo no domínio da politica. fl no âepartnmento das Jetf.ras, o inol'vidnvel ext.inoto, que; desde os primeiros
estudos. deixou .patentes os surtos da sua intelligencia fecunda
e credora e· inexc.edivcl cap•acidnde· de t.rabnlho,. acariciando os
. bel! os idenes de amor tí Iilíerdude c· ·ao progresso, logrou a for1una de corresponder .ú~ esperanças e realizar as promessas
·com que lhe acenn:va o futuro. . ··
. .
. Quando, ainda, no curso ncademico, alistou-se com fervor.
na linha dos propugnndcJ•es do . abolionismo. e da Republica,
fundando, na cidade de' Cnicó, séde do municipio do seu nas~
cimento, VIbrante pr.riodico, cm que, dcsassombraclamehLe, crefenclia, animado do espiril.c do tempo, a realização. desiUIS iUIIS
irandos àspiracõas IJberaes.

• 1
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· Formado cm clirei1u, continuou n devotar-se ás lides da
impmngn, assumindo pouco drpnis um elos primeiros lagares
na redacção c!' ,1 Repu.IJ/.ica, or·,gão clo partido, em cujas 'fileiras
m'ili lava. Ex~rcc~1, cnm. rl i:;l.inrc.ão, vuri os cargos pi.\bl icos, federa os e regwnacs, · norncadamente n cio promotor publico
procurador secciona.! e ,iuiz subsLit,utn federal professor. no
Athenou Norte Hiogr'andcnse, e ultimamente o de presidente· d:t
Intendcncia·da Capital, ·pos/.n iL que o !~levaram os valas· do~
seus pares c· de. ond~ o \'Ciu arrancar 1:'. morte inexoravel ..
.Rcpresentoú o 'Estado .c a fnstilu.lo Hi~torico do Rio Grande
do Norte, rlo qual era r.onspicno associado nos Congressos de
Geographia realizarlp.~ lias r~npil.acs do~ Estados da Parahyba.
Pernambuco, 'Ba.hia c Minas Ge1·acs, revelnndo sempre no
desempenho de Uto importante commi.>são alta competencir.
no assumplo c· incxccdivel operosidade. Nof.abilizou-.so como
advogado nos aurlitorios. ~m que era .,,ltamaclo a exercer SUll
profissão, · consl)gtr inclo. ;1ilo raras veza;, a golpes de · talento
e de solida cull.ura, mcmoravcis 1victoi'ias judiciaes .. O que
.. ainda mais c melhor UH? realçava ,:1 ·personalidade era, de··
par. com a-sereni.dade dn ·seu éspirito lucido, ·a extrema bondade de 'um coração hcm formado. Dahi, principalmente, as
expansúcs da mais funda mag•ua, com que a população ela
cidade, r:epresentando I or.lns as classe,;, lhe acompanhára o
feretro para, na ultima morada, clizflr-lhe a ultima despe.dida...
·
· E. bom :pode1;ia,' Sr. Presi·dente, -o prestante e sandes•>
conterraneo repetir,.ao exhalar o supremo rllento, o nom. om.ni~
. ?no1'iae do poeta~ ~im, que clle deixa de' si uma tradição de
labor fecnnclo e efficicrltc cm prol rln ·liberdade, ·do progresso
e· das lettras, tradiçã'o qüe o perpassar das edades não arran •
cará· á memoria dos nost.r,ro.s.
'
·
ReQueiro, pois, n V. Ex ... Sr. Presidente, a 'bondade d':
consultar o .e~enado si pr.rmilt.fl i11serir na acta da sessão fie
ho,ie i um voto de profmvio pczar pelo fallecimento elo illustrn
· patrício. . .
..
·o
"' "'·
• ·Azr.ruÍl:oo -· Muito .bem. '
, l:SR.
.
O Sn. FERRJi:TRA GH.,ri'Es .:._ :.'.a cuja família e a•J Gover<nndor do ·Esf.arJo se expr.dil':i tclcgramrua, transmitLiudo-Jhes ·
· o· sentimento do Senado;· (11fuito bem.; muito bem.)
•

.

.

'

o Sr. -P:cesidente - O Sr .. Senador Ferreirn Chaves reqtieJ·· sr:Ua insm•ido ·na ac.ta dos ·no~sos lrabnllios.'d~ ho.ie t1m
voto do pro'ftmdo peza.!" pelo falicCJmemll, no R10 Grande do
!N-orl.n, r1o 'illustre hrn.silciro, Dr .. Manoel Dant.ns, e que á
família c ·ao Governador elo Eslaclo 50, e11:peoam t.elegrammas
t.ransmit.lindo-1 hes o ~r;n t'imento do" Sanado;
Os.' sonhoriJS qnc urpro_vn!l: o J•equerimcnto queiram Jo ·
,vnnlnr-sc. (Pausa.)
·
Apprnvadc, , .
o Sr. Cunha Machado

o
lhado.

Sr; Presidente -

•

Pec.o

a palavra.

Tem a pn)avra o Sr. Cunha ·Ma-

/

90
O Sr. Cunha Machado -

S1•. P1·esidente. o S1•. Sonnrlor

CIJsla llodl'igues, meu eompanllr!ii'O dr! l'f'Pl't'SCnlnefio, pedefilO enmmm1iqlle n .\'. K..:. rJUC, po1' molivo de molr:;l.ia, ufío
pt'ldr, eomllUI'eet!l' ho,io. nem podr!l'(L eOillflU!'cccr a mais alguma3 sesst:íe:; do Senarl•1.
O Sr. Presidente -A Mesa fica inl.ril•acla.
Cnmpni'CCPill mais os Srs .. Lauro Socl!•t\ .Tusl.o Chcrmont,
Tlo;;a e SiiYn, PNll'n Lago, ;,tLupes Gnn~uh•Ps, .Teronymo :\Jon!r)il'o e Soares (los Santos ('i) ,
Dnixnrn r!e compai·cccr, cnm causa ,insl.il'icacln. os Sr·s. Pi-

rt!S !lP!Jt'llo. Ari.~tir!Ps nocha. Barhosa Lima, Cnsl a Hodriguos,
E11Zl'hio, João Tliomt\, ·n,•n,janlin· B:H'I'Oi'O, Elny de SotJZ:\,
Cal'lleii'O da Cunha, ~lanocl Horha, ,\nlnnio :.\Joniz, ~loniz Sn-.
di·t!, Jlanor•l :\lon,inl'flim. Brrnal'!lino Milnl.r.iro, Mi;:mel dr. CarYaillo, ~lorlesln Leal, :\londes TaYarr~. Paulo de Fl'ontin, Bnenn Ht'ntHI:i•J, .Bernardo :.\lonf.()il'D, Laem·da Franco,, ,\lfrcdrl El- .
li;;, .To~,~ ~IIH'lin'ho. Lniz Adolpho, Eui;'cnin .Tal'dim, Hrl'milne-.
4·ilrln de ~!orar:::; .AJ't'nnso I(] e Ca!l13l'gu,- \'ida! l\amo;; c Carlos
Barbosa (20) •
:to;;.~

O Sr. Presidente- Anl.r~ rle pnggnr á ordt'm r!Ó dia, nomeio ..
pni'·U comp!Pini' a ile!rgar:ão ri•' :::rnúdo na ConJ'nrr.ncia Tntcrtmdonal de C:nn\mel'(•in a l'f~lll1il'-!'e na Be!gica, nl'im dr exN·r•f'I' a;; 'l'nnet:õcs rir sr~CI'rlnrio, n :::r. DI'. T:uiz Spamno, al.IXÍIiar• do nos~o adriirk~ .comnwrcinl rm Roma.
·

•

ORDEM DO DIA

,,

Estão presentes apenas 30 Senadores, pelo que deixo .ele
mhmcll.er :l vnl.a.cão as mat.P!'ias da ordem elo dia com· a d!Scus~~n enccrrnrln.
Passa-se á.s mal r rias cm discussão.
APOREX.1'All01l.IA DE. :\IJXJS'l'I\OS 110 8VPTH::Iro 'I'R!BD:>IAT, PluDE11A!,
Discnssfio unica da proposicão da CmÍlftra dos Deputados'
. 11. 15:3, rlc 192:1, t}mcnrlanrlo ·o projecl.o elo Senado que csl.nlw~
l~cc conrlictiPs pm'a a npnsenf.arloria dos ~Iinistros elo Supremo
T1·ihnnal FNlrml.
Enr~rt'l'tHia e nflinr.ln a vnlnciín.
•
GOX'I'MiE~! 'DI\ '1'1\~TI'O f>.lftl olf>OSilX'r,\DonÍA

,.

. :1' rliscussão! ria PI'Oposiçiio ela Cnmarn elo; Dept;l.arJ~s nnmero 92, rio 1922. aulorizanrlo o .Poder Execnt.ivo n .mànrhn'
ennlal', ~6rnr.nle pa1'n. os rf:frilo~ da . apnsr.nlnd<"win, o lrmpo
cm que ~rw,vn:am eon;o addidos nu anl.l).:ll Srm·l!laJ'ia da ,)u~u 1 :n
os funcc10n.arws _rla Scm•rlaf·in rlo Eslado ·e Ne~·ocios Ini.IJriores
.TOSl1 J.Cra.ncJSCO r~ahl, Oscar Ol'lanclo Mnrcn. c Lnciano .Augu~lo
tlc O!!\'() n·a.
EneCl'l'adn o arliacla n vnltwão
•

I
ra

'

'

'

..

o

0 1 Sr. Presidente - Esgol.nrlnf; as mal.t~!'ias, cm. discu8sfio.•
1
1 clia.lovnnlo a sesi·fin. ·
or·cc•n1
ro

.

'.

SI!SS.\0 ~~~r

20 T>~ J.U:oro ll" I \12-'1
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Dc~igno pur·a OJ•rlom do dia rln iH•;;;;;in dr. nmanhií o se-

guinte:

Vol.aç;1o, er\1 2" discn~são, >la prnpn~ieão da Cnninm iln~
11 .. ·I O, de• I!l2-l, que abre, pelo Mini;;l >'r· i o ria .Tm1i>;a o Ncg-neio;; Tnlt.'l'inJ~i'S. o c•r••:dit0 de (i :!lO!l$Gii, pam \Htg·nJncnlo ao D1·. llouolpho Clrapot, PJ•••vo;;l, cm virlndr de ~r.n
lonca ,indieial'in .(com )Jiil'r.cer {arJorcwel rln Cu111111is.wio de Pi1rauças, n. .u, de .J92f):
Voi.U(iÜO, em 2• diseus;;fío, da proposi>;ão ria Cnmarn ílns
J)epul.adns n, 18, eh• ·I !l2il, cnnsirlcrando · d>.'· ul.i Iid:vln publ icu.
a. Sncirdarle Enl.ornolog·ica do Bl':lsil (cmu Jltu·r.·c,,, f'rwrn·a~:el
r(a Cmmn.isstio dr} Jnsli(;t! •: U:ai.Yla(:<io, ·n, 2i:i, th~ ·/,9U);
VotaÇão, cm d·iscus,ão unica, do ]\t11'CCer i.la Cnmmiss:i'l
dr. lJiwas Publicas, 11. · :35; de Hl:.?-1, opinnndll nn sr.nl irln de snt•.
al.f.r.ndida a ~Diicilação elo 81·.. l'r'lll'r.ilo. pat·a reelifica(;iio da
:\vr.nidn Heil·a-Mm· rJ I'Ull Lniz r],,. Vn;;l'onenllos, nn tCI'.J'CIIO
·~rn que N;lü I'Ciil'icndn '' Palacio l\ID11l'oc;
Y.ola>;ii·o, mn :l" di~eus~fio,1 ria proposi~iio da Camu:·a rl•)'
Dt•JHifarlo:: j;, 1, de'Hl24~ que t<.b!'('., pelo l\linist•r•r·in ria Mn·i. m1lí.m·n. o cr'>)dil.:> ele :19G:260*· para pngarnr:·nlo r:la;, \'nJda;;i'n.~
JWl'Ii'Jttrltwf..r~:;· a quo sr. l'CI'er·e n nl't. 150 da J!d n. :í .:):i!>. fie
:t!:~:!. aus fmwcinun1·ins qnc pcr·r.ebem Ycncimc·nl.n;; :.~li\ J8iJ.~
li"Pni'(lf!~ (1'11'11/. 111J.I'()Ct'1' (rt:I'O/'.fl'l.'r!/. du. Cmnmis.wio !lt) Villlll'r(''ls,
Depul.nclo~

11'

:28, r/(• 19:U);

V·Oiação,

a·

dii;cussão, ria proposicão da Gamara dos
IJLW abro, pelo Miuistel'io da :\lari- ·
nha, um crcdil.o de 97 :0:3ti$217, supplcmenlar tL verba t3•;
do orcamenln tlc 1923 (com emenda da Comm·isstio de Finan-

Dt•ptltnclos

Clll

n. :3, de.-1 !l21,

çcts ;iá approvada, pm·ccc1· n. 29, de -1924);
Votação, em 3' discussão, da propo'sicão ria Camara dos
Depu Lados n, !l, de 1924, que abre. pelo :\Iinisterio ria Viaçií.>)
o ..Obras .Publicas, um crodilo de 42 :Oti1$21i, para inclemnizat•
a Administrar:ão rins Correios ele Joazciro e varias cnllcctm·iaR
fccloJ•:ws prlo PXImvio ti-r rdinhr.irn nu Adminislr·n\:fin Postal .
ria .Balda (room }llll'rocPi"J'tl.I.'Orm>el drr. Com·mi.wi(t de Fiuanças,

I'

. /1,

:JJ, dr? ·/!)2.f).:

Vol.aeüo, rm rU~cn~sfio nnica. rln parf'C01' dn. Cnmrn.issüo
rltJ :lfl24, opi.nantln qiJie SC',ja inrl~
fnr·idn n J•nqur.J•inwnl.n t\11~· rpw T!'rnctunso llodr·igTws >Ir Santanna, !'argrnLo n,iudant.A dn Exel'ciln, solieil.n favores .pnm

ele Mar·inha c Gum.·ra n. 36,

n

pePI nner.:
Vnlar;ãn, r.rn r.il~ctJ.'.•liio nnica; da pmpnsiciío da

eJnss1~

a

qu~.-.

CamuJ'It
dos D>•t.nllarln~ n. ·!ii:l, ,tp I!l~:l, r•nwndandn o pr•n,jecl.o do Stl•
l•ado qu>• PSI.nlrr•loce cnndi(:õe,; pn1·a a aposPnt.adot·ia rln~ ~~i
llislr·M do SupJ•r.•mo Tt•ihunnl F'ednr•nl (cmn Jlii1'Ut:IJI' /'IIIW'I'm.•f•l
da. t:o'/11.'11/.isstio t/1: ./ll.<lii.•O u V:rtislfii.'IÍO

tio Sr.

. '

Jel'fll!IJIIIO

·Moutr:iro,

11.

1: 'I!Olll

11111.

.WJlfll'atlrJ

:iii, rlt: /92.1),

Vol.acão, :em 3" tl!~'euss1ío, da proposi\:iio da Camarn dos
Depu lados. n. !l2. ·cln 'i\122, anl.ot'izando o Poder Exocuth·o u.
mandur ennl.at•, sómenlp para os offeitos ela aposcnlndoritt y
f.empo om que servi.l'tlm oomo udc!iclos Uil un~ig·a Sccroturta.

.•

ANNÃES DO

'SENADo

da JusLica os funccionnrios da Secretaria. de Estado e Negodos Interiores, José FI·::moisco Kahl, Oscar Orlando Moren e
Luciano Augusto de Oiíveira. (com )Ja1•ece1' jlavoravel da

ComrnisBão ![c .Tustiça
de 1.923);

f!

Legislação c de Fina;nç(:ls,
:'

n.
·

321,

3' discussão, da pmposicão da Gamara dos Deputados,
5, de 1fl24; que abr•J, pelo llfinisterio da Marinha, um ore·
dito de 80 :000$, supp!PmenLar á verba s• - •llfate.rial ~ .subconsignàcão - Expcdie;nLé, do areamento da Marinha de
1023 (com emenda da Com'missõ.o ele Finanças. · já approvadn, parecei' n. 30, da o/924);
3' discussão, cta· pi·oposio!io 'da Gamara .dos Deputados;
n. 115, de 1022, que nntoriza o Governo a· mandar . fazer o
lastramento do trecho ria Estrada de Ferro Central do Brasil,
.bitola larga, de :Murt.inho a Bello Horizonte, podendo despender .até a quantia de _500$000 .(c9m parecer._favoravel da Commissão, de Finanças, n- 27, de 1924) • .
71.

1

Levanta·s·e a sessõ.'l ás :13 horas e 50 miriutos,

...

·.··'

'

ACTA DA R.EUNUO EM 21 DE JUNHO DE 1924.
. .

['•'

.

.I

PRESIDENCIA DO SR. EBTACIO CP;JMBRA, PR!llSIDBN'l'E

.

..

'

.' '

.

'

}iiO>'•• i!

.
A's 13 e 1/2 horas acham-se presentes os Srs. Mendonça
Martins, Silverio Nery, Pereira Lobo, Dionísio Bentes, Cunha
Machado, João Thomé, João OT.yra, Venancio Neiva, Luiz Torres, Goncalo Rollemberg, Pedro >Lago, Sampaio Corrêa, Bucno
de Paiva, Adolpho IGIOrdo, Carlos Cavalcanti e Felippo
Schmidt, (16.) .
·
,
O Sr. Pre~idente - Presentes 16 Srs. Semidores, não ha n~
mero para ser aberta a sessão.
Vàe ser lido o expe-diente, para. ter o conveniente destino .

.

. o Sr. i' Secretário declara que não lia expediente.

..

0 SÍ'. 2' Secretario procede á leitura dos SCit}iDtiS
PARECERES'

N. 37 _:.. 1924

A' Commissão dé Marinha e Guerra fÓi presente o r·equerimenLo em que o cabo reformado do Exercito .ToaqUim
Barbosa dó Nascimento pede molhor.ia de sua reforma nn
posto do 8" sargento.
Niio osl.nndo o nlludiclo requerimento acompanhaM de
qml.lquer !llocumant~t, tluailatlw ela julitiÇ1k 8• sua. PNitittçie ,
~.

,-

I.
SE!I!IÃO l!l.M

2i

it%~

DE JUNHO U

e jul!a•uio a commissiio que a reforma do peLicionariú lo"
Sido eonccdiüa de a()côr~o _com_ os precellos legaes, ó por
Isso de )larecer lJUe' a prcLencao nao ucve ser aLtondids. .
Sala das Commissües, em 20 ue junho de 1924,' -- Fe.;
lippu Schn!'idt, Presidente. - Soa1•es elos Santos Relatar.
- Cai'lo~ Cavalcanti. -. Luiz Torrres. - A impriÍnh•. · ·
~h a

''
. PARECXRES

.

N. 38- 1924

'

Ao Conin·esso Nacional, dirige-se José Joaquim .'J.'elles de
Carvalho, fiel de 1•, classe, 1• sargento da Armada Nacional,
solicitando melhoria· ele reforma, nos termos da lei n. 4. 555,
de 10 de agosto de 1922.
· . .O sub-official reformado de que se trata· .obteve sua.
inactividade po'r decreto de, 29 de maio de 1908, mediante os.precoiLos do decreto n. 3.234, de 17 de marc-o de 1899, que
ao tempo regulavam o assumpto.
.
Agora, vem pedir a r.cvtsão do processo do sua reforma,
· para o effeito de lhe serem applJCadas as disposições maia
vantajosas do regimen que vigora actualmente. . ·
Não seria ,justa. a feitura de uma lei de excepçAo em
ravGr do requerente, deixando~se no statu-quo actual os seu!!
eo!legas ref.ormados, segundo os preceitos legaes, sobre os
qunes, com rigorosa justiça, assentou sua ·propria inactlyi"
~~.

~

.

.

'

, De resto, a Commissão de Marinha e Guerra, cm doUll
pareceres successivos e recentes, dou voto contrario ·a peti"
ções identicas. E' o que tem de fazer,. logicamente, na. quo é
objecto deste ligeiro estudo, Assim, pensa que o Senado.
deve indeferil-a •
. Sala das Commissões, em 20 de jttnho de 1924. - Fe"
lippe Schmidt, Presidente. - Carlo& Cavalcanti, Relator .. Soares dos Santos. - Lttiz Torres.

.

1..,
'

'

'..:,!'·:t·:·

N. 39 -

1924

Em requerimento dirigido a.o . Congresso Nacional; o 1•
tenente patrão-mór reformado da Armada Nacional Eloy José
Dias MaohadG, appellando para. a magnanimidade dos · mem"
bros dOe Poder Legislativo, pede melhoria da sua reforma,
obtida por decreto· de 2() de janeiro de 1921, attenta a carestia
actual da vida.
. .
·
·
. O peticionaria pa.Ssou para a cla&se fnaotlva da Armada,
no regi.men da. lei n. 2.290. de 13 de dezembro de 1910, então
e.m vigor, não lhe tend(} sido negada nenhuma das vantagens
a que fizera .iús por essa lei,. a titulo de asslstencia perma"
nente do Estado,· em compensação aos serviços que prestára na
actividade..
·
'
Hu.ie, as reformas são concedidas segunao o~ preceitos da
lei n. 4. 555, de 10 de agosto. de 1922, o!!erecr3ndo · maiores
vantagens aos que a. ellas· teem direitOo. Njto é, porém, ~si"
. :vel á União ~.quiP!Il'.ar em yencimentos e ~egundo ·as ta.J>~ll~

94
:

das ul•Limas leis votadas pela evolução natural das cousas c
tendo cm .vista sempre o in~eresse geral, sobrepo!lto ao ind,ividual, todo~ os reformados por dispositivos regulame.n~ares
:mteriores·. Ser·ia augmentar do manotra con~inua e inconsidcrada a sobrecarga que ,iá posa tanto nos cofres publicas, por
inl'luencia das ~lasses inactivas, em um momento cri~ico, como
o actua!. para as finanças do patz.
Emfim; ainda si se. tratasse de reparar uma lesão de direitos, justiç!l deveria ser feita, quacsquer que fossem os sacrifícios impostos ao Thes·ouro Publico. Mas,· tratando-se,
como · se trata, ·simplesmente de· um acto de magnanimidade solicitado ao .. Congress{J Nacional, a Commissão
do Marinha e Guerra,. embora lamentando a situação p·enosa
em que. diz achar-se o requerente. sento-se no ínilludivel d~:
ver de aconS~elhar ao Senado o Indeferimento de. sua petíQii.o.
Sala das Commissões, em 20 de junho de 1924. - Felippe
Schmidt, Presidente . ..;.. Carlos Cavalcanti, relator. - Soare& .
dos Sa11tos.

·

li' . Hl -

1!)2.1

:\ CoilJJI'ds;;;lo r.le Marinha ·I} Guerra. chamada a dizer ~ullre
n projr.el.rJ n. :15, du anno Jll'oxirno passado, qJJe autnriz:1 a
I!<Jil~lruel,~ã.-i rle dJJas eslnÇiies de pouso ]ll11':t ll~·dr·o-aYiúüs, em
.BJ.>i(·m o 1\lan;ío~, dt•pois ·f!e e.;l.uclal-o etrid:ulosamonl.e, .inl;m-n in,;piJ•at.ln, sum rlm;irJa, no mui~ dc·IJillido · palr·ior.isrno.
dr>:;de qne. 1.1~111 pur_ til•sul!!'raJIUfl. aug·!1wnl.ar os parcos 1;1~:
lJlí'lll.o.s ele flUí' r.llo]ll.ll' n Marmha Nue.wnal. 1111· que so l'Plct:o
a no\·a ill'llJa rle g'I.Jr..I'J'a, IH'epondera11le ·col!abm:;ulora 1.!~1. \'J-.
doi' ia na,;· hal.al!Ja,; du Jul.un,, qnet• actuando i;;o!adanJonle,
que~· un1 eunjllnlo rum .os uaYios de supet•ficie e sublilnJ·inos.
As;;inJ. ningnr.m absolnl.anwJlte por.irmi neg·al' a ulilidadc
e nw~nw a Ir' ~~eJ.•In ponto, a nrgeneiu que há na· eonslru~ção
de cr.nlt'r>s de aYia~1ãn o po;;lo;i on cst.açi.íes. do acolhlrnenl.o ·
p·ara h\·r.lt'rHJViJie~, contoi·mc esfil a r.xigir a clcfcstt a~rea do
lil.t.ora( da Ilrpuhlica.
.
Essu proiJl~ma, pm·1lm, para ser solucionado com acel'io,
is ln r\ de mor.lo. a· atl.ingir• uffieazmentc .o fim que se t.•.•m ern ·
vi;;tn. rl~\·e obedr.r:CI' a cnnsideruç(ie;; de m·dr!m tcchniea qtw
!l<jtl pnrlem s~~J.' sact:.ificadns, n.~ quaes por sua. vez ac:.tl'r.'elam
lll'l[H:rtllTvos !Jnanccn•os Llu nmwr tJ·anscendencm .nn ll'JOlllJmto
. acl.nal. Aquellas cunsidnrar;,C,cs exig·en1 a localizacão · dus rr:1'r:,·idó;; r:enlt•os c poslo;; de aYiação em r.lctcrrninados .lo~;:H'~·:
1ln;; '"Jcl.ol'e>< t•Jil qun eslá diYidido o pniz, ~oh o ponl.o ele vista
paJ·Li·enlaJ• de que se lrala. E si para a escolha dr. um rles•aJ~
lllf(ilJ'f.•s diJ ~Pclor-norle f.!SI:í indwado u Bslaclo do Par:í, 1~a
t.·itlat.IJ: de Belém mt. outra 'III ais conmm:icn/.e ti.. bât•a-uiar ou.
11111/'(tt:m ·de ·l'io, .na phJ·aso r.la· inl'OT'llltlJ;ãn ol'J'kial ;wbi'(' rJ
.a,;sumplu, .\lantíos não o I.>SI.tí; rlr.elaranrJo o illusl..r.o alrnJl'Uilf.t• Minisl1·o da ~larinha. eJü seu rclal.orio
desl.n annu,
::'eJ•um. llllt'lns rle con;;trucção lllfl i~ m·g·et1ll', depois dos ncensRai'ÍM ·ao ,;l'dlll' do· snl c• al1\111 du JÍI'Ojoclaclo úo :Purt\. o.':.
rir~ Jlcrnamllli'I'O o .llnhia. r:om espccial'idacle o dv . sdtrllutlo
Bslitdu' í'l.'{tTido 'li'Í'IIIa, · dciJitlo !Í 8/W. tn•iviltJqiadrt .s'i/1/f.t(•iio, a
. meiu cpmiulto da( 1·u:l(l8 1)al'll v csl1·an(JI!Ú'u .:
.
- .. .
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· Além rlifl;;o, convém poHclurar que a iufll.allnção de um
cenlt·u de aviar:ão ~upfJÜC\ n exist.cncia d(l rlivoJ•sos IHtrqnC's
das Ut't'OIIa\'J!,; 'Cili'PeSp(rndr•llLI!~, depo~ilos ele 1::;:;cncia, te!t•gt·a)Jiul, ol'l'ieina,; de J'l'ptu·aciín. de, ele.
.
ÜJ'a, o nrc;amento pnm J•ral izar ;;enwlhanl.f•,; wnsi.I'U:eciíe~. niín rnídl) deixm· {lu exc:edet· 1'111 muilo a Ílll[IOI'Laneia
& noo :000$, al1! quilnlo lindl.o11 u pl't.l,jPelo a:> clespnzas r::.'. :w•elh·a.;;. vi;;lo· coino, ·na uir.ilita nul.oJ•izada pelo Govf~t·no. ·
eale11 la 11c'·~pendnl', a l'l!flUl'l iviin cmnpelr.•Illl', emblii'H eom a
,lflaxinlll ecul\11111 ia, quanl.iu approxi n ta ria a I.. 500:000$000.
J~ntrdanln, trata-.;;c apeuas de lllll'llludl•,;l.o po::<lu,
·
J>ori.'anl.n, tudo acoll:lJ!Iha .a que so adie o as;;umplo p:H':t
.rnelhnl'. oppnrLllllidadr. tanto mui~ quanto, Jll'~tn partieul:tr,
11ttl'r·~<· nH~I" eurinl deixai' ao P.c.Hler Bxnculivo a rosponsaldl idade 1k• i1· et'fecl.uando, paulnl.inamrnte. eolll n:; !'CC:Ili'Sn::<
orc.amcntarios que p!Üiel' disp,)~;. n plano do ~~onjunlo j:i !:!"·

l.udaclo :;ubl'e o itnpol'l,anll.' .obj<•rlu um questão.
Eis ·os moJ;iybs, JHH' força. r.l11s quaes a Gomnlis~fio de
1\Ial'inha e GucJ'I'a não püdc dar o seu assoniJmcnto ao pro.ieclu u. J.l, de 1!1.23, o.pinando pela sua rc,icicão.
Sala· das CC.Ill11'llissõe;;,' 20 r.! e Junho de I!)2.\. - Pl;litiJJn
Schm idt. l'rr.,;Hicnl e. - Cm·lo.1· Caval(·anli, llolalor. - Soa1'es tios. Snn/(18. - Lu i: 1'orres.
PHO,JEI:~·o

-

..

n1.J SE:->,\1)0 X. I G, JJE J!\2:.:. ,\ (1118 f\1': 1\~:I'Eil!o: o
JÚ:r:Ji:ll HL'JliiA

!',•-

O Cong-t•(•s.•u Xaeiunal deernla: ,'
.\ri: l". E' o P.ndt~l' Exr~t~tlii1·o filll.l.ll.'iZtHin n mant.l:ll' ,:m~
sl.l'uir u appaJ'I'llHlt' cm Be!t'•m. Eslarlu elo Pal';\, rJ ew :unnlios.

HO _E.;[~~·In elo :\.II'HtZ!lfiUS. dilaS, l'slaciif'i! di) l1011i;o 'pal':t h~·
.dr·o-a\'H.H'><, rie:,;l.nt:tdns ao ~c.·l'\'1!:11 da :\nnadn, eni.I'I' aqu,::Ja~

duas '*!ade;;, poclcnrln, pat'a i,;so. ab1·i!· os IJl'Cclil.os CJI1'.1 t'ut'P.;IJ
al1i UI) maXi1110 I}IJ (ii)(] :000$ ("c.•i;;cenJ..o;; COJilOB de
.rc\is) •.
·
•
"\rL. 2"·. Ite1·ogam-su a;; dis[)osiçi'ít!.~ em e'onli·u!'io.
IWCCSSUJ'iO;;

.

'

'Justo Chermout.

·

J us / 1.,..waçw;

si

..
Con:'<itlc•t·af!n ()I) 111 ,iÚ a I'UZÍIO corno tinI do;; •IJl'\'11,~·)~ : ltt! i,;]1r.n;;a\'l'i.;;· li Pfl'ir:irncia c.ln Mal'inha, a avitu,:iíu JJJ·a;;ilc•il':t 11:;0
.Jli\d(• d1•J:WI' di' .·JW~II.llpanhat· a;; oul.t•a;, na~tce;; no l!o;;mwnh·i..11Jetüo e nu llfH.•t•l'eJc.oamr.nlo dessa no1·a al'llHt, ri<J a !CÜl'do
com n;; Jll'u;.:'l'f!SSO>< l'ealizndos nos dil'l'eJ•ente;; paizr.,;,
. Desse (ll',;envnlvimentn l'rz 11 Gnvl.>l'\111 acl.ual um dos pnn. Ln~ do. seu JII'Ol-!I'HilliiiU, I!IIIII'Cil'IIIC ai'J'irma o illu:;ll'u Sr. Jl'inisti·o da ·Mut·inha nn,J'I!lalnrio IHil: ·acaba de ><rt· ptli.1lieado:
"])rsenvoiYt'l'· n ayia~;:in, diz o rninisl.l'll, n:in

llilicnJlll!lt[t~. ria r!J.•I'c·~a~ ant~ional.

JWm

"'"''il

pt•c:t:ttvl~l'-<'L' pm·a

t:u ici:H'
11 J'n-

l.ut•o, hahllllanflo-se a reL\1'111' !lo~ lttt\'lll~ net·r.'uS l.oda~ us Jtll··
.lllúl'C.J.~a~ applicai:ües que lhes cJ:il:io J'e~<.:t'l'adas: n:io :>lll'il (.;lln~
Iwn·, .~t'I'VÍI' rc g·t•anilo pPoblema nos !JtlÍ~e:; tln immcnso teri!:iLQ~:ia.

que ó o .das vras· elo

cornmunicaçõc~,"

... , .

ANNAilS DO SENADO

A' aviação, devemos accl'csccnLar, cabe. ·igualment'e · -a
mbsão civilizadora de paz e de progresso, a ·missão scient1- ·
fica do descobrimento e da exploração do nosso immenso
Lel'l'ilorio. No extremo norl(), na vasta região amazoni(la,
qua;;í dooconhecida, a avía~tão póde pres.tar assignalados derviç'os de exploração, que de outro modo e por outro~ pro- ·
cossos não se póde al•cançar, por causa das enormes distancias a vencer.
. · . ·
·
,
- . ..
Alóm da base a apparelhar, no Pará, de vasto 'eohema da
organização aerca que o IVIinisterio da Marinha .estuda, conforme as asseveraQues do seu ultimo relatorio, as .1uas est.ações de fJOuso, qe que cqgita Q proj~cto, asseguram a defesa
interna âa nossa fronteua septentr10nal, que ·em toda sua
extensão de centenas de Ie~as está abandonada e fó.ra da
jurisp'rudencía do Governo ] ederal. . ·
·
.
. Pódcm-sc calcular as vantagens .e os. beneficio• para· a
administracão e para o futuro do paiz no .desenvolvimento da
aviação no norte brasileiro, com o seu emp1•ego na confecção ·
de cartas e mappas, na ,Pholographia aerea, 100m os· estudos
de exploração do. vasLissuno tcrrilorio.' da nossa Guyana as.: · .
sílll como na parle do valle do Amazonas banhada pelos !lu.- ·
meJ•osos afl'luentes, ainda não ·completamente ·conhecidos. · ·
Accres9e que, fóra dos n~ssos ·!imite:s, ma~ quasi que. bOI"· ·
dando as l!nlllas das nossas Jronte1ras, J~. !lXlste a navegação..
· aerea nas Goyanas européas e em uma das republicas do: Pa·
· oil'ico, onde uma. empreza allemã explora regularmente 0 servico aereo.
.
. ·
. .
. .
Tem-se feito sentir ultimamente a necessidade da fiscaJizalião do terrilorio situado nas nossas fronteiras. do Norte; .
para evitar incursõe.s, eni,prellendidas com o fito de pesquizar..
riquezas que possuímos mas que ainda. não exploramos,' pelai
. grandes distancias em que se a'cham dos centros habitados.,,·
O pão rosa, a balata, as innumeras jazidas mineraes. dissemi•
nadas na vastissima região despertam a cobiça de exploradores estrangeiros, que· não receiam encontrar quem lhes pro. !J_iba as suas devastações. S6 o serviço aereo poderá tornar.
.cffectiva essa fiscalização, impedindo 'esse verdadeiro . con- trabando de uma riqueza, que é nossa,. e que. sómente nós de..
vemos colher. - Justo Ohermont. - A' Commissão ·de Fi."
nanças.
. .··.• .
e
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A' Commissão de Marinha e Guerra .foi presente o reque- ·.
rimento em qu.e. D. ·Isabel Carvalho de Menezes, como-vi uva
do tenente reformado e capitão honorario do -Exercito; He1:...
veaio -Muniz Telles de Menezes, pede que o montepio que 're..,· ·
cebe, desde a morte de seu marido, lhe seja_ pago pela tabella
actual.
.
· ·· ·
Não estando o requerimento instruido •com · docJ.llllentos
que justifiquem a qualidade de pensionista .da requerente, e
pensàndo a Commlssão que .a quota.· de pensão que .. recebe
actualmente a- requerente é a que lhe compete por le1, é pq~ ·
'isso do parecer que o requerimento seja indeferido ..
Sala das Commissões, 20 de junho de i924~' - Felipp~
Schmült, Presidente. - So~res. dos 'Santos,Relator. - Carl_~
Lu·iz
Torres.
- -.-·
A. .iinprimjr_.i
'Oavalcanti.
,
. - ...
·..
,.
,
-1 ··---r ..~

,.

'

''

SESSÃO EM

21.
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N. 42 -

Hl!4

:1.924

Foi presente á Commissão de Marinha c Guerra· a proposicão da Gamara dos Deputados que equipara aos mestres ~
contra-mestres do Corpo do. sub-oi'ficiaes da Armada os demais sub-o!U'icines do mesmo Corpo. ·
A Gommissão, de accOrdo com a informa cão junta, pres-.
tada pelo actual 1\Hnistro da Marinha, é de opinião que n
proposição· não deve ser approvada pelo Senado.
Sala das Commissões, ·20 de junho de 1924. -· JJ'etippe
Schrniclt', Presidente. - Soares dos Santos, Relator. - Cartos
Cavalcant'i. · - Luiz To1•res.
·
I

~
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. , PUOPOSl(lÃO ·DA CA:tYIAUA DOfl DEPU'rADOS N.
I;

2G0,

DE

1921,

A. QUlll

SE REFERE O l'ARECEll SUPRA

Cong~esso

Nacional resolve:
.
Út. 1," Ficam equiparados para Lodos os effeitos, aos
mostres e contr11-mestres do corpo de Sub-officiaes da .Armada, os demais sub-officiaes do mesmo Corpo, mantendo-se
poróm, a proccdencia hierarchica daquelles sobre estes, emrazão da natureza das -suas funcçõcs militares.
Art. 2.' Revogam-:se as disposições em contrario.
Gamara dos Deputa,dos, 122 ·de dezembro de :1.921.-Arnolfo
l!od1·iaues de Azeved,o, ·Presidente. - Pcd1•o da Costa Rego,
1• Socrcta.rio inLerino. - Huuo Carneiro, 2• Secretario intc~
rino. - A' Commissiio de Finanças.
O

N. 43 -· 19124

A Ccimmissiio do. Justiça c Le-gislação, tendo examinado
emenda offerecida pelo Sr. Senador ·Mendonça Martins,
mandando supprimir a disposição do art. 3', lettra c do
substitutivo ú proposição da Gamara dos. Deputados n. 93,
de 1923, que modil'ica a lei dos accidentes dei·trabalbo; e
· ·Considerando que paiz de. immigração, que tanto necessita de bracos para a cultura das suas. tenas e para a exploração das suas riquezas naturaes, o Brasil precisa offe- .
recer todas as seguranças possíveis a todos quantos com o ·
seu trabalho procuram promover o nosso engrandecimento'
economico;
. ·
. ·
considerando que a reparação dos accidilntes · do trabalho está estabelecida bojo cm quasi todas as legislações e
q'uc o 'Srasil tem o mnximo interesse. em adoptar, sobre este
assumpto as normas dos paizes mais adeantados, inspiradas
pela ,justiça c aconselhadas pela experiencia;
.
. consideranclo que por toda a parte se procura dilatar a
csphera da applicuc.ão da lei c que. cumpre ao legislador bra~
silcil•o estender as vantagens c beneficias decor,rentes da let
do uccidenl.cs no trnbi111h.o uos l.rabalhndores agrJColas, porque
estão lambem sujeitos aos riscos profissionaos;
.considcran~o. que a ngricultu~a .o as explorações flore~
tao:; são protegidos pelo risco profiSSional na Noruega, na.DInamarca, na Belgica, na Inglaterra e em a~guns outros paizes;,
s.-Yol. n.
~
11

j.

I
~

9&

Ct>n:;idernnil~.> qnr: a lei cn1 vigor de :1.5 de ;janeiro Jle
··i t>i u l'•>lll[>l'eiwntlf' '" l:><l.alJcieeinwni.o,; agT·icolas cm que se
:i'az W'u de 1110iu I'I.'H i muti 111ados 1) niio lm ra~iio para que
,;o:,jan1. exei11idos 1.1" qur: nfln s1• !ltii\Will. dP tae;; rnolores;
LrHJ,;idl:l·ando que u subsLJtutJvo Isenta ci.os cargos da
Jei a P>'!fUI'IIa JaviiLITa. is1:Jllamln os ""tabeiN:Jmenlo ...; .:,tt;t'l-

eulu:; que oeeuparen1 menos rle dez lrnhalhadorcs; e, llllnlJIJCilll•;

Considemmlo que a 11i';;poskiío quo pt•el.onrJ,) . ;;upprinriJ•
n>n,l.a da pJ·upusil;iío. appt·ovada p~la Camal'a 1.li?s DeJ;Ul~tdo;:,
· n roi mnntidn no su!J,;;til.uiivn pelo Con:;r.Jho l\'acwnal do .l'm-

hnilln:
f
E' n Com!IIÍ~~iio de [:.tu·eecl' que u rol'erida enwnda ;;cj::t
J'P.,jeilnrla.
SaJn •la;; >'l':iSIÍ>'S. 20 di) junho rle Hl2L - Adolpho Oúr- ·
tio. PJ·e~jrlenl.r! '·' H~lalol'. - R1w:/Jio de A.ndrade. - ferre ira
(.'/11u:cs. ·- Cii nha Jlachrulo. - Jero?lymo .lfonteii'J.
!

R~lll-'llA

,l PHOPOSJÇ,\0
, J \.1:!:3 .•\ !JUIC

~upprirnn-se,

•

lJA CAlllA!t\ DOS DEPU'J'A!)OS :S.
SE HEFEHR O PAIIECEIL SüPH.\

03, DV

111.1 substitutivo UJH:osontarJo· pela Cummis~
alinea c, Jo art,. :J"..
·
.
~:'ala rla~ ;;cs:;ües, 12 ele junho de 1024. - Mentlpfl!'!l Jfw:lim. -'- A impJ·im.ir.

são de :Ju:;f i~n. e

.Legi;;!a~iío,

..

N. 4-í -

1024.

N Cnmmi;~ão d>: ,Tn;;tiçn e Lt.•g·i;;ia(Jão, n/)Jilaucliilrlo os J
moi iYo;; que insJ>il'ttllJ n Jll'Ojecto da Cumura {os Dopulados,
tornando fet·iadn' nal'ionul 1.1 dia 2 r.ifJ julho do CtH'J'CtltrJ amw.
,·, d1.~ pat·eetot' que o mesmo pt'ojedo mot•occ a approvu,.~o do·
Senadu.'
. Sala ila;;

.

CnmJni:>~ÕI!S,

.

..

2!l do junho !c Hl24. - ;tdolJdl.l1
lhll'llo, Pi'e8itleni.t• -· PBI'I·oi"ra. Chtwr.os, He!ator. - Cnn/tiL
JJor.hado - .lerr{numo .1/ontâro. -- Bu:eiJ"iu de Andrade.
PiWPUS!Ç,i.u JÜ CAM.\HA UI.IS DEPUTADOS N. 17, llE
HEI•'glll> IJ J\\HECEil SUPI\A

1!);2.1,

~\ (}UJC SE

O Cungl'e;;,;o Xaciunal deeret.u:
,\t•l.i;;w uni eu. E' declnradf> Jcriadu nacional o din 2 dl:l
julho de Hl21i; re\·ogada,;· as d isposiçües ern contral'io.
. Camnra tl:u~ Deputnclo:;, f(; de junho de :l!J:.l-1. -. kmnl/o

l(odl'irtllt's tl~! A.:ttm;do, Prc;;idm~l.e. - ·Banu4pho .Búcaynv.H
Cuuha. I·~ :-;e·l:t•et.m·w. - Domwyos · Bm·bosa 2" SC>;rcturw
·interino. - A illlfH'illlil'.
'
·
Drixul!l do compnrN'.0.J', com cnüsa .iusti!'icnrla,' os. SI'A. A.
~\Zt'l'l'dO, PirD8 Hnbello, ,\I'isl.ides Hocltn, Bal'lJOsn Lima, Laura
!'irHit'11, .fmtn. C.lit'l'lllnni, Cosia nodJ•igucs, ,Tnsé Eusehio, Euripe•les de A~uim'. Anlon i no E't·ei t'l!, Ben,iamin Bar·t·nsll, Fct'.l'r.i r·n
eltaVP"· Blny !ln Souza, Antonio Massa,. 11osn c- Silva, GaJ'IlciJ·o
~la Cuuiln, !\lanut•l Borba, Euscbio de Andrade, Lopes Goncttlves,
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Antonio Mnn i~. :.\Toni~ SorlL·•). Mtinnel 1\lonjarrlim, Bct•mmliuo
MonteiJ'O, ;reJ'nllymn MonleiJ•o, ~lig·uel de Carvalllo, l\lodeslo.
J:,eal. Mendes Ta vare~. Pnuln de PJ•onl in, Bueno Branrlfw, Bcrn:n·do i\foni.Pit•o, LaceJ•ria ]i't•atwo, Alfredo Ellis, .José Mlll'Linlto.
Lui~ Adolplto, ]~ug,~nio Jarrli/1\, Hamos Caiado, Het·muncg;ildo
·de ~lot'tH'o, Affnn;;o de Canli\J'!;O. GCJHJl'O:io :.\laJ•qurs, Laul'O ·
1\lül!el', Vida! Hurnos, Soat'f!S do~ ·Santos e Carlos Barbo~a (~3).
O Sr. Presidente ·_:_ 'l',~ndo comparecido apenas :lG Srs •.
Scnuclorcs, não pócle huvc1' sessão.
· · ··

\.

Des.U.:uo a mesma ordem de. dia ,Para scsimda-fcü·a.:
Volauüo, em :!" d:,;r:ussíio, ela pJ·oposit.lão ria Carnaru do~
Deputados, n, 10, .du :1 G•~lt, quo abt·e, p•:lo 1\linisl.el'io da .Tusti~u e Xogocios Inl.eJ'i•):·~s, o cJ'edilo de ü :OO!l$Gi7, JHli':L p·aga' , l'!lf!nl.o un D1·. llorlolplH• Chapo L PJ'C\'osf., en1 virtude de scnieri~a judiciada (com t;w·ccer ,Favoruúcl i/a Comm'i~~üo tlc
.'if'ina.!ll;a.~,

n.

:U,

dr: /!)2.1);
~" discussão, da

·votaéão, Pli1
De]lUtarlos 11 •.\8, de

;

'

Pl'llposi•"ão da ·camara dos
considerando de utilidade vublicu a
:':lociccladc EnloJnologiea rlo Brasil (cQtn )Jm•ecct• frworavcl da
Com•rni.,·~tio de .lustiça c Leui~la~~lio, ~~~ :1.73, de l!IJM);
· . :Votação, em di8cu;;~ão uuica, do parecer da Commis;;ilo
de Ob~·as Publicas, n. 35, de 1924, opinando no sentido de SOJ'
aJ.Lendida a solicila~ãü do Sr: Prefeito para recLificaçüo da
~~vcnirla Beim-Mar u rua Lui~ de Vasconc~!los, no tcl'l'eno
em que cslá edificado 0 Palacio l\Ionrõc;
·
Volação, cm :J" rli•:r!ussão, dn proposi1:ão da CumaL'a dos
Deputados n. I, de 1'J:!.l, qtie abre, pelo .Ministcrio da .Ag!'Ítullm·a, o credi I o de J 9ü: 2GO$. pura pagamento das vantagem
r:crmanenle~ a que Sll rr.fere n al't. Wil, da lei n. ~.555, du
i022, aos J'unccionat'i'l~ que p•:t·eehmn vencimentos até. 180$,
menilttc3 · (co-m pm•acc:• (avol·avct tkt Commis~úo de Finart(!as,
·u. 28, de /.'12.1);
.
Votação, cm 3" rl\stmssüo, da lll'Opos·i~'ão ela Gamam dos
Depu lado:;. n. :3, de t\l~/j, quo abre, pelo .Ministerio ela i\!al'inha, um credito ue 9i :03G$:lli, supplcmcnlnr ú vci'IJU 13',
dn Ol'l:anwnlo rle ·t!l:!:l (,:om r:wenrla tia Com·m{~sl7o de Finan1~~3,

!~lls

jâ aJllli'OVIlda, JllU'ccar n. 2!J, de / 1!2.1);
· .· ·
Vô'i.ação, cm :3" rliõr•ussão, da propnsi~ão da Camat•a elos
.Deputados n. G, de Hl~1, qun allt•e, pelo Wnistm·io da Viw:ão
· (J' Obras Publicas, um. C!'Nlilo du !t;? :05!,$217, pul'a· indemnizar

a Administrar,úo dos Cnl'l'cios de .roazcir·o o \·al'ias cullccl.oJ•ia~
fllclcmcs ]J-CIÔ cxtt•aviu de dinheiro nn Administra~ão .Postal·
da Baltia (com JW1'ece,• fa·voravd da Coutmüsúo de Finança~,
'n, 31, de. ·19.24);
·
·
'
Vol.aç,ito, cm dise,~s;.üo ·unicu, do. parecer da Cummlssüo
{]e 'Marinlm c GueJ•t•a n. 3li, de 102.\, opinando ·que seja indc:fcr,ido o l'CCJUOI'imenlu em que .Fructuoso Rodrigues do Sun'11\nnn,' sargento a,judanl.e do }!;xcl'ciln, solicita favores 'para a
classo n q1tc .pcl'Lence;
Yol.acão. cm lliscw;;;ão nnicn, ela. ;woposiçilo da · t.:amara
.C] O? Dcputnclps 11 •. -!53, d~ 1023, emc.ndantlo o projcclp elo se-
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J.:11lo ·que esLabe1ecc ccndi~'ões paPa a aposentadoria dos . MiuisLros do Supremo Tt•iJmual .Fedcl'UI (co·m, pa1·ece1· (avorave~
da Comrn:issão 1le Ju;,;.;~;a e J~ertislaçãd e voto. cm separado
do Sr . ./e1'01l/f'IIIO Mont.r·i1·o, n, :J7·1, de ·1924);
.
Volacão, em 3" :1i~c_ussão, da proposi~'ão da Camu1•a Ju;,
Deputados n, !li, ele 19•22, autorizando o Poder Executivo a
mandar contar, sómen 1e para .os effeilos da aposcnl.acloria o
tempo cm que .seJ·vir'l;l"! como addidos na antiga Secretaria
da ,Justiça os funcciorl'lrios da Sccrclaria· de Estado e· Nego~
cios Inlcriorcs, José Fr:mcisco Kahl, Oscar· Orlando .Moren e
Luciano· Auguslo de Olivc!ra (com parecer /lavomvcl da
Commissão de Justiça e Leoislação e de Finanças, n. 321,
de 1923);
·
' ·
· 3' discussão, da pt·oposicão da Gamara- dos· Deputados
'"'- 5, de 1\1•2.1, que abre, pelo Minisl.erio da Marinha, um cre~ .
diLo de 80 :000$, suppl•Jmenlar á verba 8" - Mater•ial .....:.- sub~
consignação·- Expediente, do orcamen~o da Marinha de
1923 (com .C'inenda da Coimnissão de F·inanças, já approva~
da, pm·ecer n:, 30, de 19fM); ·
3' discussão, da proposição. da Gamara. 'ctos .. Depu~ados,
11. 175,- de W22, que !Hloriza o· Governo . a mandar .fazer o
lnstrameriLo do trecho ria· Esll'ada de Ferro Central 'do Brasil,
bil.ola larga, de Mur~inno a Bcllo Horizonte, podendo despender até a quantia de ~00$000 (corn parecer favoravel da
Com:missíio de Firtqff!ÇI).•, n. 27, de 1924).
· ·
Levanta~se

a reunião.
''

'

So• SESSÃ:O, gM 23 DE JUNHO DE 1924
P~ESIDENC!A DO' SI~. llSTAC!O 1 COIMBRA,, !'RESIDENTE

A's 13 e 1/2 horas acham~se presentes os Srs, Mendonça .
MarLiris, Silverio Nery, Pereira Lobo, Dionísio Bentos, Laurc·
Sodré, Justo Gh'crmonL,' Cunha Machado, Euripedes de 1Aguiar,
. Benjamin Bart'oso, . Ferreira Chaves; • João Lyra, Vénancto · ·
Neiva, Rosa e Silva, Lu ii Torres, :Pudro Lago, Marioel Mim·,
jardim, •Modesto Leal, Sampaio Gorrêa, Bueno de Paiva, Luii• ·
Adolpho, .Carlos Cava'.canti, · Gonero~o Marques, • Felippo
Schmirlt. e Soares ·dos 80.11Los (24),
·
·
·

'

. '

O Sr. Presidente - Presentes 21, Srs, Semid.ures, está.
. aberta a' sessão.
,
... :· . _,
.Vae ser lida ·a nela ,da sessão anleri.or ..

.,

O Sr. 2' Secretario procedo ó. leitura dà acta da sessão
anterior, que, posta. cm discussão, 1 é approvada, sem rec.la~ ·
. • , ,
.
mação.
·\ . ·
·· . E' ·igunlment,iJ lida, posta cm 'discusslio o, lsem debate.
aporovudn n acta da renniüo do dia 21 rio corrente.
. -·;

'

'

.
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O Sr. 1" .secretario declara que não ha expediente.
Seçre~ario lê o é posto cm discussfto J'icaudo
acllacla ·a vola•;ãll pdr !'ali. a de nuil1ct'·l. o scgLtinte'

. . . O Sr. 2'

PARECER

/.

N. 45-1924

.\

f

.

\.
i

~

'

Requerimento: , .
· '· . ;~ Commissão de ~lnrinha 1 e GL!et m, · desejalido. ouvir !I
opmtao do actt1a1· Governo da RepubliCa, sobre. a convcnicncin
e .opportunidrtdr. ·da propcsição da outra Casa .cJo Congresdo,
que rognla a J}r_omnção do~ oJ'ficiacs do Exercito' requer sejam
dadas inrormacõr.s precj~as 1por interm•:dio do' Sr. Ministr·i
· da Guer-ra.
.
· ·
··
,
.
.
. Sala das Commis~i'ies. 20 ·de junho de 1924. -i- Felino~
. Schm.irlt, Prc~iclente .. - Soare.~ àos Sa1;tos, - Carlos Cri:vâl- .

.

·canti. ~ ~ui;. Ta1·r~s. :

·-

!'llO,PO!'HÇ.~O DA GAMARA .DOS DllPUTADOS N, 249, DE
.
Sll Rl~Fl:OllE O , PARECER Sl'PRA

,.

1921, A QUii

O Congresso Nacionai decreta:
Arl.. 1.' .O accesso aos postos de officiaes das diffcrentes
, armas c· quadros do.· Exercito Nacional será gradual c suecos. sivo, desde 2' tenente até marechal. .
·
Paragrapho unico. Em tempo de paz não haverá pro-.
1
moção ao postp ele marechal.
. ,
Art. 2~' Os postos ele officincs. são, cm ordem ascendente:
2" tenente; 1' tcnenl.e, capiUíó, major, tenente-coronel, . coronel, g·cneral de brigada, general de divisão c marchal, resl-rictos, porém, cm cada quadro, aos que a lei, rcspéctivamcnte, ,. fixar ..
· Arl.. 3." A promoção uo primeiro posto obeelecr.r:'t t\ ordem
d-o classificação intellectual ol:ltida pelos candidatos nos cursos
.escolares para este fim· mantidos pelo Governo ou, na falta
.·destes, em concursos regulados para. o rccrul.ámenLo de officiaes.
··
·
·
·
~
.
·Paragrapho. uniço. A este mesmo criterio deverá obc. clccer .a primeira co-jlocação elos officiaos nos quadros das
·.respectivas armas c serviços.
·
·
.
.Arl.. 4.' A promoção ao primeiro posto de official nos .
·quadros combatentes (irifantnrin, cavallariu, arlilharin c cn. genharin) exige ·os-sçguintes requisitos:
.
.a) Cl)l'SO ele arma;
· b)' lrcs mczcs do serviço cm um corpo de tropa, após a
lcrminnr..ão do curso. . ·
·
'§ 1." o julgamento rlo que trata a nlinca c scrtí fcil.o cm
sossfío secreta de' lodos os ofl'icincs comlmlonlos, prcscntps no
corpo, ela qu_(L_l se lavrará ,umn acln; que será rcmQLttda á

-

,.

.~ ... w'o.'-'t-~. . . . .

~~I&iec

/~~~..,
'
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Commissão ele. P1·omoeücs c cu.io rcsullatio será, si necessnrio, l.clegrnphicamcnLrJ commuuicaclo pelo c,oli1mandanlc elo
·I
corpo ao presidente da l'efcrida commissflO; al'im ele cvilar
nuulqucr rctm•damcnl.o. O nuniero de ol'J'iciacs Julgadores não.
pódc sct· inferior a quatro, o que o Governo levará cm conta
po:ra a clistrihuieão dos aspirantes pelos corpos:
§ 2." Caso sc,ia clesl'avoravcl o ,iulgamcnl.o de que !rala o ·. ·
parngrapho prcccdcnlc, scrvirtí clle do base á nomeação de · \
um conselho de .iusLica, salvo si o aspirante a officio:t PL'eferir · , .
sua· baixa, a qual lhe será immediaLamcnle concedida pelo . ,.
commandanl.c do corpo, mediante requerimento ao Ministro
. .
da Guerra.
··
.
Art. 5.' A promor:ão no primeiro poslo' de official do
Corpo de Intcndencia da Guerra exige, além do cm•so réspect.ivo, os requisitos b c c do arl. 4" ·e seus paragraphos, adapl.aclns as condições do estágio (ts at.tribuicõcs que ll!e são .
Jli'Opr.ins c subslitu ido o ;julgamento dos ofl'iciac:s elos corpos
por uma commissão central de synclicancin, Pt'esidida. pelo
director da administração c consULuicla de dous ouLL'OS mcm.l.~i·os intendentes ela Guerra.
· .
·
Art. ü.· A JH'omoção no vrimcii~o posto de official-·do ·
sauclc (medico, vclcrinario o plJarmaceuLico) exige os ·se- ,
gnintes ·requisitos:
_
a) ser o candidato reservista· dQ primeira ou de segunda
carr•p;oria·;
·
·
b) llabililar-sc 'cm concurso pela 'f6rma regulada ou f.cr
o cÜr8o de e:.cola espccialmcnlc mantida para seu recrutamento.
·
·
·
Art. 7.• As promoc.ões· dos officiaes de todas as armas o
!ervicos obedec.erão aos seguintes principias:
a) antiguidade;
b l merecimento;
c) bravura.
AL·t. 8.' As promoções nos diversos postos $Crúo roilns ::
De 2' tenente a capitão, . por antiguidade;
..
De cnpitüo a major, metade das vagas por antiguidade
e mcl.adc por merecimento; ·
·
.
Do mn,ior a coronel, . metade das· vag·as por merecimento
c mctaclq por antiguidade; .
.
De coronel ·a general de brigada, por escolha elo Prcsi, . ..•
dente: da llepublicn, cntL'C os coroncis dus .. armus combatentes·
que lcnllam. pelo rncllos, um anuo elo cfl'cctivo serviço em
commando de tropa, sc,ia cm seu posto, seja no ·de tenonte- ·
coronel, e no f!UUdi.'O rle intendente o de snurle, entre .os scüs ·
coronois;
·
.
De g·eneml de brigaria· a marechal, por livre· escolha dei
PresirJonle da ficpublica:
·. ·
. · · · ..
, Paragrapho unico. A partir elo· anno ele ·1929, nenhum
coronel · combalcnlo, cxccpl.uudos os actuaes ófficiaes supcrim·~~. porlcri't. s9r ,promovido a, general de brigada •sem os
sogumlcs requJsii.os:
.
• a) ter o curso do estado maior ou de revisão;
b) Ler, no mini mo, Lres nu nos ele set•vieo arrcgimenLndci,
como ort'icinl superior, Hcnclo dons, pelo incnos, em com-·
'
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mando, cxcepiJJ na etH;·enlmt·iu, cm que as cxigencias de arregimenLuçfto c commando set·ão reduzidas, respcctivamcnlo,
lt dous o um unno.
ArL'. O.". Nenhum ol'ficial poderá ser pt•omoviclo até o
poslo rJc coi'Oncl sem preencher o inlerslicio de:
Trcs annos, entre os posLos de 2• l.enenlo a 1" Lcnenlc,
incluindo naqucllc o tempo de aspirante a official;
Dous annos, entro os demais, até coronel;
Seis .mczcs, para os medicas do Corpo elo l:iaude, do posto
de 2• ao de 1" tenente. ·
Aet.. 10. Em lcmpo de paz, as promoções por antiguidade c por merecimento, set·ão orrectuadas unicnmcnlc em
qual.l'O datas fixadas· •pelo Governo por occasiiio da rt!gularnenluçüo dcsla lei, <lc modo que sejam allenrlidas as convenicnc ias da instrucção c do ~crvico.
§. 1." ?Ião sel'tt reformado por ler• atl.fngido a idade limite o ol'ficial que r.m um dcslcs inlor.·vallos·tcnha vagtt para
a promocão pot· .anLig·uicladc, e eslc,ja qualil'ieado.
§ 2," () ot'ficial qur, CO!Jl direi[,;, :Í [H'On10(ÍÜO, lllC~ffiO nas
condieúes rio pamgt•apho aul.cr•ior, houvct· i'aiiccido' anl.e~ da
r•ealizaeilo desta, ser<\, não obstante, clcvaclo ao posto immerlialo. rcccbcudo smts hrm:leiros as vantagen~ cor·rcspondenles.
§ . 3." . O .official promovido ern qualqnol' uma dessas
. datas, conlarü antiguidade do dia em que se abriu a vaga
com Ioelas as vantagens decot·r·enl.cs ria promoção, o mesmo
acontecendo· com. os at.tingidos pelo § 2" deste mc•smo artigo.
ArL 11. Não havendo ol'J'iciaes qualil'icados em numero
RU fficiente pura as vagas de. um posto, ficarão aberla'> as quo
.nfio possam por isso preencher, mas tert't logar a promoção
oo posto immcdialamentc inferior, como si não occorrcsse
tal deficiencia, respeiladas as mesmas regras.
CAPI'fULO Il
'

PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE

••

· Arf.. 12. A antiguidade é um titulo. á promorüo e não
um r.lireilo irrecusavel ao accesso.
'
]lat•a que um official possa ser promovido, ['101' antiguirlarln, ~ neCt!ssarin que. no pcisl o úni que se encon l.!'a:
n) não l.enba nola que clesabono sua couducl.a civil e

mil'itur·;

b). tenha capacidncle
.iuizo rlit8. c.ommissões rle
. c) tenha Jll'lo nwno~

para o· exercício do novo posto. a
qualificiú;iio e dti: r;r:omocücs;
mn annn de sm·riço !ll'l'f!l.dmenlailo,
· compnlaclo ncsle o de exr.rcicio evenlnal cm t'unc~fío de J)I)Slo
~;upcriot· no mesmo· scrvir;o.
·
§ 1.• A 'oxigene ia da al't'egimc;11ar;üo sc!'lt dispensada:
(() ao oi'ficial que cxerr.et• nianclnlo populat•:
b) aos ofl'i,~iaes que, por· d~l.rrmina(:õe;; l'Cf:llianwnt.a!'r.s,
I.;vcrt11ll pl'a~o 'll:w,rmt·a o cxercwin dns l'I'Sprr:.Jiva~ cnmmis~Õ(1R, d1n·nnle o l.em)lo l'JU que as t~xcrcct·em aJ,j a ·conelusi'ío
elo pJ•aw.
'
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§ 2.• Para snlisfazor as exigencins da Iellrn c deste artigo, o Governo fará at·regimcnl.nr ·todo o official que for promovido, ou logo que se n!Jra vaga no corpo, cm· conscqucncia
do preenchimento dessa . exigencia por parte dos ct'ficiacs
nrregimcnlaclos ncsl c posto, salvo os que exercerem o mnnànto popular.
·
§ 3." o official que não satisfizer a condicão de alinea
a deste artigo, e for preterido cm promor;ão por antiguidade,
será reformado, si· no prazo de trinla dias, a contar da data
da preterição, não tiver. requerido Conselho de .rustiça para
-justil'icar-so, ou quando o resultado desse conselho não lh'o
for fnvoravel.
.
. .
.
§ 4.' O official que, no atLingir a antiguidade para a pro~
moção não satisfizer os requisitos b e c, se'rá proposto á promoção logo que preencha os da ultima alinea, dentro da
idacle limite· para o· seu posto ou os ela primeira, após a decisão elo conselhQ; retomando o· Jogar que lhe competiria si
não tivesse soffrido a preterição legal.
Art. 13. o· Conselho de Justiça, ele que trala o § 2" do
artigo anterior será no caso do art. 4', § 2', da "presente lei. ·
conslituiclo. pelo auditor ele guerra, uin capitiio p'residente,· e
um official, 1• ou 2' . tenente, . e, nos demais casos, pelo . auditor de guerra um coronel presidente e um· official mais
antigo que o preterido na promoção.
§ 1.• Ao presidente da Commissão de Promoções ou á.
autoridade éompetente cabe, em qualquer dos referidos casos,
mandar ao commandante da região· ou circumscripçiio ·militar ·.
a necessaria communicaçüo, devidamente comprovada, para
·servir de base ao Conselho de Just.iça, que desde logo deve
ser convocado pela autoridade. ·
. .
§ 2.• No prazo de -15 dias, salvo o recurso de defesa, ou~
Vida o interessado o examinadas as. provas que apresentar, b
Conselho de Jusl.iça fará um rclatorio e 'da sua decisão recorrerá para o Ministro. da Guerra, a quem, finalmente, cabe
resolver, ouvido primeiramente o Supremo Tribunal Militar.
· :Ar L 14. A antiguidade, como 'requisi'to para promoeão,
será contada pelo tempo de serviço effectivo no Exercito.
Paragrapho unico. O official em goso de. licença ·para
tratamento ou restabelecimento de ferimentos· recebidos em
combate ou desastre occorrido em neto de. serviço, não desconta esse tempo na sua antiguidade. O mesmo acontece .. com
os officiaes em goso ele licença ou férias, na f6rma das lei$
especiaes que assim o cstàbcleçam, no exercício do mandato
popular, em commissão de immediata confiimca ,do Presidente.
ela Republica· c ao que fOI'· absolvido cm processo regular.
Ar i.. 15. A. classificação na escala; hiet•archica dos officincs promovidos scr:í :feita, salvo o caso. do, parngrapho unico
do art. 3", tendo-se em consideração a·.dàta em quo .foi. conferido o posto anterior ou a que resultar de !Jonit'icações recebidas.· Em igualdade de condições, af.l.eryclcr-se-ha. l.am!Jom ;\.
rlntn dos postos anteriores; quando estíls ainda se,iam iguaes,
á . maio!' idade; c, .Jinalmenl.c, á sorte. quando coincidirem
referidas.
. todas as . circumslancias
.
.
,,
PaJ'l'\grapho nnico .. Quanrlo 'cm uma mesma promoclio
eoncorrcrem ofl'iciaes, elevados no. posto immediato, uns pelo,
e

.

'

'
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principio de m:lliguidade; outr'os pelo. de merecimento, a cotlocac.üo na escala hierarcllica se fará de acc'ôrdo com a ordem
em que as vas-as se abrirem, applicados os principias do ar, Ugo 8'.
.
· .
·
AI' L. 1G .•. O official quo .satisfazendo os requisitos da
promoção, alUngir o n. 1 da respectiva escala, não será graduado no po~Lo immedial.amenlc superior, mas, dentro dos
limites ct'o quaclt·o a·· que pertence, gosará das v::mlagens ela
I'Cforma c· monl.~pio como si já eslivcsse pl·omovido.
'

\

CAPITULO III

l'

rnOMOÇÃO POR MJ;;HI>C!MilNTO ,
I I

-.

'

('

Arl. 17 .. Constitue merecimenfeo para a pro mo cão possuir o cancliclal.o além das condições exigidas para a promoção por antiguidade;, cm gráo notavcl:
Snborrlinação e disciplina; valor; intelliaencia 11 illustra'çã.o comprovada; zelo e ass·iduidade no se1·viço; bons serviço.~
weslactos na. paz e na auerra ..
§ 1." Subordinação e_ d'isdplina se1·ão ,iulaacla.~ á luz das·
respectivas nol.:is, ·lendo em vista· as circumstancias que as
determinaram.
·
.
§ •2." O valor sc1·á considerado, não por actos isolados de
!Jravura ou simples exemplos dados, porém como resultado
· !c uma acção milif.ar util cm que o official tenha. sabido
· f.ransmi f.tir á tropa que commandava o Senl iincnlo do dever,
· imposto pela situação.
.
·
·
§ ·3." A intelliaencia. será computada pelos actos do ser~
vico. ·cspeci:ilmcnl.c ·de iniciativa profissionalmente uteis.
· . §· 1;." A .. illustração comprovada será computada para os
ofl'iciacs que tiverem os cursos das armas ou serviços respeçlivos, cspccialmenf.c para os que tiverem os cursos de estado maior ou rle revjsão. ou ela. Eséola de Aperfeiçoamento,
pará os que tcn ham puhl icado tJ•abal hos officialmcnt!; recc:;Jlhecirlos ul.cis ao Exercito.
·
Os cmsos ele ·aperfeiçoamento. estado maior· ou revisão,
só poderão ser tomados cm consideração a partir do anno
de ~ 929.
,
. 1 •
·
·
•
· § 5." O zelo será revelado pela cleclicaçüo, espirita milHar c empenho com que o official se lenha havido nos differentes· scrvicos prestados na ·tropa .ou nas commissões
· mi litarcs.
·
. · .·
· ..
·
·§ G." A assiduidade· será medida directamente pelo· tempo
que o ol'ficial consagrou :1 sua func()fio militar, isto é;· pelo
tempo de scrvi~o. excluidas todas as li'cenças, excepto as do
'tllll' l.mLa o pai·agrnpho unico do art. 14.
.
'
§ 7." Os bons .se.1'1Jiços prestados na paz c nn guerra serão
cncaT·:u!o!'l especialmente sob o aspecto do numero de inoum- ,
hencias. c acções imporl.ant.es cm que se tenha· envolvido o
ol'ficial. com rcvclaci\o c.lo pleno conhecimento 'dos seus deveres militares. Entre os scrvico~ de tempo de paz, devem
merece]• especial rlcsl.aque aquollcs al'ct•idos nn f.ropa c os prc~ludos 'no oxcreicio elo funcçõcs tcchnioas.
· ·
- -.

I 06
§ S." O !1)f!!'Ccinwnlo sm•á ~OUlPUiado r'lcnl.t•o do pt•oprici
poslo; •), ern Jgualrlndo rlc conriH;oes, compular-se-ha o mcn~cirnunlo anterior.
Art. 18, Os requisitos pal'a a pl'omocfio pelo princ1p1o
elo merecimento ufio devem ser compulados pela gimplc~
J11r111;fio do respectivo vocubulo, mas pelos esclarecimentos
coJ•rclntos.
CAPI~~ULO

IV

PllO~IOÇ,\0 Pült J3llA\'Uilt\

/

Arof. 10, A bravura consLil.ue mof.ivo pm·n a promoção
quando man iJ'eslarla cm acl.o ou acl.os de cot•ag·fJrn c aurlacia,
utl.iis 1ís opet•a•;úcs milil.arcs, quer em relação aos seus eJ'J'eilo,; inunerlialn,.;, quer cm. relação ao exemplo clarlo ú l.r,.••pn •.
§ 1.' A brnvmn assim caracf.eriznda poderá determinat'
promnr;fin mesmo que da ucefio resul'Lo a morto do bravo. ·
§ 2." A pmea promovida pelo . primeiro acima mdicaclo
a 2" teneúte. que nfio tiver o curso rlc sua arma, scrú mal.riculnda na Escola 'J\Iililat·, ·pm·a hailililar-~e com esse cm•so.
§ 3.". Quando a praça nito puder ser matriculacla na Escola Mililtn' em virtude ele cxigencias reg·ulnmonl.ares, ou
quando mal.r·iculadá nas condir:ücs do m•Lig·o precr.clent.c não
conseguir I irm' o cmso, sorír promovida ao posto immcdialo
e reJ'ormacla corn todos os vencimentos.
Art. 20. No caso rle g·uerra externa, a promoção por
ilmvma só poderá set· feita pelo commanrJantc em chefe das
forças cm operações, no caso de lul.a inlorna pelo Presidente
ela Republica, mediante inJ'orrnações do -referido commando .
.Em qualquer dos casos, a promoção por bravura não é
obrigatoria; sú as autoridades referidas podem .complel.ar o
. ,iulgamento da acção determinante e conveniencia de tal medida c esta só tertí lagar cmquanto durar a campanha.

CAPITULO V
Pf\EPAilAç,\o DE PROMOÇÚES

ArL. 21.· Para apurar requisitos de acccsso rios officiaes
pelo principio dn anlig·uidarle o 4o rneeccimento c sob osto
Jlnnlo de visLa fazer sua qualificaciio rclat.ivn, haverá uma
eomm issão cspec i~.l. ~lcnominarla ''ele qualiJ'icaçõe8" (C. Q.) ;
pm•a propor os ot11C1aes que devem sm· promov1rlos JlO!' antiguimvte e os que melhor satisfaçam as condições de promoçilO por met·ecimenl.o, haverá oulru commissão especial "de
Pl'OlllllÇÕOS"

~

(C. P.). ·

·

.

1.." O cllefo dó D. C. é o secJ'I)f.ario da C, Q. c ela C. P.
C. Q. e C. P. rcquisilat·•í o pes~oal
das eespectivas. cnmmissões. ·
Arl. 2~·. A C. Q. ser•\ consl.if.uida dn scg·uinlc maneira:·
r hei' e rlo E. i\!. E. o f1'1~s g·cnr.rnes procerlenf.es rle armas
diffeJ•rnlr.~s lla ele que lenha )JJ'nvinrlo o elicro rio B. M. l~.
e t.orlos cnm l'uneçiin no llio de .rancil•o. Em caso 'ele ernpal.e,
lH'evalr.cerú a opinião dosse chefe.
~ 2." O pt·csidcnl.e da
necQ~SaJ•io para o sct·vico
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§ 1.• Todos os I rahalhos relativos. á pl'orno1:iio dos primci!·os postos compr.l.cm <i C. P.
§ 2." A C. P. apmsenlar;í.. suas Jli'OposLas no Minislerio
ria GueJ'J'a 20 dias antes (Jas datas fixarias pum é'.~ pl'Omocões
(al'f., '10).
ArL. · 23. A qualificar;ão dos officiaes ser;í feita com os.
sr.guint.es clcmonl.os:
a) fé de ol'ficio;
h) Jolha de conceito.
_ § 1." Pa~il. que esses elementos so tra.rluzam na qualifi~
caçuo do offwml, cada um rlcllcs, como tambi!ln,.. os requi- ·
sitns de que clle é a sylifhcsc, é julgado separadamente, em
gt·áoR. A qualificação final resulta da média arilhmelica dos
gl'<íos dos dous elementos. como o de cada um destes é darlo
pela média a:rilhmeUca ·dos grãos aLlribuidos a cada um do~
l'cquisilos componentes.
·
·
· § 2." Para a f1~ de officio os g-ráos variarão de zero a d~7.
c resu!LM·ão unicamente ao julgamento r.Ja C. O. Para as fo-·
lhas do conceil.o os r;r•áos variar•ão lambem de zero c dez o
~'\su!l.arão da m1!ciia cios gdos dados pelos diversos chefes :.
que estiver subordinado o official e da m(\dia. dos que !h~
forem dados pelos mc•rnbro~ r.Ja C. Q.
·
§ 3." Pnr·a o ju!goa'rnento ela~ fés de officio e das folhes
rio conceito o8 membro~ da C. Q. poderão· rr.corrcr a ·in{ormllcti~:~s subs,iclin~·i~s que tenham ohLido di' ofl'icial, or·igen\,
ou por olles solwJt.aclas dr• qualquer autnl'irlade, ou por esta
esponiarteament c I'ümct./.id;~s.
·
Esf.ns informacõüs sub;;idiarias desde que produzam effeito, serão incluiclas no processo ele qualifica1;ão e mencionadas om acta.
§ 4.~~1os julgamentos pelos chefes ou pelos membros d~
C. Q~ não ha'Verá gráos i'raccionar10s; na determinação, PO•
. rém, elas médias parciaes ·ou finaes não será desprezada a
fraccão .
.
_·
·
§ 5.• ·Os chefes que emittem conceitos sobro o~ of.riciaes
são:
·
·
a) na tropa. commandante de batalhiio, grupo, regj.•
mento, ,brigada, clislricf.o e divisão;
·
b) no.~ instil.u.tos nu. serviços - chef1'S de repo:rli~ões ou;
estabelecimentos; directores e commanclant.e~:
·. · . . ·
c) no Gabinete do M. G. e na Casa Militar - os re>pe~
ctivos chefes:
d) adrJirlns miNtm•es e todos os of{idaes não 'illclnitlos
11ns lr:ttras 1ll'ccedrmtcs - o chefe elo E. M. E.
·
.
§ 6." As folhas rlc conceito são eneaminhadas n'o chefo
da C. Q. por via hicrnT·chiea c cm cada ll'nmil.te dn meStn:}
vão recebendo os g:ráos do J'cspecLivo eh efe.
.
§ 7." Todo clwf'o ''xerccrá com p maximo criterio e3~a
grave f'nnccã1> ele omit./.ir conccif.o sobro .seus subordinados o
dcixa'r'li de i'azel-o quando não tiver base >nfficiento, declal'llnclo-o na folha.
§ 8." Além dos grt\os previstos no .i,u)Silmen_Lo das 1'o\hM
r.Je conceito o de resumo da. fé. de offJclo, seruo conccdida9
honif'icnrüos de curso milHar do 0,25 a 2 grúos aos ofJ'iciaeõ,
a partir' do posto do capit.üo, CJ\10, c.om bom aPl:ovt>it:l!mento,

',lOS

Al'll'!t\~S

PO SllNAPO

tiverem concluído os estudos nas Escolas de Aperfeiçoamentci

de Ofl'iciaes c de Estado-Maior, no Curso de Revisão e

no~

jemais cm que· tal concessão esteja consignada. nos respectivos. regulamentos. Estes gráos serão addicionados 'á. méd)a ·
da qualificação final (§ 1') · e. apurados como parcellas na
classificação geral (§ 3' do art. 27) .
·
§ 9.' Aos ofl'iciacs que, como suball.ernos, tiverem coinplel.ndo o curso com um gráo não inferior a 6, serão conce.
did!Vs bonificações ele 0125 n 1 gráo, as quae.s reverterão em
. favor de sua an/Jguidaac
como accrescimo ao tempu de ser.•
vioo effectivo para ·a promoção (art. H) não superior, porém, a s·cis· l)1czes, ,nern inferior a .um m!'z.
'
§ 10'. 1\.s bonificacões de-que tratam os §§ 7' e 8'. serão
. computadas uma; só vez e deverão ser tomadas em consicle-·ração na primeira promoção a que concorrer o official depois
· de obtido o curso\
'
§ ,1,1. As qualifica.cões serão reservadas;· mas assiste ao
. official o direito de conhecer os coefficientes numericos que
lhe forem cOnferidos.
Art. 2~. As folhas de conceito parru os officiaes come~
çam a ser organizadas desde a data de sua promoção a 1~ te-.
nente, sendo que neste posto ellas limitar-se-hão .aos escla- ·
recimentos necessarios pa:'!'a o cumprimento da lettra b do
nrt. · 12.
· ·
· . .
·
. :
~ . . .
·
.
'"
Ar L 25. Na primeira qualificação em quo fOr· inclui do
o official serão levadas em conta suas folhas de conceito iá
•lxistentes; como tambem a· fé ele officio desde o inicio ela
cwrreira. Em cada qualificação seguinte sorá congicJeracla ~
folha de conccil.o cl>t qualificaciio anterior no mesmo. posto.
§ .1.' De capitão a tenente-coronel rJ official concorret·á
· ··, ~ qual~fi.cação para a promoção desde que tcnl~a completflclo o
. ·mterstJCJO. ·
·
·
.
·
·
§. 2.' Para a; execução de~te artigo o D. C;· c;rganiza;:'i
os 1·esumos das fés de o{ficio dos officiaes que completarem
o interstício alé a· data designada para a ~mtrega da quU:Ji .•. ·
fic:l'ção. 'Estes resumos elevem ser estabelecidos de .. accôrrlo
cóm os modelos organizad lS de conformid:1de com esla lei.
e deverãó ficar prompt:os, o mais tardar, clous. mézes antes
da reunião da C. Q. : serão facultados aos exames dós intc ..
ressados.
·
·
Ar L 26. A proposta _pa:ra as promn1;ões por antigu idada
aos postos de officiacs superiores será feita· dentre os· nomes
qualifica.cJos, n~ orr!cm :10 suas anti:;clidades: ··para as promoções ao.s l.res r>'rincir,ar•s post.os, apôs. o exame ,rJas conrJj ..
<;ões l'CSPOCI.ivas.
·
, Ari.. 2i. A p!'OPI,,ta de promocão por merecim.ento sc:·::1 .
1'eila ao Governo r.m li'i.a uonslitnicln para .cada posto com
tnnl.o~ nnmo~ (!ITnnlas. a; vn:;ns mais rlnns. ,Estes nomes ~~~
J•ão os·enlhiclos dentre "' ele· melhor !lun!il'icacão, all.inginr.lt1
até 11 nnmr.J•o r!e m·rlnm !riplo rio 'i[l.le deve co.nsl.ar a lista.
Ar! ... 2A. Nn n;oenliJ'i I'! os nom0s tpw de\'
entrar na ,
!islo n C, P. !r.vnl'il r:n< t•nnl.a os rlocnmenlos qun serviram 11 ••
qnal_ificnç1in rlr.~.~cs nJ'J'i,·.Jar.s r. o seu juiYo pnsson! sobre cJl~;:,

cm
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CAl>ITULO. VI
1\EGLMI!:NTOS iN'l'li:ftNOS E .:VIODELOS

ArL 29. A prinw1ra C. 1 Q. e a p1·imeira C. P. nomeadas om virtude desta lr.i organizarão •: respectivo regimente
.inlerno o os modelo:; dos l'esunios, de ft! ile ofi'icio e das folhas do conceito, bem como as instrue1;íws para sua escriptu·racão.
,
§ l." Esses regimr~ntos, ínodclos e instrucções serão re ·
vistos triennnlmcnte pelas commissõeH que funccionarem nl•
Lermo. desse período. A approvacão de:lLas disposioõcs dependerá sómenle das respc~tivas commissões e serão publicadas
no «Boletim do Exerc:tc~.
- § 2.' , Serão igualmc,lle organfzada, Labellas de classincacão por grúos de O a 10 c, de um modo geral, as commissões, servicos, · mençües, constantes das fés de officio,
. bem 'como tabellas .:ti~c:·.iminativas, l.ambem com sráios de
{) a 10, das diversas qual idades actos, etc., 1que concorram á
formação de conceitos. J'aes tãbellas servirão de guias ou· do
base na ,publicaoão, por quem de direito, dos gráos relativo;
ás fé..~ de officio e ás !'olhas de ·conceito ~ bonificações.
DISL'OH!ÇÕIJ:S '-:R!.NS!'rORJAS

Art. 3•0. Emquanto ~xisLirem nas armas de infantaria e
. cavallaria tenentes (pmneiros e segundos) 1sem·. o respectiv·.•
cu.rso, esteR continuarib a ser 'promovidos por antigu.iclac!'l
· na razão de um terço das .vagas, no c;uadro de seu post,o,
quando lhes tocar.
.
·
· ·. Art. 31. A exigencia da 1 Jettra ,. do art. 12 só entrará
em vigor um anuo após v. approvacão ·da presente lei. Elia é
dispensada aos officiaes· rla activa do quadro especial.
- Arl. 32;· Emquant.o esta lei não for r posta em vigor e re.. gulamentad'a, os coroncis que forem graduados em general de
!brigada .poderão se refor·mar como si effectivos. nesse posto.
Arl. 33. Logo após á proinulgaçd..? da presente lei set·<i
nomeada uma commis·são, a primeira C, Q., a qual, tratará de
or·ganizar os seus trabnllws mencionados no art. 29,. de fórma
que possa fazer regul:úment'e a primc,ira qualificacão em
junho de 1922.,
.
. .
· Art. 34.. Até 24 d~ maio de 1922, as p!'omocões continuarão a ser feitas sHS\mdo o .decreto n. 1. 351, de 7 de fevereiro 1de 1891, data cm que o mesmo serú definitivament9
revogado e nomeada a primeira C. P., dE accOrdo com a prel
sente .Jei.
. Art. .a5. As bonificações previstas r.os §§ 8', 9' e 10, do
ar L 25, Rerão iJomputaciiJ2 a partir de· J de j ánciro de 192B.
. Art. 3ü. Os g·cneraes e cononeis que contarem 40. nnno~
dt: sorv.i.co ·-terão, durnnte seis mczes, 1 partir da .data dcstr.
lei,' o dil•eito ele solicil.:ll'oml sua rerorma com todos os :vencimentos do posto immr.,linto~ '
·
Arl. · 37. 1Rnvogam-;e as disposkõ·.·~ om contrario. ~
Camnra dos· Deputados, '22 de dezembl·o de 1921. - Arnol(o llotlriaues ele A:ever/o, Presidente. -Costa Reao, i' se~
cre[urio, interino. - Be.tltenco·urt da SUM F'ilho, 2" secretario;
1

1

i

1
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Deixam de compo.~·0~er·, com causa .;usLificada, os Srs ..
•I. 4\Zf!J'e•lo, Pir·os RebeiJo, Aristides ltoclta, Barbosa Lima,
ü;.;;l.a 11odri;,:ueo, .Iosr\ Eusebio, Anl.onino Fr·eire, João 'rtwmé,
Elo~· rle Souza. Anloniu l\lassa, Car·nciru da Cunha, J\lanoel
Horha. Bus.•!Jio de AndJ·ade, I.opr.s Gon\:alves, Gonr;alo . Hotlc•l!lbPr·g·, .\ulonin ~Jonir, l\loniz Sodr·ó, J\lmwct Mon.iurrlir11,.
.Bemarrlino ;\lonleir·o, Jel'onymo Mnnteiloo, .:\liguei uc Carvalho, .Meneie:; Tuvur·c;;, Pauto de :F'routiu, l3ueno Bmndão,
Bemarc!o l\lonteiJ'o, Vtcerr.lu J~'ranco, Adolpho GoJ•do, AIJ'J•cdo
l!:Jiis, .José Murl.inlw, J~ng-N1io Jai·dim, Hamos ·Caiado, HcrmeHogildq r.! c :\Joraos, · Al'fcnsu de Camargo, ·Luuro MOller, Vida!
namos e Carlos Barbosa (35) ••
OHDEM DO DrA

c

'

O Sr. Presidente - Não havendo numero para as \'o-·
luoões crmslanl.cs da ordem do cliú, passa-se á maleria crn
discussão.
C111lDI'I'O Jlll

80:000$, P.lll.\ A :tiiMUNHA

3• discussão da proposiçi'ín da Cnmapa dos Dcpularlos,
n .. 5, de J!l24. que abr•!, pelo Minisl.e!'io da ~la!'inha, urn cre•lil.o de 80:000$, supp)ementnr á vm·ba 8" --Material- sub(•onsigna~ão -. Expcdiot)tC, do or~amento da Mai·inha dll
i1!J2L·
. .
Encerrada e adia.:ln a votação.
LAS'l'fiA:\!EN'fO Dp 'l'fiECHO DA E, I'. GllN'fll;\L DO BMS!T,

8" cliscns;,;fio, da r::roposiçi'ío ria Camat•a dos Deputados,
.n. 175, de Hl:!2, que autoriza o Governo a mnnrlat• fazer· o
lasl.r•amento cln f.J·r~clro rln E;;tJ•ada de Fert·tr Cenf.r·at do Brasil, .
bitola larga. de i\furtio.rho a Helio Horizonte,- podendo. despendei' ali) a quantia rle ;,0 :000$000.
Enccr•rada c adia·;b u votaéãç1.
O Sr. Presidente Yanl.a I' a sr•ssiio.

•

'

-

Nada mais havendo a tratar, vou Ic-'

Desi.gno para ordem do dia da sessão elo amanhã o· se•
gninle:
Yolnciio, em 2" discussão, da proposicão ela Gamara dos
Deputados n. -10, de 1!!24, que ahre, pelo Ministcrio da Jus1.i(:a c Negocies Interiores, o credito de ü :!JO!J$077, para pagamento ao Dr. Roclolpho Chapot Jlt·evost, cm vit·tucle .de seritcnca .iudiciaria (com JJarecer {avoravel da Cornrnissúo' de Fi~
nanças, n. :u, de ·I 92f) ;
Votac;1o, em 2" rliscussfio, da proposir;ão da Cumut·a elo~
Deputados n. 48, de 1!123. consic!CI·ando de utilidade publi1la a
Sociedade Entomologica do Brasil (com ?>arecel' {av01•avel da
Cormnisstio de JusU(~CI e Leaislaçlio, u •. 2i3, de 19fH);

uc

Vota\)fLO, ~m discussão unica, do parecer ~la Commissão
Ob!'US Pub!Jcas, n. 35, ele i!J2<1, opinando no seuLido de ser

-'

l1l
atlcndida a. sol icita~ilo do Sr .. Prcfoi,lo para rcctil'icrt~uo rla .
"\vcnilia Beit·a~~lar e J•tm Lu.Iz de vasconcellos, no LCI'l'eno
c1n qun esl;í edificado rJ Palacto Monroe;
Volu1~i'io cm :J• discus~fto; ela proposiQuo ela C:.unam elos
Deputados ri. 1, ele 192!1, que abl'c, !JOio Ministcrio ela Agricultura o oredil.o de 1!lti :2!i0$, rmt•a pagamento das vnnLagens
pcrmat;cntes a que se refere o arL. 150 da lei .n. L 555, ele'
j!J22 · aos l'unccionarios que pcJ•cchcm vencimentos alú 180$
mcnsaes (com .1llU'CCC1' faVOI'aVel da Commisstio de l•'inanças,
n. 28, de 1!!24) ;

Votar~ilo, em :1• discussão, ela proposição ela Camara dos
Deputados n. 8, de 1!l24, que abl'e, pelo !llinistcrio ela !\lnrinllu, um credito ele !l7 :035$217, supp!ementa.r !l verba 13',
do ot;çamonl.o de 1!)23 (com. emenda tla Commissão ele Finan-

ças já approvada, Jlarecor n. 29, de ·19~1);

'

. VÓtaeão, em 3' discussão, da proposicão da Camal.'a dos
Deputados n. 6, de '19211, que abre, pelo Ministerip da Viacão
e Obras Publicas, um credito de 42:054$217, para indemnizar
a Administração dos Correios de Joazciro c varias collectorias
feclcraes pelo .extravio ele dinheiro na. Administração Postal
tia 13ahia · (corn 1JctJ•ecer {avOJ·avel rllt Commisst1o de Finan~·as,

· n. 31, de 192;f);
'

•

•

.

'

I

I

VotaQli.o, cm discussão unica, do parecer da Commissíio

de :\<Iarinha e Gu_crra n. 3G, de 192~. opinando que seja indeferido o rcqucdmcnlo cm· que Fmctuoso Rocl!'Ígucs de Santunna, sargento n.iuclante do Exercito, sol iciln favores pai':l
a classe a que pel'tence;
Vol.nc}iW, em discussão nnicn, da proposiçãn ria Gamara ·
dns Doputarlns·n .. 158. ele 1923, emendando o pr·ojeel.o elo St~
JHido que eMahclece cnnrliçüe~ rar·:l a nposenladnria do;; ·:'l!illiStJ·o~ do Supremo 'J'ribunal Fr.dlll't\1 (r:om parer:e1· [twrJJ'avel

âit Commíssl1o de .Justiça. e Lr•aisluçrirl r• 1.•oto · rnn.
do· Sr . .!cronymo tlfontcrro, n. :Jj/, de 192.~); ,

SCJJarado:

Vol:ac~n, cm ~' di8eus~ãn, ela proposi~~ãn rln Camara do;;
Dopnl.al!os, ·n. !12, dn Hl22, anLor·i%anclo o Porlet• Exe1~uto n
mandar r.ontnr•,. si\rnentc para os el'feitos ela aroscnladnria o
tempo orn f{l!C sor·vir·arn corno acldidn~ na unl.i!!;a' Sr.cr·el.ai'Ía
. d'l Jusl.iça os frmccionar·ios ria Secrel.al'ia de E~lnrlo e Nego-·
cios I'ntf:l'ínrcs, Jos1í FJ·ancisi'O Kalrl, Oscar Ül'lanrlo AJ(II·r.n e
r.. uciano Angn~ln de Oliveira, (com JiOI'I!CIJ/' [!!VOI'l!l)l)/, drtl
· Cmwmisscio dri .luslíça c Leaislaçtío e de Finanças 'll. .121, de
4928).;
. ~
. .

Yotaeãn. cm ~1" diseussãn, ria pr·opnsi(lãn da Camar·a do~·
n. 5. ele Jn2~. qnc ahJ•c pelo Minisl.eJ•io da Ma!'inha,
um credito cJp 80:000$, ,;urplr.rnenlm· :í vci'!J.l 8"- MateT"ial .sub .. consignação - Expr.r.lillnlr., r!11 or·çumcnlo da ~!m•inha ele
d U23 (com mrw nrla da Comn1 i8süo de Finanças, jâ llJli)'I'OVada,
J.ial'ecr:r n. 30, de I M4) ;
Volar;ão, cm :J• rli~eu;;sãn, da prnpo"iç:i.n da Camnra dos
11cpul.udns. n. 17n, rir.-102:?, qun antnrizn o Gn\'C'rno a. mtmclar·
:l'llWI' o Ja;;l.r·nmonlo do lrcchn dn J~sl.r•nda rir. .l"üi'I'n CtmlrnJ ()o
Jlmsil. hilola: lal'gn, elo !\lrii·IJnho a Bel! o Hnriwnl e, podendo
dnspondt.'l' alo a fJIIil!IIra de nOO$ (clrln parecer J'trcoravel da
. CumwissiÍu rlr: Ptnança.j, n. 2i, de .J92.~):
·
,
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Votação, em discu~súo unica do parecer da Commissão de:
·Afal'i nha e Guerra n. 45, de t o24, solicitando infoJ•mações ao
Gt•vemo sob1·e a proposição da Camat·a. dos Deputados,. n.· Z1•\l,
ti c J !121, :·egulando a pt·omocãu Lios .officiuc~ r.lo Exct·ctlo; ·
C.:unLínuação da 2" discussão. da prop'osição da. Cam~m dos
Depulaclos n. U3, de 1023 modificando a lei sobre. accidentcs
nc lml.lalho (com unt sub~·tit·tttivo da Comrnissüo de .Jnsliça ·e
Lcgisla.çüo, .emendas desta e pm·ecer · contrario .du S1'· Mendonça Mw·l'tns, n. 431 de 1924);
·
.
2' di&cussão da proposição da Gamara. dos Deputados,
n. 17, de 1924, que cleclara feriado nacional o dia 2 çle julho
do t 024, contuwmot·ativo do centenat·io da Gonl'odcmçlio · do
Equador (com pm·ece1· {avo1;avel da CouL'missüo de .t·ustiça e
Legislaçüo, n. 44, de 19:.4).
,
Levanta-se a.sessãó, ás t3 horas c 45 minutos.

AC'l'A DA REUNIÃO EM 24.
' '

'

~

J

•

JUNHO DE i!l24

'

•

l?RlllSIDENC!A DO SR. MllNDONÇA MAR'l'INS,

:!.! SECREYl'ARIO

~.'s 13. e .i/2 horas acham-se presentes os Srs. Mendonç:l
Martms, Dtomsw Bentes, Lauro Sodré~.- Justo Chermont, Cunha
Mach~do, J~ão Thomé, Moniz. Sodré, Luiz Adolpho e Felippe
Schm1dt (oito).
.
·
. ·
.·.

O Sr. Presidente - Presentes oito Srs. Senadores, não· ha
. '
·,
numero para abrir a sessão.
O Sr. Dionísio Bentas (servindo. elo i" Secretario) declara
que não ha expediente.
.
.
.
O Sr. Felippe Schmidt (servindo ele 2" Secretario) procede
.
. ·
..
·

i!.. leitura do seguinte
\

PARECER

I

.:

.

N. 46- 1924

_,

A Gommissão de Instrucção Publica, terido tomado conhecimento da proposição da Cnmara dos Deputados, que manda
prorogar ·até 3i de julho de :1.024, o prazo, fixado no arL. 2',
do de~reto n ..4.659 A! de i9 de ,janeiro de 1923 para registro
d,os diplomas Ji.Í expedidos pela Escola de Engenharia MackenZIEJ College, de S. Paulo, nenhum inconveniente .observa na
approvação, pelo Senado, da referida
proposição.
·
'
Sala dns sessões, em 19 de junhÔ de :1.924. - José Murtinho, Presidente. - Sarn:paio Oorr~a. Relator. - Eloy de
.

$puza.

'

.

(

..

·.
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24 DE

JUNHO

DE :!02_-í

J?J10POSIÇ,i.O lJA CAMAl\A DOS DEPU'rADOS, .N, 7~,
'
SE REF~:l\E O PARECEI\ SUPRA

~

'
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DE l!J23, ,\ QUE

O Cr~ngresso Nacional resoivc:
Ai't. 1." Fir:a pi·orog·nclo, al.ú 31 de ,iullio dn 1021, o _prazo
fixado no ar!.. 2" do rlecrnl o 11. <I. ü50 ,\, de ln de JUllCJ!'O de
1023, flUJ'l\ J•ogisLPo floR ri iplomaR já exlJedidos pela Escola de
Engenwl'ia l\lacl;;enzie__,Çolle[.(c, de São •aulo. .
.
· 'Art.. 2." Rcvogmn-sc as disrwsi\~ões em conti•aJ·io.
:·.
Camara dos Dcpuluclos, mn 2~ fle scl.em])['o ele Hl23. 1\Arnof{o Rodri{Jtw.~ de A::evedo, -!)residente. - Pedro (za qosra
}lego, 1." -SccJ•elai'JO. - :L~ceudmo ·Cunha, 2" Soct·cl.urJo mi. c1
. J'Í ll t).

'

· DÍJixam ·de compat·~C•ct•t', Clllll euu~u ju,;Lificada,. o;; Sr,;. A.
Az<·Jredo, SilY<'rio .N<JIT, · l'it·es H.ellrJ_llo, l'<'t'eira Lobo, A1'i:~tidcs
!tocha, J3url'ln~a · Lirna; :rusl.n Chel•rnonl, Costa llorlrigues, ;fo;;fi
.Enze!Jio, J~urip<!dr.~ de Agniú, Anl.oniun Freire, Ben,ia111in :Barr•osr,, :JTcrrcit·a CIHt\'t'S, .foãu Ll'l'a, .Eloy , du Sulizu; Antonio
illú~~u. V<•nanein_ l'\pi\·a, llo~a o' Silva, {)UI'IliJÍI'O da Cunha, Manocl H<.ll'ha, Lni:~ Tur·t·c~. ]!~uzebiu di) Andmclc, LopeH Gonçalves,· Go1içalo Hollemberg·, Pcrlr·n Lugo, ·Anlmiio Mnniz, Manoel
Mon jurdi m, Bn1·nu.rdiJHI i\lon Lei I'O, ;1 Cl'oriy1110 i\fonleil·o. Migu e!
d•• i':nr·útllw, Modc~lo Leal, ~lende~· Tavar·us, Paulo de JCJ·on"
tin, San1paio Corr<'a; Jl1wno lkamliío, :Bueno do .Paiva, Bcrn:u'do 1\Ionl.eirn, LacPr·rla Franco, AdolpliO Gordo, Alfl'cdo Ellis,
J u,.,,-, Mrn·l.i n hu,- Eugenio :rattl i 111, llanws Caiado, HcrmcnegildQ,
dt; ~lorae~. ,\['l'on~o de Canmr·gu, Carlos CavalcanLi, Gcnet•o:;l'
l\Ial'f[ll')~. LtHil'U Müller, \'ida! 1\arnos, Soar·c:; elo:;
Sanlus e
CuJ'lus
Harbo~a
(51)
.
I,
.
.
· O Sr. Presidente.-- Tendo com!ltU'•;eido tl!lcn:~s oito 'f:lt·s.
Senndor·es; nüo )Jódo harcr sessão.. •
.
. ~la!JI.enl~'n p:ira. amanhá a nw~ma ordem rio dia ,i:i tk,;i-

gnacla, 1sl o '-':

_

· Yola~iio,' Plll '2" rli~cuss~o. da. proposi•;ão da CaiHat·a dus
.. Deputados 11': JD; dn. :102.1, qw!. a!Jr·e. pelo J\Iinisl.crio da Jus. i'iea. n _.\'(•gncius '!nl_t•iot·es. u ei'Crlilo de ü :OO!l$li77. JIUI'!I JlUganwnlP ao Dt•. Hodulpll11 Chapul. Pt•n,·u:;t, en1 vil'l.úde dó "'11. tr.mea .imlici:H•ia (i•om }Un·ecN'{avm·tt;IH:l. ria Cumm'iss!io de Fin,mças, ·n .•u, 1lt: -/!lfl.fj;
·
·
. _Yola<::Íu. cm)!"· discuss<io, ria p1·oposiciín ria Culnat·a du~
Dopuludi'Js 11. -\8, dn JO:l:3, consider·anrlo de ul.iliduue 11ilbliea a·
So~iNlad<! Enlomolng-ica fio B1·asil (com Jlfll'e1:er {at!ol'tli'~l da
Com·missrio r/e .llisli(•a e. Lr?yi.~laçtíu, n. 27:1, r./e J!J2:1);
· Yotac:i,J, t!lll discu~sào. unieu, do. put•eceJ' riu ·Comurissiin
r.le Obms .Jlulllica~. 11. 85; dr.• 1\J::!.\, opinundo.m' SUIJiido de set'
al.t.Pnrlii'la .n soliei!Uciin do St·. Jlt'<'l't•ito pam J.•uel.ificu~iiu clu.
.\venida ~lr:it·u.-:Hnr 1.1 I'LI:I Luiz rJc, Vnst}Uilccllos, m1 lct•rcHo
Nll que e~l.:í er.lit'iendo o .Pnliwio l\lt,1llroc;
·
.. · Vola\:~O; f!Jn, :l" rli~cus~iio, rln- PI'Opusi(:iio· r:la· Camal'l\ elo,;
· -.DPplltados .n. · ·i; dt' :I O~IJ. Qllt! aiii'IJ, twln Miuisl!H·io ria ,\g-l'ieullui.'U, o et•Niiln riP I!Jli ::!00$, pa1·a pagmnenlo das vnnlng·ens
]lormuuonl.es a f.!LW se rcfet•o o a1·i,. 150 ela lrJi n. 1 . tí!ítí, do
,1'02.?; · nos funcdomu·ios CJLIC percebem Y!.JUcimunlos alú 180$
S.- )'o!. II.
. ... , .
. .. .. .
. 8

'

.

'

'
'·''
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i

l!lensaes (com parecer. favoravel da Oommissão de Finança&,
n. 28, de- 4924);
votação em a• discussão, da proposiciio da Gamara dos
Deput.ados
a, de 1924, que abre; pelo Ministerio da Marinha um credito de 97 :035$217, supplementar á verba 13',
do areamento de 192a (com emenda da Oommissao de Finan-.
ças ;jd approvada, parecer n. 29, de ·1924);
votação, em a• discussão, da prOJlllsicão da Uamáru dos
Deputados n. ü, de 1924,- que abre, pelo l\1inisterio. da Vi~cfío·
c Obras Publicas, um credito de 42:054$217, para mdcmm~ar
a Administracão .dos Oor•reios de .Toazeil•o e varias colleot()rJas , ·,
foderaes pelo extravio de dinheiro nu Administração Postal
da Bahia (com parecei' favoravel da. Commissão de Finan~as,
n. 3.f, de .J92.f) ;
votação, em discÚssão uuica, do ·parecer da . Commissiio. ·
de Marinha e Guerra n. 36, de 1924, opinando que seja indeferido o requerimento em que Fructuoso Rodrigues de San"
tanna, sargento ajudante do Exercito, solicita favores para a
classe a que .pertence;
·
:votacão; em discussão· .uniÓa, da· proposição da Gamara
dos Deputados n. 153, de. 1923, emendando o p!!ojecto do Se-.
nado que. estabelece condições para a .aposentadoria dos Mi"'
nistros do Supr•emo Tribunal Federal (com pa·recer (avoravel

n..

da Commissao de Justiça e Legislação e voto em separado do
Sr. Jeronvmo Monteiro, n. 871, de 19l!4);
·

Votacão, em a• 'discussão, da proposição da- Gamará dÓs ·
Deputados n. 92, de ·1922, autorizando· o· Poder Executivo· a .
mandar contar, sómente para os. effeitos da aposentadoria, o
tempo em que serviram como addidos na a'ntiga . Secretaria
da Justiça os funccionarios da Secretaria de Estado e Negocios Interiores, :José· Franeisco Kahl, Oscar Orlando. Mouren e ,
Luciano Augusto de. Oliveira (com parecer favoravel da
Oommissáo de Justiça e Legislação e de Finança&, n. ·82#1 dt:! ,
:_,.
.
.
.
1924);

..
~

Votação, e~ a• discussão, da proposioiío da Gamara dos
Deputados, n. 5, de 1924, que abre pelo Ministerio, da Mari- ·
nha um creditb de 80 :000$, supplementar á verba s• - Mate~·
r•ial -· su~-consignacão - Expediente ·---"1 .do. areamento da.'
Marinha de 1923 (com emenda da· Com missão de' Finanças, já .
approvada, parecei' n. 30, d~ 1924);

·

, ..

Votação, em a• discussão, dn i>roposicão da éamai•a dos
Deputados, n. · 175, de :1922, que autoriza o Governo a· mandar
· fazer o lastramento: do trecho .da Estrada de Ferro Central do
Brasil, bitola ·larga, do Murtinho a ·BeiJo Horizonte, podendo .
despender até a quantia de 500$ (com ptrrecer (avol·avel dá
Commissão de Finanças, n,. 27, de 1924);

· · _.

.

· Votação, em discussão unio-a,· do pareéer da Commissão de
:
Mnt•inha e Guerra; '!!· 451 gc 192-i, solicitando informações ao
Gover_no ·sobre a pt•oposJcao da Gamara ·dos Deputados, numero ;249, de 1921, regulando a' promoolio dos :offioiaes do
Exerc1to·'
··
. - · ..
· · · ,:'··
'.
ContinunQüo da 2' disoussrw da proposiclio da ·camara dos _
:Deputados n. 93, do i923, modificando a lei sobre accldentes
'

'

I

'

.

...;•

--

'

••

!IJ:!I!!Ã$ '11M 25 &li JUNJ!O Dll

itJM

. ltiS

•• Lr'abalhe (com um .sulisÚtuti·vo da Commiasão de Jmtil;a e
Le.aislação, emendas de.~ta e parecer contrario do Sr. Meno.
dmtÇ(t, Martins, n. <fS, de 192~);
· 2• discussão .da proposicão da· Gamara dos Deputados numero 17, de 1924, que declara feriacio nacional o dia 2 de
julho de 1924, commcmorativo do centenario da Confederacão
do Equador• (com parecm· {a-uorave,l da Oommissão de Justiç«
11 Legislação, n . .f~, de 1924}.
Levanta-se a reunião.
ll

---·-·

.

AC1' A bA l'IEUNIAO, EM 25 DE JUl\UlO :DE iOM
PRESID~TE

PRESIDENCLA DO SR. ESTACIO COll\1BnA,
I

A's 13 e' 1/2 hora9, acham-se presentes os Srs. A • .Azeredo, )lfendonca Illartins, Silverio Nory, Pereira Lobo, Oío- .
. nisio Bont.es, Cunha i\luchado, João •.Lyra, Venancio Neiva,
. r.. uiz Toi•res, I~üsebio ele Andrade, Il!anoel Monjardim, 1\Iodesto
Leal, l\lcnúes Tavaros, Bucno de Paiva, Ltiiz Adolpho. Ramos
Caiado. Gener•oso Marques, Felippe Sehmidl. e Vida.! Ramos.. ·(19).
·
/

'O Sr, Presidente - Presentes apenas i9 Sr•s. Seno dores
-'Fião lw. numero pal'a ser aberl.a a sessão.
,
yae ;;cr !_ido o expeclient.e para ter o clevidp destino .

.o Sr.

i • Seoretario dá conta do Sf.llrllinte
'

.

/

EXPEDI:lllNTE

Officio do Sr. i• secretario da Umâo dos Ernpt•e~tados do .
.CommcJ•cio do fiio de Janeiro, do teOr seguinte:
SeoretarÚJ., 25 de junho de 1924 - Exmo. Sr. Presidente
n domais membros
do Senado. Federal - . Nesta.
.
.
. · Exmns. Sr~. -A dit'ecl.oria da União dos Empregados do
.Gommcrcio do Rio do Janeiro interpretando o .Jubilo dos seus ·
nssociado8 pel:l feliz terminação do ,raid pedestre Rio-Santiago·
do ·Chile, brilhahtcmento emprehendído pelo valente escoteiro
bJ•as!leiro Alvaro Silva. fará realizar, domingo proxírno,. dia 20
ús fO horas, na igreja de S. Francisco de Paula'missa.em accão
rle gl'açns por esse mesmo successo .. que tanto eleva na Amel'ica do Sul, as qualidades de resist:encia, de coragem, intre-·
pidn,: e de cnvalllerismo da juventude brasileira.
·
. · Finda a missa, deverá falar ao ]1ovo, no largo de s . .Francisco. o· ominenfc cscriploJ' Sr. Coelho Netto.
· . . Mu il.o honrosa será pnra , a:, União dos Empregados do
Ccommercio do Rio d•! .Tanciro a presenca dos illusLrados Srs:.
Senadores federaes a esses actos de religião e civismo, seruto:
'

--

'

116 ,
c"n' mui l.o ap1'0Gn que r::! a d irccl.o.ria yem convidar SS. EE:x.
'para qn~ a nw~rna sr ''ffeetivc.
_
Onroi1·am VV. EEx. accciLa!' n~ clemonsti'UI;ucs. elo nos:;o
maior nrr.ln1n,.•nto e l'esr.•l'·il.osu esl.ima.
Pola dit·celr.·t•in. -;. Orlanllo fti/Jeiro,
teirado.

~·

sccrclar•io. -· In-

O Sr. 2' Secretario rleclat•n que não h a pm•ccercs
•
Deixarn de cornparece1', com causa ,iu~!..ificada, os .; SI.'S.
Pi 1·es 1\elicllo, AJ.•isl.irJr.s Rocha, Barbosa Lnna, Laura Sodré,
.Jus! o C!Jrmnonl, Cosln Jlocil'igT!OS, .los(• Ewellio, .l!:m·qv~rles de
Agu iiu·. :\ n loni nrl Fl'i!il'l.~ .. foiu.J T I!OnHl. Benjamin B:u'I'OSO,': .FIJI·l'nirn Cltn\'I!S.'J.•:Ior ,]e Souza, Antonio Massa, llo:m P Silm, Cnr-

. nr!il'll da c:unha. ·~l::Íillll'i B'OI'ila. Lopes (;onr;alws, Oonealo Hol- .
J,'llll!e!'g·, · Pc•d!'O Lal-(n .. Antonio ~loni~. Moniz Sodl'i!. Ikrn:li•dinn .·
~lnnlcii'O, .Trfonynío Alonl.eirn, ~ligtíel do Cat·valiln. Paulo. de .
.FJ•onl.in, fia!l!fHliO CnrJ•r\a, BucnQ Br·anrlã.o. Hernal'do i\Ionlen·o,
J,aret·du Franco. Arlnlp l1o Gordo, Alfrcclo EII is, .lo~/· i\llll'i.i nlio.
Bug·rmio .Jrmlim, llc1'11'101ll~~::·ilrJo de MoraPs, "\J't'on,;o de Camm·go,'
Ca,.;[,,R Cavalc:mli, Laupo 'i\!üllet·; So'at·cs dos Santos c Cal'los ·
Har!Jn~a

í!;O) •

.

·

· ·

·

· 1.

O Sr. Presitlenta·...,. Trndn cnmp:H·ccii.lo ilfl•:IW, ·!9 St·~ .
. SrnadOJ\ não ntu:1e 'hn.\·er Bt~s:;ãn.
A Cli'd1•m do i.l ia ilat·a n Sl)s~iin di.• ama n!Iii 1í a r:w;;ma ;i:í mar·-

·,....lrl'l
,·"lo,'•·
. . f. ·'

-.
·
Vo!n1~üo, .C'I1l :Jr~ di~r.u~sfin, dn fll'OpH:o;ir:1o íln Cnmara· .rios
nepulndn~ n. 10. d(' 102.\, qu1.• ahl't!, pPio ~liniRie1·in da Juslil;a ·" N,·~·,ll'ins hiiJ•I'im·es. n l!l'Criil'l rln li ;!.)()[l$!i77, pum pag·a'111rnl.o nn llt• .. llodolpho ClmpoL Pr.".~vusl. rrn vil'l.l!rlc• di' ~rn~
•:1

••

'

·

li!lll;ll judici:11·ia (cu111 )lin·e~cJ' ,"ttVIu~avu! da Co111111isstio de Fi'lltlll('as, n • •'/1, tlt: /!1!!.1) ;
'
/
.
'

i'nl a\:iin. em !?" discus:;;io, da Jli''Oposieiío ria Cnmar·a do;:;
nc•[mludos n. ·IR, .flr! JD2:J, cnn~iiiC'I'anrlo rln. nt.ilirlarJ,, pulllica a·

:-;neiorl:ulo J<:nlomnlop;iea dn Ill·ã.-;il (e1m1 pm'N:t.'l' {tuJ11rmu:l litl
CO'Ji/.11/.is.wio dr: J·usliça r: Lt•(ris/oçlio, u. 27:1. tle 1.'!21) ; .
y,,l:u;ãn, 1'111 rliscussiio unica. do ].1:\l.'ecc!'· dn Cnmrnis~ãn·
rlr Ollrns · PuJ,lit~a>'. n. :l5, ri I' Hl:?~. npinandn no sonl ido rJ,J set·
ali rndirla a s.olicilnefio rli.1 :"1·. · Pl'Pi'eilo pam J'l'r:lificnefin ri:.!
AYeniila B''il'a-~lm·. c I'I.HL Lu i~· rl1!· Yascf.JIICI'llos, JHJ l,:'l't'l!ll''
<'111 que rstá erlil'ieafln rJ Palacio Mnni·ue;
"
Vnlar;ão. 1'1!1 . .'1" rlist·ussfin, da proposi1::io. rl:i r.nmara rin~
DPpularlos .n •.t. rle ·1!121, qne ahl'r, Jli'lo .~linislm·io da ;\p;l.'i. r·u!IJn•a, o cr·,xlil.o .de l!lG:2GO$, TJUI'a pagameulo rias vanlag-rms
J.11'1'1!1anf'nles a qnr s,~· ret'Ne '' nr·t.. ·l GO •. ria l1~i n. -1. fi 55. !lo ·
Hl2~. ao~ t'nnc·r: inn:nins q uc JWJ'er!hf:Jil venei JJ!i)JJ Ios al.1\ :li:! ii$
.uwnsa,oR ÍI.''J/11· .J)III't?t?PI' iauoravl'l.
u .. 28, dr: /!i!H);

tla

Com 111isstio

.

rlu Fi'll!fllt'lls,

' ·

Vtlln~iio, I' III :1• dii'<:n~sfin. da. pt'OfJilRil;iín da Canraru rio~
· Di'pnlndq:; n. :1 •. rl.r l!J~.\, qtw ailr•r•, pr.Jo i\linislrrio da i\lal'iniln. li III' Cl'l!di!n df' 07 :0:15$21i, supp!r•rnrnlal'. :í vm·ha ·i:J"
do or,;nnwnf.n ri!.' 'l!l2:3 ·. (t!o'/11. r'lllt'illla til! Cmmnisstio tlv F'itl(m: '
!'1.1.< ,irí fi)Jjl/'U'l.'ill/11, )laMCI.'i' '/L 29, de -/!12.1)';
•
\'olaciin, ern :3' rliseussfin, da pr·onosit•.iin rln· Camai•a rins
Dl•ptlladus n. · ü, tlc Hl21, (jlll! abre,
. Jlé'io :\Únislcrio ela .Via"« o

. .

.
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c Oliras

Pultliea~.

um crediliJ rle .\:?:OG!,$217, pam in,JumnizUJ'

a .\dnlini~ll'tiC..'àu do~ Cnt'l\'.•iu~ rlt' .foatwil'n n vm·ia~ collt:t:f(ll'ia~
Jnd~<J'a'!~ !Wiu· exll'llvin de rlilliii'Íl'o nu AdministJ·a~fto J~o~lal

da Hall ia (com
'I1 •

llill'CC<''I' {11!.'11/'tll.'l'i.

•• , ' ,, (.' ·/'J·l"').
o)
' .....
,

da Co/11./llissrio riu Piuttii('U.I,

'

Vola~~u. em rliscussr,n unica. rio Jlt\J'I'CI'l'. rla CommissflO
du ~lal'inlla e Gu1•Jt'J'U n. iiü,.rle 'lfl;?l,, opinundtl'que He.ia indei'<JJ'idu o. rnqLWJ'inwn\.o em q11c FI·ucllJusn llorlt•it:'lWS du ::i:t.n-

.

lali!IU, iial'genlo a,iudunlc r.lo ExoJ•cilo, t~olicila l'avoJ'e:; pat•a

.a

elu.s~e

a quo PL'l'il:nce;
·.·.
\'otuçfto, cm discussno unica, da proposicnn ria Camara
.riOS 'Dl'!'llJ[UciOS 11, J5:J, fie ffl23, ('l1lCllrJUnrJO (I Jll'O.iüC[ól dO f)('~
· midu que esialwlc<:c C<-'JHii,:i;ücs pura a aposcntudol'ia rios Minüil.ros .do Supt·cmo Tt•ibunal Federal (com·pareee1· favu,·a.v!!l
· rilt Cummisstio de .! ltsl.iça e Leaislaçao e voto em .~ept.rrar/o do
1

'

$1·. Je/'011'1/IIIU

Montâru, n ••17/, de -1.92.1);

,Yol.u(il'LO, crn 3", discus;;fto, da proposi~fio da Camaru dos
Dr!pnt:af'lu':; .n. 92, de 1H22, · aul.orizanrlo o -Poder K~eculi\'o a
rnanda1· conl.:u•, sr'>nwnle J1iiJ'a os nl'l'rdlos da aposcnladoria, o
l.clllpt;· em que .sr•l'\'irarn eonw udrlidnR na anl i:,:a ::iPcrclaJ•ia
da .JuHI iea·· os runeeinnal'iu:; .da Secl'r'iat·ia de Estudo e Nci.!'ll<•ins fnlcL·ioJ·es, .Tos(, Fmncisco Kahl; Oscar 0:-lnndu' ~lrmm
c• LueianrC:Aug·usl.o ele OliYciJ'a (com 11m•uccr (avora:vel rias·
Cou1111iss,ies de Justiça 1: Leuislaçtio e de Pinmlr,·as, u. :J:!.J,
riu 1.'/:?.:J);
·

Votação, cm :3" discussfio, ela nroposi,;iío da· Camara dos
Dcpuluclos n. 5, ele '192/j, qno aln·e, ]leio ;\liniHierio da ~Ta
ri nlJU, um c!'cd i lo de 80: 0_00$, sn pplerncnl.at· ú \'Cl'l.Ja s• MaLcl'ial-- sub-consig·na~:io. "Expedillnlc", do orçamento ela.
Marinha de 1923 (com emende( da. Commissiió ele Finanças, jci

. n.Jlprovada, pa1•ecer n. :JO, ele ·1924);

·

·.' Votacão, cm 3" ·discussão, da proposição da Gamara dos
l.lepulados n. 175, ele 1!)22, que a11toriza o GnYel.'!lO· a mandar

lazer o lasl.ramento elo l.l'I:C!lO da Eslra(]a de Feno eunt.ral dtl
Bmsil, l<il.ula larg-a, rlo i\!urlinho a Bello: Horizonte, podcncto
despenrlc,r• al.1\ a quantia de GOOS (cmn .Jlfll'ecer !'avorm:el d.a

Ctrl/l'lll'i.i.~cio rlt! Pillmlçt.is, n.

27. rie 1!124); .

. ·
·
· · v·ult\(:;1ü, em.discüs~iío unietL do IHU'ect:•r· dcl i.\nntniR:o:i1•J de
MaJ·inlm o Gum·t·a, n ..\5, rifl Hl::!t ~nlicilanrln int':H'ili<l':'c·c~ :10
G<.I\'PJ'l!O HU!JI'Il. a [ll'oposi~:in da CurnaJ·u dns 1l1•pu1::d"s n. :2\~1.
de Hl~l. rt•gulundo a pt·orno,;iiu d11s ui'ficia('s du E::cJ·cilu;
C:cl!l!.inua:.:iJi·, !.la:!" diseussiifl ila JH'upnsi,:u<' dJ Canwl'U llus
.Il>óJIL!Iado,; n. !J:l, di'• 1!l:!:J •. mndil'icanrlu a ·lúi sobre ltr!l!idrnlcs
no l.mballlll. (t'lll/1. um sul;s/.ilfl/.i1.•o r/!1 Co'li/.Jaisstio 1!~ Jusfir;,·r c:
,Lt!(Jisla(:tio, cuu!nrltls. t/('sfo e rurrt.?Ct'," .:.·t~Hf:l'tO'i(l do ~'ir. Mt~l2M·
tlont.•a .Jfto·Uu.~·, /1. :1.1, tle 1/)~5);
i'
· •
. .

:?" rli~el!,;"fio da jii'>.'•Jio'i';~'' d:l Canm1·a dn~ DPiliJiad•lH

fllll'·d,~r:lrtl'n 'f,~J·iadn lllH!Íilllal "dn1 ~"·rle .iuil1•'
dr: 1:1~1 (com pa1·•:cer f'avarlll.'f!l da C1mtmisst.io c/rJ Justiça e
l.ryislur•fio,
11:' '·H, ri<: /.9:!1),
.

·n. ·17. dt' 1\l:!.\,

Lc\'anln·-~r. n

l'cuniiio.
--~-

'

..... '

.,

'

.. •'
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oOINAJlS PO SENADO

r

AC'l'A DA REUNL\0, EM 26 DE JUNHO DE 1924

r

.

.

PRES!DENCIA DO SR. MENDONÇA MAR.'l'INS,

1°

.
SECRETARIO

'

A's 13 1/2 horas acham-se presentes os Sra. Mendonça·
Martinli, Dionysio Bentes, Laura Sodré, Dunha Machado, Goncalo Rollemberg, ·Manoel 1\fon,iardim, Modesto Leal, Mendes Ta- ·
e Felippe Schmidt .(11). ·
- va:ros, Sampaio Corrêa, Ramos \Caiado
.
· O Sr. Presidente - Presentes ápenas 11 Sra. Senadores,
não ha numero para· se1• aberta a sessão.
·
.
.
Vae, sór lido. o expediente para;ter ó conveniente destino.
O Sr. Lauro Sodré (servindo de ·f• Secretario) dâ conta
do seguinte
·
·
EXPEDIENTE
· Offieios:
Do Sr. 1. o Secretario da Camara dos Deputados remettendo
as seguintes . . . . . .. .
.·
.·
·
·
PROPOSIQÕES
!fi :·:~

.

.

!;"' .·
~ .• ,;. .Jl.o-;!J

N. 22-1.924

O Congresso Nacional decreta:
Art. U E' -concedida a medalha de distincção de prf~ira' ·
.·
classe ao medico brasileiro Dr. Alvaro Freire de Vilalba.Alvim, em reconhecimento e homenagem aos serviços scienti.ficos humanif.arios que tem prestado durante "vinte e sete an- .
nos, com abnegação e constancia, na sua clinica de· electricidade e radiologia. · ·.
· · · .
··
Paragrapho unico. O Ministerio da .Tustica fica autorizado
a tomar as providencias necessarias para. cumprimento da presente lei.. .
'·
·
· Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario.
.
.
'
.
J
Camara dos Deputados, 24 de junho df! 1924; - Amoito
Rodrigues de Azevedo, •Presidente. - Heitor de Sou:a, i o Se:.·.
· oreta.rio. - Dom.inoos Barbosa, 2" Secretario interino. -, A'
Commissão. de Justiça e Legislação. ·
·

'.

.

.-

\.

o Congre5SO Nacional resolve:

.

·'

Art.. 1.• Fica o· Poder Executivo autorizad61 a abrir, pelo .
Mifiisterio da Viação e Obras .. Publicas, um credito especial
. de· francos belgas, ri,842.198,·33, para ocoorrer ·ao pagamento
do fornecimtmto do 3.50ll',t,947.182,8 de. trilhos e ·accessorlos
e. 20 apparelhos do mudança de via, feitos· pela Société Mot.o.llul'gique, de Sambre-et-Moselle, fazendo para esse· fim ali
epiracões 1 de credito que forem\ neoessarias.
ArL. 2.• Revogam-se as disposições em. contrario.
· Camara dos Deputados, 24 de junllo de 1924. - A.rnolto
Rodrigues de Azevedo, •Presidont.o. - Heito1• de Souza, i" Se~retar i o: - Dom·inuos Barbosa, 2• Saoritario iatérino. - A'
€tm'lnissllt tle Fiaím.oas. ' .
'
.

'

...

'

~ESS.\0 EM 26 DE oTUNHO DE 1924
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N. 24- 1924

O Congresso Nacional resolve:
.
Artigo uriico. Fica o :Poder Executivo autorizado a abrir,
- · pelo · Ministorio da Fa11enda; um credito especial de réis
· 52:605$989, para pagamento á D. Delmira çle Souza Almeida,
viuva de. Francisco Xavier de Almeida, ex-collector federal de
•.ratuhy, Estado de S. Paulo, 'a que foi oondemnada a União,
ver sentença judicial; ·revogadas as disposicões em contrario.
, , . •Gamara dos I)eputados, 24 do ,i unho: de' 1924. - Amoi/o
' ' Rodrigu.cs de Azevedo, •Presidente. - Heltor de Souza, 1• Seonetario. -· Domingos Barbosa, 2• Secretal·io interino, -'A'
. Commissjio de F-ínanQas. . .

\

N•. 25 ..,:....1924'
O Congresso Nacional 'decreta:

Art. 1.0 A for~ta naval pa.ra o exerclcio de 1925 constará. .
.
_
.
.
· .. ·
_ ,.
.
' 1•, dos officiaes do Corpo da Armada e das classes annexas constantes dos respectivos quadros;
'
· · 2•, ·:dos sub-officiaes, de ·accõrdo com. os respectivos
· quadros;
·
.3•,. de· 100. alumnos, no· maximo, para a Escola Naval;·
4•, .de 5. 500 pracas d·J Corpo de Marinheiros Nacionaes, .
distribuídas pelas diversas classes e especialidades;
.
·.
5•, de 2.315 pracas do Covpo de Marinheiros Nacionaes
para os. serviços . de machinas, distribuídas pelas diversas
classes e especialidades; · ·. ·
.
·
. 6•, de 1.100 praças pare o Batalhão Naval, incluindo uma
companhia para o serviç!l do presidio militar da ilha das .
Cobras, escoltas e fachinn~ dos presos militares aIIi ·existentes;
·
·
. .- .
.
-7•, de 1.200 ·alumnos das Escolas de Aprendi,zes Mari~
nheiros e .de soo da de. Grumetes: ·
·
· .·
• - Artl 2.• Em tempo de guerra a forca naval comrpor-se-ha:
· do pessoal que for necessario.
.· ·
será:
. . O·l,ernpo de serviço . da Armada
.
. ··AÍ{ 3.•
· a) de· dous annos de instrucção para·. os sorteados;
· . b) ele lrjls annos para, os cnga,iados, reengajados e volun.t.arws·; · ... -· . ·.
.
·
'
· c) -.'de nove annqs para os procedentes das Escolas de
Aprond1z.es ou ,de Grumetcn, contados da data do assentamento. elo praoas no Cot•po de Mnrinhe!ros Nacionacs,
. ,Ãrt..t•-os claros que so .abrirem no pessoal da Armac:l1t
s~rão ,Pr.eenchi~os pela Escola Naval, pelas de Aprendizes Marwhmros ou ..de Grumete~, pelo voluntariado sem pt•emio ,,
pelo sorteio geral. para a Armada, na fól'ma do regulamento
. approvo.do pelo decreto n. ·J O. 400, ele 7 do maio dl'.,.1924,
Al-I.. 5,0 As praças do Corpo do MnrinliciroR Nncionnes e
do Batalhão Nnvul que, findo o tempo elo serviço, ·se engujo.rem por Ires .annos, recobc!'iio soldo o meio, rJ aquellas qiUii\
'

/
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,:unl'ittidn r·~~r J)l':lW. '"~ ,.,.,n~·u.im·ront 'poJ• maio [t·r•ii illlltn~,
J'l't:l'lrr•l·~u ii11l:!11 rlnllmrln.
:\1·i. (i,".\:.; p1•ar;n,; dr, 1;nrpn rir• }fnl·inl!rdl.'llii ~aei!HHlf'ii r.~
rl11 Hnl.ullliill );nvnl qur• wrnplnlai'Pill l1·rs <111110:; rln :il'l'\'ko 1'.111!1
1':\I!JIIJliill' l'(llll]llli'IHilii'IIIO, I1!!'ÍÍO lii!Hl g·1'Uiil'iear.:ii11 igual :Í .HIP~
ln di' do :iii Iri" ~impll's rln cln,.;:.;r,\ 1•111 qur ,.,, ivl'l'elll, ·~~·m. [ll'l'~
juizo dn:.; ril'mnis ~nrlil'icar;[H.'S a qur liYI'l'f!lll dit·eiln.
.
.
Arl, 7." ,\; •IJ'I'III.:U~ tln CUt'P'' ri" :lfnl·i•nlH;irn:; :'úwinlHH'S c
do Halnll1iio Snntl· que .~ro c~n~·a,inl'em n11 :.:n l'l;r,ngil,Íat'l'lll 1·.p1:ii.ll
ilirrilo r;1n r:nrla ••nga,iamentn nu :vulm·. r.m diallrit·o da~ pe(:ns
dr\ :fm·.dnnu•nlo g'l.'al.uil.nnli'JII.C· rlisiJ•ibuirlns por necnsiiío devel'il'iral'l'lll a ]ll'il.neira ,prnr;:J.

At•L 8." ,\:.; pl'U(;as dn Corpo rle i\lrtl'inlwit•os Xaeionnrs r.·
do Bala!l1iin Xaval, npp·t•ovnrlns no;; cursos elas divet·sa.s r>spe-

, eialiclades. a;; qu,. exrt·ee:·em car•g-os dil'inidn~ nn dect•,ilo. nu~
tiH'l'O 7. :l!lü. ele H dr rnai~i r.! e 1!lHI, i.• as Qlll' ',;e aeltnrr.m in~
eluida~ i•111 null'tü; r.li,;po:;i'eDrs 0111 vigm·. /:i>ri'io dirrilo :'is rr•sprclivns · g!'al.il'icaçiil's r~peeiar.•s, n.lr\rn das demais ·Ynnl.agPlh; qnn llrr•s ronipel i1·rm.

:-\r'Í. fJ.o ,\. Mm·.inlm d,_, r:uel'l'a · cnmtll'f'ill'lldl:': .
.o) n" .l:fll.'(:a ncI i nt;
lJ) tl~ l'P~I~I'VUE-:,

,\ roq:n nclivn eompreJ;'cnelr.d o pP~sonl a q1w sr rrrrí.·e o
arl. ·1." ·
.\:.; resi'I'\'HS compGrm-sr das l", 2" r 3" calng·orjas· const.i-·
J.uldas r!e acei•r·rlo com n rng-ulamcnl.o do ·sol'lcio.
Ar!. :III, O Po:cler Exr>euUvo propoJ•cinnm·á n instrucção
fecnica e pratico adequaria 1\ obl.cnr;i'io ela cadernela· JlO!l' par.[eo
dos· reservistas.
·
. .
.A ri. H. Conlinttfl 1 em vig'Ol' u autm·ização contida nó
ar! .. :13 elo. decreto n. 4. 051, ele 9 de ,il!neiro d.e 1920.

Arf.. 12. Poderão sct· oxcluiclós ela relnçãó para compo-. ·
sição dos conselhos de jr1diça militar. os officiaes que, a
;juizo do Ministerio da l\larinha, não devam ser afastados das
·eonunissGrs que- estiverem desempenhanr!o.
.
. .
.
. · :\ri. ) :~. ·serão consicleJ·~clos como dr embarque, cm navio
dr. g-u('I'J'U, pa1·a pfrr.ilos rio ·prnmoc.fio, :os serviços pros/.ndos
.JWln~ nl'riciar;;. ~ull-nl'l'ieiar•'' e pl'nça;: rlinlnmac!os poln Ese"ola·.
de :\Yiar;i'iu S:iYal. qur n;;l r:.inm empl'rgncln;; r.m el'l'r.el ivo SI.' I'-'
\·i(;o ria ~un Pspeciulidar.le, e eomn rlins dr. vi:lf::'Pfll, em. nnvio dr;,

[;'Uüi.'J'a, os· da5 rle vôo. .

··

:~, :1." .Sr•r:í conlndo comn "dia df' Yi\r",·· n Jlf'l'inrlo. minimo ·
de 30 minnl os cm cada 2-'1 hnl'ns.
.
~ 2." (!unndn sn Ira I !\I' dr. Yôn srgTiirlo; 1)11 rir.;;pmprln h o· di}

..

mnn 1:rlm.lnissã11 f•l'ill'narln; earln ]lf!l'i11rln rir: .tluas llnl'·a~ eonsr~
··eul.ivn~ ;;,•r:í I'QIJivalrniP n nm dia de Yin[.\:r.m. eonlptlinrla,···
ignn I nwn lP n~ ft·ncr:Grs IOOl'I'I'~JlOtHIPnl r.s, srímcn I. e q murdq esso
lr.\mpo f'Xf'.f'rlt!l'.ilr• ·dun:; lllll'a.~ seguida~.

· ..
,\1·1. H. Fica n Pnl];:;· J~:xr!CUI-ivo nnlnl'iwf!n· a i·ovcr o
nclunl hr::·nia" pnm. nhnno ele g'!·nlit'icacões a·pl·n~ns,flo GoJ•po
dt~ Mnr·inl!l'i!'ns · i'iacionnPs, · lmil'ormizinclo as· .nctuncs gml.iJ'icar;iíPs P. · nslalwler:rnr:lo a,; qui' .iulgnt'· nceessa!'ins. · · ·.
Arl.' 1G .'Fica J•rrluzii!l) n seis mrzes conseculivos ou r!o!(n
intert'l.lll1Jlidos O l.elllpO fr)ra ·ria Sédo i•Xi~idu. ·j)Clo Hl'i. 8",
lcll.rrt ri, do r.lcel'elci n, ~ .OJS, r!e !) ele .innr.ircl de 1D20 .

••
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,\1'1.. !li. ();; ul'fit:i:tt':< ;;n .r·t~ser·va, cnnt líet•nca pam ,;c l!lltpr•c;.nu•,!fll na .\lal'iniln ;\Jpr-eanle. n indu:<lrin:< l't!lal iYa:< :í .\Jarinlla, eunlam piJla nwladi! o IPmpo de srn.'\'i~n qui.' I'XCI)dt!l.'
tln t.luos annn;; tJ eonll't.:anr a pel'liPI.' nnl iguidadr np"'" csstJ
· Jli':IZO,

.\r·l. 17. Para u:< l'i'l't~ilti~ do ar·l. fl' rio JlP;nrlamrnl.n rln
.FJ'OillCtr.:i'tr>:< Jln. ,\r·nratla, annr,xo ao rlect•el'o n. H. ~50, rJ,. 7 t.k•
,iullro d el!l~O. :<t!t':í. l'OillarltJ ao;; capitiíc,; de enr·V!'Ia, como riu
imnwtlialiet! n' lr>nq>ó dtJ I'Xcreicio rias funcr,;Õt!li ele rncat'l'tJg·ados do nl'l illral'ia, d11 pi'Ssou.! nu rio muLcr·ial a bordo llos
Jtavios lypo JliHos Orm.res.
·
·
II
,·. ,\1'1.. 18 Pat·a o,; el'l'eil.n:< rio :ui. 10 dn Jleg·ularnenl.o de
l~w>moQões da At'llHHia, nrHot!XO ao dt.!cr'dn n. Jt..:!:m, <le 7 de
,iuliln dn 19~0, :>Cl'Ú. contado aos cnpilãt.!:i rle fJ•agal.a, comn fi•!
c.·nnlmarHin, o lPm]lt.l til' t'XI'J'CÍ'Cin tias frnwr;üe,; rle "'';:nmrlns
enmmandanks n borrln dw; rravins typu .lfiuas (;eJ'(I.r:.~, na confnr·mitluriu tio tleerl'lo de :i cl(' ,iunllo cl ceie tn:::J.
.•\r·J ... I!J. Para ns t>l'l'r'Jii.J~ rln ar·l. flti rln rrgnlnmr!nlo.rJe
Jll'rnno~l>e:; :ipprt)\'ndo pelo dr~'CI.'I'In n. H .:?50, ,.re 7 de ,iul!tn
dr• Hl20, st•r·:i ~orJiatlo como segundo mac!tinista o l.t'iilpn elo
<'XI'r·eiein tlaB 1\nreeõrs tle·oflicirr.l t.!c macllina,; do ]~,;lnclo-Maiot'

das .fo'tn•t;a~ NaY:rP:< r. offieiars dr,• rrpurn nn;; naYios-ot'riciacs
<.!a o;;quarlrn.
·
~\1·J.. :20; Pam n,; pl'op·ror.:ilr.;; ao;; poslo;; dr capitão clr~ m:rr
I' g'uPri·a elos Cor·pos clr eírg·c·nlleirns llHJChinist.as e t!P cnrmni,;. snr·io;; set'á ·applicarla a regra grral. r.stabc!rcir!a par· a o Corpo·
da Armnrln, fiennr:lo revogmlos os nrl.s. 97, J 00 o 112 elo regulamr'nl.u appr·oynclo ]>rio r:l.!el'.,ln ·11. 11;,250, clt.> 7 ele ,iunho de
.
1920.

. · ArL 21. Para as promoções ao posto de contra-almiranl.e, nos corpos de cng·en!teiros machinistns e commissarios,
sertl. applicacla a reg·ra geral estabelecida para o COI'PO ela
_.\rmadà, cxcO'pluarlns as clnusnla5 ele embarque, viagem. com-

mando· c sct•Yi~o .ftím de ;;(•rlc. .
·
·
..
ArL :?2. cnMi;luanr!b ('ll't vigor os a.rls. '13 c ::!:3 r.ln decreto
11. q ._li20,. rlt.> :J dr .iarwiro dr• I \12<1 •.
:\1'1. 2:l. _Fit~n J'C'\'nirarln o nrl . 'i!l rln lt!i n. ·.I.G2tl, 1
tf1; :J r! e' ,Íilllt.'Í)'t) dn .Hl20 .

. ,\ri. ·:!·í ,' Hr•yug-n1n-~c n;; rJ.iii!lfl,;ieiirs. ''ln onll'ill'ir.l.
i:iunam rlos·Depulnr.lo<. :!rí rl<' ,iunho (]p 1!1~·1, - Ar·uulfo
·Jiollriones dr! · A:e'l'!.'!io; J'.t·t~:<ir.lenl e. llt!i./.m• da Son:a, I" s,,_.
tr•plarin.- nomillf!OS· lJ!Irl,osa. 2" Secr•nlar•in inii'I'Ífl[l,- A'
Ccirmni,;~iín r! e i\lnl'inha 11 C.:l'L'l'l'n.
·
·Do mr~mo Sr·. Srer't!lar·in·. •lt!\'OJ\'r'lld<~ a rnlt'tirl;, do ::;rnarl.'\ L'P.il!i!ndn prdn Camnrn do~ Df•lJUlt~do:-. :'1 tn•npo~i,;iio qtw
Yr}dn n npo:;t•nl.urlnJ·in dr• l'llllt:('iunnr·io:; t!lll mni~ rlt' llill enr·g·p
ftU enm n•nciiiWI,Jio:; rnaiur·c~ do que.os rla nel.i\·iclarJe, -A'
Crl!rrmiss~n de ,..r usl.i i'il e Li•;.d:;!a~fio .
. Dn ::<r•. Prcsidt•nlc (ln E~lado rln Paran:í. agt•arJer.enrlo rt
par· I ieip:ll..':io r!P. lrnvnr· ~iiln rlt>il n a Mesn do Sr nado qur> I f'lll
de tlir•i!!'ÍI' o~ sons lndtnllros na 'pr•cscnlc sr.~srro. Jnlei--

. l'::trlo.

'

-

:1>

·

•
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Telcgramma do Sr•. Governaª.or do !Uo Gran~e do ~orLe,·
agradr.crondo a voto de peza1· do ~enado. pm· moLIVO do !alie"
c-imento rlo Sr. Manool Danlas. - Inlorrarlo. ·
O Sr. 2" Secretario declara que não ha pareceres.
Deixam rle compar·eccr·, ·corri caÜsa ,iustificadu, os Srs. A.

Azet·edo. Silvc!'io. Nery, Pit·es RebeiJo, Pereira Lobo, Ar.'iHLides
Hocha, Bar·hosa · Li111a, Laura Sodr.~. Justo Chcrmonl, Costa
Hodrigun~. Jos1í Eu:s0hio, Euripcdcs
de Aguiar•, Antouino
Freir·c .Toiio 'J'homé, Ben,iamin Barr·oso, Fcrr·cira (Jhaves,
João Lyra, Eloy de' SmJZa, Antonio Massa, Vcuan~io Neiva,
llosa c Silva, Carneiro da .Cunha, Manoel Bo!'ba, Lurz. 'l'ot·rcs,
Euscbio de Andrade, .Lopos Gonçalves, Pedro J.. ago, .. Ant.onio
Moniz, Moniz Sodré, Bernardino. Monteiro, -J cronymo Monteiro, Miguel de. Carvalho, Paulo. de Frontin, ~ueno Brandão,
Bueno de Paiva, Bernardo Montmro, Lacerda J! ranco, ·Adolpho
Gordo, Alfredo Ellis, José Murtinho, Luiz Adolpho, Eugenio'
.Tardim, · Hermenegildo de Moracs, Affonso de Camargo, Carlos
CavalcanLi, Generoso Marques, Lauro Müller, · Vida! Ramos; ·
Soares dos Santos c Carlos Barbosa. (48). ·
·

'

.\

O Sr. ~residen~e - Terid~ comparecido apenas 11 Srs . .Se~:
nadorcs, nao pódc lmver scssuo, :
. . .
·
. ·
1\lanl.enho para a sossfio de amanhA; 'a mesma ordem· do
dia, isto é:
· ·.
·
. .· · · .
Votã.t:ão, cm 2' discussão, da proposição da Gamara 'dos ·
Deputados n. 1O, do "i 924, que abre, pelo Ministerio da Jus- ·
tiça e Negocias Interiores, o credito de 6 :909$677, para pagamento ao Dr. Rod.olpho Chapot Prevost, em virtude de. sentença ,judiciaria (com pareeer (avoravr:l da Comniissão de Finanças, n. 3.f, de 1924) ;
• Votação, em 2' discussãÓ, 'da· proposição da Camai·a cios
Deputados n. 48, de 1923, considerando do utilidade publica a
Sociedade Entomologica do Brasil· (com parecer ·tavoravel. du
Commissão de Justiça e Legislação, n .. 273, de 1924); · ...... · ·
Votação, em discussão unica, do pareéer. da Commissão.
de Obras Publicas, n. a5, de 1924, opinando no sentido de se!'·
aLtendida a solicitação do Sr. Preteito para rectificação· da
)\.vcnida Beira-Mar e. rua Luiz do Vasconcellos, no terreno :em·
qqc est.á edificado. o Palacio Monroe; . · ·
··
Vcitação, em a• discussão, da p~:oposi.:cão da :camara dos
Deputados n. 1, do 1924, .que abre, pelo Ministerial da Agri-· "
cultura, o credito de 196:.260$, para paga-mento das vantagens· ._·
permanentes a que se refere o. art. 150 da lei n. 4. 555; de ·.
'1922, aos funcoionarios que percebem vencimentos· atéf80$ mensaes (com parecer {avoravel da Commissão de Finanças,. ·
n. 28, de ·1924) ;
·
·
-·
· ·
Votação, cm a•. discussão, da pt;oposição da Gamara dos
Deputados n. a, de f924, que abre 'Pelo .1\Iinistorió da M.arinha, um credito de 97:035$217, supplernentar. á verba 13•,
do orçamento· de 192a (com emenda da Commissão· de P·inança8 já app1•ovada, p~rece1· n. 291, de 192.f) ;
Vot.acilo, ·cm a• discussão, da proposi cão da Cnma)•a dos
DcpRiarlos n,. 6, do ·1924, q_uc nlbrc, ·]lolo ·Ministerio. <ia Via(lií.o
a I!> oras Publwas, um cr~d!L• Iii 42:051,$217, para me!Qmliizar

-
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~ Administração elos corr~tos de 1oazeü•o e v~r!as co_llectorias
federaes pelo extravio de dinheiro na Admm1straçao Postal
da Bahin (cmn parecer (avoravel da Commissão de Finanças,_
'

.

n,

:u,

de 192.f);

.

Volacão, em discussão unica, do P.arecer da Corpm_iss!io
de Marinha c Guerra. n. 36, de -19211, opmando q:ue seJa mdeferido o requerimento em que Fructuoso Rodrigues de Santanna, sargento aqudanl.o . do Exercito, solicita .favores para
a classe a que pertence;
· . ·
VoCacão, em discussão unica, da proposição da Camara
dos Depulados n. 153, de 1923, emendando o proje~to do S~
nado q11c estabelece: condicões para a aposentadoria dos .M1.,.
riistros do Supremo Tribunal Federal (com parecer f avoravel
da Commissáo de Justiça e Legislação e voto em ·separado
do Sr. Jeronvmo Monteiro,' n. 871, de 1924);
·
·

·
Votação, em 3• discu~são, da proposi·Qã~ da Camara dos
Deputados, n. 92, de 1922, autorizando o Poder Executivo a
mandar contar, sómente para os -effeitos da aposentadoria o .
tempo em que serviram como addidos na antiga Secretaria
da Justiça os funccionarios 'da Secretaria de Estado e Negocias Interiores, José Francisco Kahl, Oscar· Orlando Moren
e Luciano Augusto de Oliveira (com parecer favomvel da

'

'

Commissão de Ju.vtiça e Leaislar.úo e de Finanças, n. 82.1, de
'1928);
.
• .

.
Votação, em 3' ·discussão, da proposi'ção da Camara dos
Deputados, n. 5, de 1924, que abre pelo Ministerio·da Marinha,
um credito de 80:000$, .supplemenf.ar á verba 8' - Materialsub-consignacão - Expediente, do areamento da· Marinha de
1923 (com. emenda da Ctimmissão de· Finanças,. já appro_vada,
pa:ece1· n. 80, de 1924);

· Votação, em 3' discussão; da proposição da Camara dos
Deputados, n .. 175, de 1922, que autoriza o Governo a mandar
fazer o lastramento do trecho da Estrada de Ferro Central do
Brasil, l:litola larga, de Murtinho a· Bello Horizonte, podendo
despen~e~ até a· ,Quantia de 500$ (com parecer (avo1•avel da
CommtsS(lo de Fmanças,

n. 27,

de 1294);

.

·.

·
Votação em discuss~o unica, do parecer da Commissão de
Marinha e Guerra, n; 45, de 1924, solicitando informações ao
Governo sobre· a proposição da Cnmara dós Deputados, n, 249
de 192i, regulando a promocão dos offioiaes do Exercito;
.Continuação da 2• discussão da proposição da Camara do~
Deputados n.. 93, de 1923, modific.ando a.· lei sobre accidentes
no trabalho (com um substitutivo da Commissão de Justiça e
Leaislaçúo, emendas desta e 1Jarece1· cont1·ario do $1•. Mendonça Mm•tins, n. 4.~ de ·1924);

2• discussão da proposição da Camara dos Deputados,
n. 17, de Hl24, que declara feriado nacional do dia 2 de julho
de 1924, commemorat.ivo do centenario da Conl'edcração •lo
Equ!ldor_ (com pa1•ecer {avo1•avel d~ Comruissão de Justiça e
ÚJgtslaçuo, ~· 4.~, de ,1924). ·

·

Levanta-se. a reunifio.

,,

.. ...

. ' ......

' : __ j

·..
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Tm ,JiJXHO DE 1021

Pl\lli:UP ENCI.~ DO ::i h. !•:ATAI: lo

(;rJL\IIllt.l, 1'111iH IIHNTE

A's :13 ·J/2 hOI'a;; :wllam~~P ·pu!;wnlr.,, ns Srs. Si!WI'il)
Xnn·. lli.,ni:<ill lknlr•;;, LliUI'U Slllh•r'. .f·u,;l" I:'Jif'r'IIIHIIL, Hr>n-

·jt!Ill'in lJtU'l'II~IJ, Fllf'l'f'il'n

!:lw\'e::;, ."Jnfin .L~·,·a. ]~Jny dr Sun;,a,

Venuuciu Xeiva .Pedro Lugo, .,I011JV. Sndrr>, Mann•Jc

~ion.-

. j;,rdim. J3cJ•naJ'dintJ ~JonLeiro. JOi'tl:lYlll'J ':\lonlr•iJ.'f•. J\lif!'lli'i ele
't.:nrvnl ill.l, Mndf'slo Leal, l\lcndes 'f.'nva!'es. Bunno 1lr' Paiva. Lui~
Nlnlpil~>, Cnl'ios Caw.iuan1.i. GeJ;r'r·uso :\I arques c· Felippc
').,Jt'. J·II)''di'
li . (•J'''
......,, ·

'

o Sr. Presidente -- Frr:scnLcs 22 Srr.. Scn:vJores, eôt.rl
ul"'''La a. sc,;,;iio,
.·
·
\':w Sl'l' lida a neta da sessão a.1tc:;ior.
CnnYirlo ao 'Sr. llionisiu Hrnlt~' pa1'a nt:r~u[lal' a cat.lt~i!·a

(1(· 2n St•el'UI·UPin.

O Sr. Dionysio Bentas (:;cryindn dt\ :?." Sr•ct'Pineio) IQ. c
a a<:I:J tia ~~!~~fio anlt•r•itJr·.
Sfio :igunlmenlc lidas, postas em di~eus;;fio·, o, srm roclormv:iio, UJJ!lt:n,·ada:-;, a~ adas da~ J'c·tnlíc)P:-1 dos fliaH :!.'J, .2E e
~~·. d11 Clll'l'l)lllf!.
'-...
· '

t.',

Sf'nJ reclaitltl~rio appi.'OI'Ufia

O Sr. 1' Secretario (serYindo de t•) llá conta· do srguinl.c
EXI'EDill~TJ~

Ofl'icio do Sr. -1• ·secri)tario eh Camara dos Deputados,
a seguinte

t·r-mr.ll.cnclo

Pl\OPOSIQÃ~

N. 26 ...:... H)2!j
. O Congwssn 1\'aeinnal clr.crel.a:
Ar L. J." As frll'r;ns de ICl'l'a JlRI'l\ t• nxet•cicio d<l l !l25 sc::rií.o

. cr.~llsLiluicla.,:
a) do;; oJfir:iars dn Exr.l'eil.o acl.ivo consl:anl.és <los diffc.
J'rnlos t'Junr!r.·n;; elas armas r Sf't'Vi()M, rln 1\'Ci't'IJ:rln, quant11 ar•

ru.tn1nr'n, r•nJn u:::~ Pxigrnf~iu:-; da o.1·g·an izn(:fio do rnesnw :Kx1~1·~
t!i l.o em 1tH!ln dn paz r: J•ogulamr.n l.os 'dos stn·vi~os, OI'U em

vigor;

·

·

ol'l'ieiaes .do~ cxtiuctos •:rlJ'JlOS t.!o inlencleni.Gô úlc1~
.:383, t.lo -! t.it) oulul.n·u do B:?O)..t.ll' denl.islns o de
picadorf'S (lei 11. 2,!12\, du 3 "" ,ialH>irn de UH3):
c) dos ol'f.ir:iat~s clu 'i." r~lusso da J'I'SOJ'\'U dn :l" linl1a Clll
su•vico no ~lini>I.Pr:in ria Gnt"I'J'il, ..:li-' twcôJ•dn en111 o dot•.J'dn
n. 3.3~ú, llc ~dr. nul.uiJJ•o. t:ln 1\117 'r! mais r.incll primoh'o-'
cu seg·unrJo~ lrnm1lns dn qualquer das re;;rJ·vas para commanoart•m ns rle:<l.aonnwnlu;; dt' tl'l'l1nLril'as;
ll) dos ofl'iciaPS da 2' IJ!USSO r! a I'C'St'ri'U da 1' ]in!Jn. O dt1S
;ia !!" linl1a. IH.'Ili eomn ·dos aspimnlrs a ofl'ieial, em com··
JPissão ds mo~mas reservas, eom•ot:ados úar·a cslag-ios .c pe~
b) dos
n•ef.rr 11. 'i\

,,
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.

.

riodos do in;;lruc~iLO, do accàedo com o regulamento para o
Corpo dfl OI'J'iciacs da tRCJsm·m (decrclos ns. 15. '170, Hí .185.
c: :1 ri. ~:J J, respecl.ivumcn te, ele I ú, 21 ·c 3:1 de dezembro. lit1
:1.021)'

td

I

.

dos aspil'anl.es a ofl'icial rJ~. ExcJ~eil.o :!cli\·o;
/') de 7GO alumno:; 'lia Eseola ?ll!IJIUJ', liiCIUSJ\'C us do CU!'>W
p·ep:t~.·al.orio:
.
.
. .
.
u) r.lnR allllllllO~ d:t .ffiscrda de St.•·.-geJ~I.os cle_lnianl.arJ:>.,.,C!UC,
r•üu [Jf'J'i ~~nt;am aos cnt·pos <I n Li.' O[H. 'l J m:mnr;ues de set'\'l(iu~;
/1) de li~2 sarg·\ntos rins quarli·'-'.s rlc insLt•ud01:es, de LopograplHJS da C:u·la .Geral da Hepublwa ~· de auxiiJaJ't!S. de rJ~
r,J:ipla rins ·qual'i.eJs-gurtrJ'ill!8, rernu·I,Jt;of•s e csl:ahelcellllOnLos ·
milil.at•t:•s. ine[uidns w•;;;;,. ltll!Jif'I.'O ''·' amaT!lll'llScs que restam
(lO qll;\dt·n ext.indn T>Pia lei n . . t, O:!R, dn J n du Janeiro de

I

.

10:!0:
~
i) lle !,0.:30:3 ]n•aeas,

tli~tcilmith\~

.

TJIJla,; unic:ilclu;; de Lropn
(\ fuJ·maçõc!~ de !ic:·vi~D.'>. d•.l a<:côrdo com oe quadt·os @e cí'fcdivos da paz:
. .
.
.
j) ele :! • 000 PJ.'tH;.a~. rlcsl.1 nntias aos serv100S espcc~acs, r..sLat!os-mcnol.'e~ o conl ingtmlr!s dos eslahelccirncntos militare,;
de ensino ou ralll'i:; e t.lesltwamenlos de fronlciras.
,\ri.. 2." O ei'I'L!Cli\'o rins forc:as de lerra voclení. ser elc-

~udo:

n.) ele :1!3.000 resm•vislns rln 1.. on ele' 2" cal.cgoria. para as
manofn·us tlr. gr:mrles unidades, on de 3", para o periodo ll~
insl:l·uct·iio inleJJsiva nas guarn i~ües onde niio houvet• g-ramlf>~
manob1:u~. tudo de ucct'IJ·do cnm o reg·uianwnl o fio· Sl!l'\'ir;o mili!.at•, e cabr.nrln an E:;lado l\laint• do Exorcilo tlel.et·rninar as
regiões, cil·cumscrip,;ües Otl zonas onde deve ser feita a con.vocaefi.o;
.·
.
~-.
ú) ao, e!'l'c~clivn nol'rnai riu oJ·ganizar;fto ele paz em cif· ..
CUinSI.anciUS PS[lCéitWS Si U SCglll.'tlflt:a da llcpuiJlica O exigir,
c ao de glJCJ'l'U, em caso de mobi!izac;iio.
"\l'L. :i." .Fica SUJJPL'irnitlo eu1 Hl~ri o !Hi:>lo diJ a'n:;pul;arla;
os vcucinwnl u~ COJ'I'C~!J''ildl'nlr~ sfiu mnnl'itlos para us soldado~
arl.ificr.s, qne ficam equipa1·ado:> aos coJ·nol.eiJ·os ·c musicos. de!
il' classe; · ·
·
.
Art. ''·" A prnea ou ex-prac;a que, tendo feilo coJwm·so
tH!l'a· JH'OVirnenlo c.ltl eal'gO t'er.lcral, lm,ia sido julg·arla huhili-·
tacla. l.erú. em· igualrlarle de couclic;ões, Jtrul'cJ•cncia na no ..

· mca~fto. Conl.inm•r<'t, pot•tlm, nu ~ervit;o milil.m· al.6 a l.cl'rninaeüu c.le sPu tempo, si t~sl.iw~t· na aclividado n niio ·fôt· cnga- ' :iÚéla. fieando eJil coni'li~õc•s idrnl.ieas :is dos ~que j(t occupavam
carg·os :mie~ "" SOJ'lt~adoR.
,\J't. 5." Os sm•g-enlos e ()Ullos r•nga,iat:los tm:ão fJl'CI'crcncin
ROl:tJ'tJ os. l'L'Sill'\'istus tle · qualqu't•t• caleg·oria para o· pt·oenehimcnl.o r.lc empl'l~g·o~ qne J1ã.'' r•xi,jarn ·o provimento pm· conem:so, destlc quu lc!nhurn. pulo menos, os ullimos, cinco, e os
oul!'os, oilo annns .de sct•vieo militar ucl.ivo.
Pamg'l·apiln tliJico. O Gm·e'l'llO PI'Oviclcncint•;1, poJ• inl.el'mcrlio dL' J\Iinisl.n1:io da Gtwt·t·a, pal.'a ql!e sc,ia org·nnizadu n reJar,üu·. dus c•mpt•eg·os de todos os 'minislerios nas condif'õt.•s
acirna indicadas. t!illll ·r·spt~cil'icar;fio das habiliLtv,õt•s exigirias .
.~ra111bem fJl'OYidPncim·ü pam a J:cg·ulumentaciio Jiecessal.'ia ..
A1·L. li.'' .Pnl' oecnsiiio rias munubt·as annuae~. o Pt·esi~lcule da nepuiJJica fJOderú cunvocnr, POL' In~crmcdio do ~Ii-
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nistel'io da Guerra,_ o pessoal necessal'io. da ee,u.ada I!nha, a
juizo do ]Jstado-:Ma1or, em todas as io~alidades (!Dde seJa poa.sivel apphcar os convpcados nos set'VlQOs propr1os da mesma
linha •
. ·
.
. . , ... ....; .'· 1."'
.Art, 7.• Revogam-se as disposieões em contrario.
Camara dos Deputados, 27 de junho de 1924. - At·nolfo
ltoàriguea de Azevedo, Presidente. ,...._ Heitor de Sow;a, 1• Secretário. -'Domingos Barbosa, 2• Secretario. - A' CommiSaão de Marinha e Guerl'a.
_· .
·
ll.equerimonto de D . Maria J os o da Costa Gabiso, - tilba,
. viuva do almil·ante Je$uino·Lamego Costa (Barão da Laguna).,
solicitando para si a rever&iio da pensão mensa~ de 12õt que .
. r·e:rcebia sua tiuada i;rroã Victo;ria Leonor de Lima e SHva • .....,
A' Commissão ·de b~inan~;as.
·

·'

. o ar. DiDD)'BÍO Bentell

(servindo de 2° ·Secretario) declara \
. (]Ull niio hn parece1·es.
·
·.
'" ·
·
Comparecem mais us S1·s. . A. .Azeredo, Luiz Tur,t:ea, .
.Goncalo II.Qilemberg e Hamo,s Calado (4) •
. · .
·
.
Deixam de Comperecer, com cauia juatiiicatda, os Sra.
lliendonca Martin, Pire:; llebello, P,ereira Lobo, . .Aristides Ro;.
c11a, Ba)'bosa Lima, Co~La Rodrigues, Cunha Mac'bado, José
J~uzebío, EUl'ipede~ de Aguiar, Antonin_o Freire, Jo,ão i'homé,
Antonio Massa,' Rosa e Silva, ·llarneiro da Cunha, Manoel Bpr- '
lia, Eusebio de Andradl!, Lopes Gonçalves, · Antonio ·Moniz,
llaulo do .h,rontin, Sampaio C_orrêa, Bue110· Brandão, Bernardo
Monteiro, Lacerda Franco, · Adolpho Gordo, . Alfredo · · Ellll.
Eugenio Jardim, Hermenegildo de 1\Ioraes, Ai'fonso de · Camm·go, Laura Mil"ller, Vida! Ramos, · Soal'eB · doi! . Santos • \
.Cal'lOii Barb0sa (S.Z) • ·
·
• ••. .1 ·
(

ORDEM DO DIA
..

-.~

.

O Sr. Presidenté - Não havendo numero para as votacões constantes .da ordem. do dia, passa-se 'á· mataria em
discussão.
·
. ..
'
'

'

.

.
,,

..

•. ~

'

..

MODWICAÇÃO DA LEI SOBRE . ACCIDENT.IllS NO TI\AJL\LHC ·

Coutinuacíio da 2" àiséussão da proposição da Camara dos
Deputados n. 93, de 1923, modificando a lei sobre accidentei
no trabalho.
.
·. . . .·
Encerrada e adia.ia .a votaeãQ.
· . · . . . . :. Ji 11.
~; ·-··· ,,,_-,••., ·-·• ., •···- •· ...... " .. ·.

L. .,.

CENTENAIUO

DA

·:- ....b"!.'•-

\

"''"" ... .1:;'

......J.,!i;.~.~·~·'oV·' '$:!~~

~

'

CONFEDERAOÂO DO KOVADOR
I .

2• discussão da proposiç.iio da ·. Cnmara. dos Deputados,
n. f 7, de f S!24, que dilclara feriado nacional o dia 2 de julho
de 1924, commemorat!vo do centenario da . Cenfederaollo do
Equador.
· ·
·
·
:· ·
r"
Encerrada. e adl~d:l .a votaoão. .·!

-.....

•

.

.'

'
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il24.

· 8 Ir. ·Presidente - Nada mais havendo a tratar, veu levantar a sessã·o:
·
·
Designo pára amãnbã a seguinte
"

.

, ORDEM DO DIA '

Votação,- em 2• dlscussão, da proposição da Gamara dos
Deputados. n. JO, de :t924, que abre, pelo Ministrio da JusLic.a e Negocios Interiores.,:o credito de 6 :909'677, 11ara paga
mento. ao Dr. ·Rodolpho uhapot Prevost, em virt:ui:le de ee~..
ten!)a.,judieiaria (com parecer tavoravel da Commi11áo de F~-

·
I,_

nançaa.n. S4, de 1924);

· · ·.

.

_·

·.·

-·

,

i\
Votação, em 2• discussão, da proposioão' da Gamara dos
· .Deputados n. 48, de 1923, considerando .de. utilidade publica a
· Socidade ·Entomologica do Brasil (com fJIJ1'Bcer (avoravel da ·
Commúsãó de Jus~iça·e Legielaçlio, n. i7B, de 19U): , · ·

..· Votação, em .discussão. unica, do parecer da Gommissão .
. de Obras.Publieas,• n. -35t de 1924, opinando no sentido de. ser
·. .attendida · a .solicitaoiio ao Sr. Prefeito para reotificacão da
·Avenida Bira-Mar e rua Luiz de Vasconcellos, no- terreno
cm que está edificado o.Palacio Monroe;
· Votação, em 3~ discussão, da proposição da Gamara dos
· -. Depu,tados·n; :t, de :t924, que abre, pelo Ministerio da Agri~ultura, o credito de·196 :2608, para pagamento das vantagene
.·permanentes a- que lie refere o art. 150, da 'lei n. 4 .555, de '
. 1~22,' aos funccionarios que percebem vencimentos até 180f
.- mensaes _(com parecer. (avoravel da Commiasáo de Finançll$,
~ .. 28,-de

#924);

·.

. .

·

.

·. · ·

. .Votação, em 3" discussão, -da proposioão .da ·camara dÓS. · Deputados n. 3,· de. i924; que abre, pelo Ministerio da Ma.·. rinha, um créditp de .97:0358217, supplementar ã ver~ 13•,·
· ·.· ·
do orçamento de i923 (com emefida da Commi8&4o de Ftnan. ,, _.
çaa. iá approvada,.parecer n. J9, de·I9J4): ·. · ·
·
·_. ·Vôta.olo,- em .3•' diseussão, da proposioio da c&mara dos .
Deputados n. ·6, de.192.f.,. que abre, pelo Ministerio da Viaolio ·
·.c Obras Publicas, um credito de.-42:054,217, para indemnizar .
., · 1
a Administraoão dos Correios de Joazeiro e varias collectorias ·'
. fcderaes pelo extravio._ de dinheiro na Administraoão Postal . ·
· ·da ·Bahia (com parecer (avoravel dei Commi&Báo de FinançiJI; ·
·. . . '- . .
.
.n. '81, de-1914);
·'''
Vof.a.oão, .em' discussão unica, do P!lrecer da .Com~i88ilo, ·
'
qe )'llarmba e-G'!Jerra n. 36, de 1924, opiDando que aeja mde- ,
. ··1or1do ·o requer1mento ·em que Fructuoso- Rodrigues .de Santanna, · sargen~ ajudante do EXercito, solicita favores para
. .a classe a que -pertence;
. • ·
.
.
. • . . Votaoão em .discussão uriica, da propÓsioão da ciJil8l'a
· dos. ·Deputados n. :t53, de 1923, emendando o projecto do Se- ·
·.Il.!ldo que estabelece co!J.diÇões para_ a aposentadoria dos Mi. mstros do Supremo Tr1bunal Federal (com parecer '(tivoravel
'

'

· ·

'

''

, da :aommissllo -de Ju&tiqa e :Legislação e voto em IBJHlf'ado

· , do.· Sr. le!'onymcr Monte1ro, n. 971, de 19!4):
- ·· ' •
.. ·
· · Votaoão; em 3• discussão; da· proposioão da Gaml&ra dos .
Deputados n. 92, de 1922; ·autorizando o Poder Executivo a
mandar contar, s6mente para os e·ffeitos da aposentadoria o
. tempo em que se_ rvlram como addidos na• antiga Secretaria
ga Juetioa ~s ~~colo~rio~ dll !;l~cre~ria 4e ~~Q ~ N!-.

..

•

I

'
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..

i ·

r; oc ios Inicriorcs

José Fr·ancisco Kahl, Oscar Orlando· i\forcn
Luciano Augusto de Oliveira (com jJaJ•eccl' favo1'1!vel da
Co-mmisstio de J1tstiççt e Lcaislaçáo e da de P-inanças, n. 32-1,

•J

de ·1!!23);

\'ol:wfi,l, r.m :!" di~cn,;sitn, ela proposicrw ela éumura •los
Depuluri(IS n. lí, rio 1 O:l~, que a!JJ•e, pelo ~I inistet·io ela ll-la1'inl1a, illll t!J'Cdilo liiJ 80 :OJJO$, SIJpplullJCillar lÍ YOJ'lltl 8" ~ltilurial :;ull-consiglllli;iio « J~xpecliPJile », rio or·~'tlllJCil
tn tia J\larinlta rlt•. HJ23 (r:om. emJJ/lt/n dn Crml.missliO
tlc Finanças, ;iti approvatla,. JHtrecel' u. 30, de .•/,92~).;
.
Vota~iio: L'lfl ::J" diHcussfio, da pr•:po~ição rla Cj\rnara elo~
J)eputados 11. J75, de J!l:l2, f!lll' anl.orJza o (;ovel.'no a maneJar
:l'azcr n IaM1·anwtllo do ll.'eclw da J~sLrada dn FcJ•ro Ccnl,ral elo·
Jll.'tlsil. hii. ola lat•g'tl, ciG Mtll'l.in ho 11 J31Jllo l:fot•izonle, JlOrlondo
·desrwnrlnt· ali\ a: quanl.ia rJc '500~ (com. Jlll'l'c.r:m·. {tn:oravel da
Commis.wio tlc Pinan\•as, n. 27, rk .J!I2-n; .·
·
Vol.tt~;fin, cm diseussfio · unica.: do PIII.'PCl!l' da •Comm1sst1o
de lllarinlm iJ <ll.li~t·ra, n. :,;;,de 1!121, ~oli~ilando) .informttt;ües . ,
no Go1·cr·no ~obre u P•'ü[Josil;fio ua- Cawm·a ·dos :Depula!.los
n. 2Hl, de JO:JJ, rcgulandu-u Jll'ümo0:ío dos oi'J'ic-iucs do J~xl!t'
cii ú;
.
Vola~:in, nm 2· discu~siio; da proposieiio da Camm•a dos
Devuludos n. O:J, do _19.23, modificando a .lei. sobre accid,entes
no lra!Jalho (com um su.bslilutivo da Cmnuti.wlo. rle ,/usÍiça c

·'

L~disla(•rio,. emendas llusla e. pm·er:t:r cpnl:rario do Sr.· Mr:n- · ·
1
Uarl iuo~, 11 • .1:J, de ·192-f);
·
' ,'

doura

Vola\;iio, rm '2' di~eussiio, da fJl'O[JiJSÍi,;iio. ria Camrt1!a du5
Dcptllndn:; 11. :17. do :1\12-\, que dcclam füria(lii nacional o din.
2 rle·. j 1.d lw dn .!!J;!!,, ennJmcmm·:ll.iYo do ecntenario da ConJ'eder:u;:io riu Equadol' (com Jltll'ecer [aVC!I'twel da. Co-mmisstio
·tle .l11.sfiçrr e J;r~uis/af;tio, n~ .H, !lf~ 11i21);
·
Discuss:in '1111 ica do Jltll'l!Ci't'. dn, (lonJmissi.io de Jlarínha o
c GIICJ'l'll 11. :l7, de HJ21J, 'O[Jinanclo que Reja indeferido o requurimeuln ülll que o cabo refr.mnadn. do Exercito, Joaquim .
. Bari)t:S:> d~ Nr.si!i:r...:nto s;,licil(! melllorb ele reforma nn posto
de 3"

s~u~gon! o,

.

.__

d~ Commiss/.í::; de. i\'larüt::a c
opinand~ r;u<~ ~cja indeferido o reque-.
.Joaquim "~Pcllcs do lllonoziJS, · J'iel : •k

Discussão m.tic"a do parece•·

Cium:rr, n.. 38,

r!~

'l\l21•,

J•irnt•nln ·em nu o· .losil
i" classe e Ju sargculo ela Ar·mada, solié:HtJ. melhoria dw sua
·l'efoJ'llHl, nos lermos da lei. u. ~.555, r.lo 1922; . .
·
..
Di~eL1iisüo unicà do parecm,- da Comn1is:oúo-tlo-Marilílm c
C: LJert·a .n. :~\l, t:lo Hl21t. O!Jillanclo que · se.ia indcl'ol'iclo' o re~
qucrinwtllo ·1.'111 que u 1• wncnle lJULrão-mót•, reformado,- da
"\rmarla, :r~loy .losé Dias l\tuol!arlo, pede melhoria. ·de sua l'll"
"forma·
· ·
Discussü•:. unica' do Pfil'(•cer da Commissiio de i\Iál'inhn e
Guerra rJ.· ~I. de 1024,-opiwuHlo quo -~aja. inclól'crido u rc~.
quermwnl o ew que D. Isabel Cut'\'ello de Metw~cs . , viuvn. ui_,
1enonle J•efm•mnlio rio Exorciln, HIJ!vécio ']~elles
illonezcs,
pede q1,1c n monl e pio por clle deixado llw se.ia pag'O pela la-·
•

,

•

'

I

:

O

do

•.Jc!la VJgcn I c.

\'

· .

·

LeyanLa-sc a sessitt>. ús 13 ·hoi·as c. iíP miÚulos. · ..

.

; ~\
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129
32" SESS,i.O, EM 28 DE JUNHO DE 192.i
PI\ESID!lN'ciA DO SI\. JlS'l'ACIO CO!Mili\A, Pl\llSJDllN'I'C

A's 13 c i/2 horas acham-se presentes os Srs. Mendonça
MarLins, Silverio Nery, Pires Rcbcllo, Pereira Lobo, Aristides
Rocha, Dionísio Benlcs, Justo Chermont, Cunha Machado, João
Thomé, Ferreira Chaves, João Lyra, Eloy de Souza. Vcnancio
Neiva, Luiz 'l'orres, Gonçalo Hollcmberg·, Pedro Lago, Moniz
Sodré, Bernardino Monteiro, .Teronymo Monteiro, Miguel rlc
Carvalho, Modesto Leal, Mendes Tavares, Sampaio Corr(}a,
Bueno di:l Paiva, Luiz Adolplw, llamoti Caiado,· Carluti CavalcanLi, Generoso Marques, Felippc Schmidt, e Vida! Hamos (30).
11

/

..

•

•

O Sr. Presidente - l'I·cscntes 30 Srs. 5cnadorcs, está aberta
a sessão.
·
·
Vae ser lidu u acta da sessão anterior.

O Sr. 3" Secretario (servindo de· 2") procede 'á leiLut•a da
acta da sr.ssão anteriot·, qne, posta cm discussão, é approvada
sem reclama~\ão.
.
· ·
,
·O Sr. '2" Secretario (sel'vido de :!") dá conta do seguinte

EXPJmmN'l'E
OJ'J'icios:
Do Sr. 1n SCCI'C'I al'i o lla Camm·a dos Depulados rcmctl.endo
a seguinte

."'' . ...''7 - ·j !l'"l
.
_..

O Cong·t•esso Nacional resolve:
Art. 1.." :b,ica o Podcir ExccuLivo auiot·iza;Jo a abrir o credito especial neccssario .para occorrer ús despezas com a recepção do príncipe l10rdeiro da Ilalia. Art.· 2. 0 Hcvogam-sc as disposições em contmrio.
Camara dos Deputados, 27 de junho uc· '1924. - Arnol{o.
Rod1•iottes de Azevedo, Presidente. - H.eito1· ele· Souza, 1" Secretario. - Dominoos Ba1·/wsa, 2" Secretario interino. - A' ·
Cornmissão de Financ,\aS.
·
Do Sr. Governador do 'Estado da Balda, ag·radccendo a
participação ele haver sido eloila a mesa que tem de ser:vir• na ,
presente sessão. ·- ·I!ítciraclo.
.
.
.
Do Sr. Prcsidenlc' do Estado do Espirita Sanlo, 1'azenclo
igual ag'l·arlàcimcnlo puJo· mesmo motivo. - Inteirado.
.
· Do Sr. sect'lltario elo Conselho Municipal do DistricLo Prideral, remettendo, pot• cópia, uma indicação alli approvacla.
solicitando do Con:,n•csso Nacional morlit'iouçõcs m1 lei numero
S.724, de 15 d~ janeiro de 1919, que dispõe sobre os accidenLeõ
no trabalho. -A' Commissão de Just.ica e Leg·islacão.
Convite da Academia Nacionul ·cte Medicina, pat•a a sessão
§olemne commemot•ativ'a elo !}_5" au~iyçr~ario da §UU funda~\ÜO, a

S. ,...., Y.i:!.l.

l~.

.

.

o
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realizar-se no dia 30 do corrente, ás 20 1/2 lwra~, uo Sillogou
Brasileiro. - • Inteirado.
·
.
..
r
Convite do Gremio Nacional Beneficente "Floriano Pei:xolo",parn as commemoracJõcs cLv:icus C[U(~ serão prestadas ú memOI·ia de. seu pu trono, no dia 29 do coz•renLe, 29" annivei•sario
de· seu passamelil.o. - Inteimdo.
Telegrammas :
Do Sr. Senador EpiLacio Pessoa, do. teO!' seg·uinte:
«Exmo. Sr .. Vice-Prcsülente da- Republica. Iii
Compareci ant.e-hontem com os outros inemln·os deleg·acão sessão .
inaug·ural Conferenciá oride pronunciei discurso congratulações
nome Brasil .. Hontem tomamos parle trabalhos comrilissões e
sessão ·planaria. Chamado telegrnmma sou forçado voltar hoje
Huya servioo Côrl.e, cu,ia sessão não poderá realizar-se sem minha presenca . .l!'icam, porém, companheiros para continua-r desempenho missão. Encerramento amanhã. Saudações cordeaes.
- Ep'itacio Pessoa."- Inteirado.
Do Sr. Diogo S.anlos, 'secretario da União· dos Trabalhadores .Grapliicos de S. Paulo, do teor seguinte:·
'
Sr. Presidente Senado Federal - Rio - A União dos Trabalhadores Graphicos de' S. Paulo, representando mais de tres
mil associados, solicita sua intervenção junto da Commissão de
Justiça no sentido obter não seja discutido plenario substitutivo pro.iecto modificando lei accidentes no lirabalho antes de
ser recebida representação operarias de S. Paulo, contra disposição art. 15, § 2" e arL. 16, mandando autoridacje só fazer
mquerito quando operario reclamar quando approvados virão
·annullar applicação da lei alludida."- A' Commissão de Justiça e Legislação .. .,

o-

O Sr. 3" Secretario (servindo de 2') procede á leitura dos

seguintes
·~.

'

.....

"

PARECERES

N. 47- 1924
A Oommissão de Mul'inhu e Guerra, tendo examinado cui·tiudosnmente as razões alloga-Jas pelo soldado reformado do
Jnx?.:·ci Lo Manoel Cluudino dod S:mtos, no requerimento 'em que
~ol icita do Congresso Nacional melhoria .de sua. reforma, e,
considerando que si de fa-cto, como nffil'ma o requerente; rer..cbeu ferimentos em combate nas operações de guerra effertuadas no decorrer da campanha de Canudos, me.recia da
. União a ab~istenoia a que esse~ serviços extraordinarios davam -direito: mas.
. .. . .
.
Considerando ainda que eiiiia assistencia ou arnparo não
lhe faltou, conforme se constato pela pensão da reforn~a que
a traduziu, embora parcimoniosamen_te e em cujo goso . se
tlcha; além. de que,
..
..
Con,Jderando, por fin1, que sf como igualmente declara o
netlé.:ii:lna:rio,. está rmiJoss·iiJiilitado, em cons,equencia dos ditos
fei'iiilentos, de ailgari'lr bs ,(íieíos de subsisteii-cia, as instrucÇões i:le 21 Be abril de iS67; em pleno vigqi', faé\iltíun ..lhe o
mtemamentô 'nb Asy!o êiil Iirvalidos da Patria, ·devendo, ·pa-ra
esse.: eff~lt9. dirigir-s~ a(l P9dêr E....::ecuiiv'o, ao clü'al càfu.pste

131

~llSElÂO EM 28 DE JUNÜO DE 1924

decialr ad•!llinis~I~ativamentê, mediante a prova fei_ta. de t()do
o,àlJ:egadó -.a Oommlssão eht~nde·qú~.ó. Seiiad~ não deve
áLteiider ii peLtção do soldado acrma menmonado ;, E o seu pa"'
. recer.
.
.
'
..
Sala das Commissões; 27 de. jmi.ho .de 1924; - Faltppe
Sahm.idt, P~esiden~e. - Cal' los Cavalaanti, Relator. - Benja/

'

min Barro•.~ .

.

.

·

'

''

'

, , -. ··I·Jl· .
·. ~• :',' ~··

o,

N. 48- Üi?4

'

I· I, •·

O caj:litãó reformíl>do do_ E:i~fcitÇ, Jfrané~!iriO. ~a';'iér ,ci~
Silva, fazendo l~nga explanaçao dos~dJrettos qu_e, ~egt.tndo ~1- ..
lega, lhe pertencem e fpram p;.•etertdos pelo. decreto. ~e 5 ·i:IJe ·
·- . janeiro de 11918, que lhe impoz a· reforma, -comi;iulsoriamenye,
. no põsto de capitão, quando I) aefo declaraildo suá inactividade
,()· podet'ia colliel'-'o a 31 d•e dezembro dei920 e· no j:lo&to dê
ma,imõ, requer aô Congresso Nacional :rnelh~ria daquella refor'ma, mandando..;.se'-lbe pagar .todcs os vencimentos que em. taes
·rondições deixou, illeg-almente; de .receber,·
A dommissÍià ae Mla:ririha "l Guerra, a que foi distribúidô
esse tequerimehto, não entra, nem p(jq·e entràr, 'no estudo do
. niérecimentà da questão que dest'arte é ·óff-àrecida ao seu exàme, pela razão· ob_via e prejudicial. de· que, . par.. _qualqqer. f.ace
que se a enca1.1e, nao compete suadecisãn ao Poder Legislativo,
embora. de outro modo já ~e t.enha entendido, por: abusiva in·. . . ·
. ·
terpretação ..do. texto constitucional.
Na t·ealtdade, ou o processo de reforma :corre regularmente,
,com .àbsei·vancia de todos os preceitos e formalidades legaes,
.. preestabelecídos, :e nã,o· dá Jogar. a reclamacão àlguma proc~
. dente; ou, ao ·contrarw, como no càso. occurrente, o .esquecimento· de qualquer d)spósitivo essenciàl 'do instituto offende,
leoit, o direito do official. . Em nenhum destes casos, porém,
seg·und'o ,·o· nosso· Pacto Fundamental;· cabe a intervenção do
citado Poder.· Quem reforma, determinando o respeetivo processo, nos t.erm.os da lei, é o Governo; e das off.ensas ao direito.
porventura por elle ·c~mmettidas, no .exercício dessa attribui(.'ão que lhe compete, privativamente, sómente ha recurso, para .
o Judiciaria; Para este; pois, deve appellar o impetrante, soli"" ·.
· IJitand.o, mediante a acção· compPtente, a r.eparaçã:o de que ca. !'eco, si todvia .o .seu direito ainda. não incorreu .na prescri-pção
quinquennaL. .
.·
. .
.. .
.
Nestas circumstancia, a Commissão é de parecer qu~ o .
Senado, no requerimento do capitão. reformado do Exercito
Francelina Xavier da Silva, nadrt tem cjue deferir.
. ,
· i · · Sala du&" CÓmmissões, 27 'de junho ·de ill24. - Jl'elippa
· ·.~ahrr'-idt; Presidente. - CarlQs Cavdlcanti, RelatoL'. -:-· Ben-

\ I

/

Jarmn Bm•roso.

.

\

"

.
'

·

·

.

1\'. 49

-~

·

192!1 .
'

· Amcrico de Albu_quc•J•q·u.e Pàrf,ocarPCl'O, coronel graduado
ref9rmaclo do Exei•cilo, pede 'melhoria, da reforma quê lhe foi
à~d,!l; COJY]PUlsor:tamente, em. 3.. de. janeiro de i906, .cóil.tali.dq,
entao, ma1s éle,/1S annos. ele -serv1ços. ·.:Allega a seu ,favor. :os,.•ser.;.·
ViQOS e~f.ruàrdin.ari~S. C!)lC pr.esLou mn .~ef~sa da :patrià ,êón#a
u mva,sao p•araguaya em. 186-!. no temtorJo do. Matto Grosso,

'

,

tendo feito parte da gloriosa guarnir;ão do «Forte· de Coimbra»
c tomado de as~nlto a «Yilla fortificada de Corumbá» de onde
foram expulsos os parnguayos com grandes perdas. Por esses
feitos do valor militar na g·uerra recebeu varias condecorações
c. mansões horosas, o que bem mostra, rr.almc'ntc, as importan- .
tes ~ervices prestados á ::-;.ação.
..
·
Pm·ecc, de:mtc disso, não haver necessidade de mais con&idcrncões para· que ·o Senado, apreciando devidamente uma
<lrldicacão tão preciosa á Nação,· delibere deferir a pretencão do
st;pplicante que. é, talvez, .o unieo sobrevivente dos bravos que
com tanto denodo c patriotismo tomaram parto, naquellas pcuosas jornadas ll}ilitares.
Não lhe tivrsse alcançado a lei da compulsaria tão cedo e
a sua stituação à e reformado seria bem .mais favoravcl, ·isto é;
si a sua reforma houvesse de set• dada nesses ult.imos annos,
teria. sido no posto immediato ou de coronel cffectivo com
todos os vencimentos cles.te p'osto e não sómentc, soldo simples
. ·c graduação do posto seguinte. !\las tal si não ''erificou e este
grande patriota com aquelles serviços de guert•a, defendendo ·
com lunlo denodo o solo pull'io cm .uma região tão afastada
dos centros de ~occorr·o, foi reformado por uma l.abella de e:d'guos vencimentos, c o que é mais, limitados ao soldo simples .. ·
Na arlualidadé, os gcneracs c coroncis com o mesmo tempo de servi!{O 'com ·QUe o supplicantc obteve reforma, são reformados com· todos os vencimentos dos posto ímmcdialamenlc
superiores. ·E, si alguns tecrn relevantes scrvicos prestados á ,
causa da Republica com. manifesto sacrifício da saudc c risco ·
da propria vida nenhum os terá prestado em occasiões tão as. pcras em que se r:nconlrára o supplieantc.
·
Ncsla~ conrlieõcs. a Commissão de Marinha ·c· Guerra julga
·justo apresentar á consiclcracão do Senado o seguinte .
/'

N.

!,

-1921

'

'

O éongJ'I'~so Nacional rcsoi'l'e ·: .
.
Art. 1. • A r·cforma de Amcrico de AlbuqUQJ:quc l'ol'Locat•ro, ·
:veterano do Paraguay .e ccroncl graduado rcforn1ado do Exercito, é, desta dada cm di~ntc, considerada- no posto de coronel
.effr.ctivo, revogadas v.s diEposic·ô'cs em contrario.
· .
. . Sala da ·Commissllo. 2i de .iunho de) 1924. - F'elippa
Schmidt, Pt•cRidrmtc. - Bcn.ia.niin Bm•roso, Relator. _,.. Carlos .
Ca·L•alcanti..
A' Gunm1is~üo de .Finan1:as. · .
'

..

'

:\; GQ'- 192.í
'

.

O 2' snr,E·enlo,).sylado, Lino Ribeiro de Novacs 1:om .toda
. a. campanha do Pnrngua)' o ns , cl.a ,Republica Argentina. e do
Urug~ay, com fcrlmcntm..adquJ_r!dos nessas lut.ns gloriosas,
. possumdo medalhas de nwr1to nulJlar rH:om \10 annos elo idadr.,
sein forc.ns para angaria;' o~ meio~ ucccssarios á subsistencia
da familin. constante de mulher o filhos, pede que SLHt reforma.
~cJa consiclcradn no posto ele suJ.'S'Cillo-ujudaule.,
·

13~

'

Par·~ tüo importrrntr.s serviços allega~os, o pediu~ tí da
mais pura justiça, Assim, pensa a Comrrnssão d~ Mar:mlla e
Guerra
offP.rcce!' (l consictcraçUo
rlo Sr.nado ' (j se~umte
.
·.
'
• 1~

'

--~-1

..

PI\OJEIJ'L'O '
1\'

.._.,,

,.

i) -

i!l~'
• w•l

O Congresso Nnciont1l resolv·e:

:i

Art, 1. • A. rcfom1n do! 2" sargent.ú, usylado, Li no Ribeiro
dc.Novncs. é considerada no posto do sargonto-ajudanliC, a partir da data desta lei, revogadas as disposições em contrario.

Sai:Í da •Commissüo, 27 de junho tll} 1921!, - Felippa
Schrwidt,' Presidente. - Benjamin Bm•roso, Relator, - Ca1'los
Cwt>nlconli, -

A' Comrní$súo ele l!'inanças,
N. 51.-· 1!l24

João da . C1·uz. ex-u:()olre de muoi(:c, do Exercito, Derhl
rolevação · da prcscripcito êm que inuotTcn .para reformar-so .,
Dos seus assenlarnent(JS militares c,msla ler servido como
n1•estre de musica ,c praça do Exercito por espaoo de mais de
11:1 annos, ele -JSH a !SO::. Contraclarlo em seguida por trl'<;
.li\ unos, sem inlerrup~.ão da ,praoa, na mesma qualidade ·.!~
JM~t.rr de m11sic'a. s.:Jí'vin até setomiH'o do 1894, quando,
~·e~cindiu <? seu contracto, apurand~ (ct.: .scr:viço mJ\iLar, co~;r.
·allega, ma1~ rlc ~.0 anno:, do cxer•cJcJO. D01xando as runcco~;~~;
· ·n:ililarcs em :1894, J'NJ•:Oo•rcu cm ,alna rlc 1921, passados 27:
1\nnos, a :sua rcrormn. 'Jhrr.ndn, por i.;,;o, rlo' rr-~pcclivo minisb·o o indrl'rrimcnto por prescripr;iío rlQ rlh.•ril.o.
· Agm·a pr.rlr ao ~rn<til:; em ''rrturr·i •nrnl.o (ro rumo .]mssado
nil 20 nnnos dc[lois q111Í deixou o sut",,;Co militai·, rele\'açü.~
ria •pr.cscri'P()iío para r:orlcJ· rrJ'oJ•inar-s~ coü1o mcstJ•o de mu · ·
~k,a. Ora a rclevac·ão 'lá; prn~rlripção, neste caso, impi'icll. na.
r·cforma do supplicant'~ ~omo meslr•c de musica.
Mas s1wá justo ·(llli' depois de 129 annos de vida civil.
hem maior este período ·!O que o do serviço militar, 20 anno!l,
elo qual .se apartou po!' m.otu p1'0pl•io, cm busca dos seus in.t.ercsses pc~soacs, o Sennrlo o reforme como bom militar? Pal'ece que não.
Allc~:a o suppl icantn que, acLualmoir!.lc, csl(t em siLuacão
·precaria. aos {\8 annos d· Nladc, velho o alquebrado, cego e
Rm'rln. impo~ibili:.ado rln continuar a p:•ovcr sua subsisteMia
(' a rle súa numerosa ·r.a111J1ia.
; ·
·
. . 1\la·s a relovacão da ·proscripcão é :•einprc um favor que
s6 em .casos cspociaes pódo ser foi lo r.om um certo tom do
·,iuslíça. Seja· por for.ca maiot• ·comprovada de abuso de poder,

'
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-::;eja por ignorancia completa de que o direito 1 entrou a elepender de um lapso elo LPmpo del.ermipado.
· N~mhumg dessas hypotheses se VO!"lfica no caso preseu:e;
porl.ant.o a relevao~o dr! prescripcão, corresponde · a um!\
:r'ensão que o 1Sena'do puderá. conceder ~orno· um favor espe-·
cial a mais entre outros muitos identir,M que ha feito. Julga,
· f.)orém, a 1Cornmissi.ío dt•· Marinha e ... }!.:erra não haver para
,sso opportunidade, opiuando pelo imlQferimenlo da preten'
•
cüo do snpplicante:
·.
·1 ·
/ Rala rias sessões da Commi~são, 27 de junho de 1924. -Felippe Scltmidt, Presi.:Jento. - B8~j.Jmin Ba1'1'oso, relato!'.
· - ·Cm•lo.1 Cm;alcan.ti; ·- A' imprimil'.
-·
N. 52 --: 1925

'Ao projocLo do Senallo no· 2, c]je 1899, regulando o sorteio para o serviÇo do E:(t>rcito e da Armada, foi oJ'J'ereciclo
o projecl.o subtil.utivo no 18 rle 1899; mais l:u•rln mwinncln
:í Camura. ·A Camara devolveu ernenrlanrlo. na Pt·esnn Ln pro- posição n. üO de -190!í o .Fr.i rr.met.lida :í Commissão de. Ma~
t•inha c Guel'J'a e ahi dist,,ilmida ao S1•. Felip.pe Schmidt. fJUO
deu parecer contrario por ter desapparecido ·o objectivo, parecer que não chegou a. ael' assignaclo pela Commissão o .
.
Não tendo até agora surgido qualquer mot.ivo parfl ser
consjdcrado esta vel\lo prr:jeoL 0 de utilicladQ militar, _quando
a lei actual que reguila o .mesmo assumpto sat.isfaz as neces. sidudes ·çlo servico mi!Hm· àü terra e· mar, é· a .commissão à e
parooer que o Sennr!o recuso seu assent;iment.o ao rel'llri:do
pro,iecto.
..
'
· Snlà dns CommissÕe:>, 27 dr, ·Junho dr. 192ft o - F'eli.pp~
•. ~c/tu(ült, presidem!:~· - Ben,iamip BII1'1'0SO, Jlelator. -.· Cll·1'ios
.Cm;alcantt. · .
.
.
.
·
·
PnoPosil;:.'.\o DA OAMARA Dos DEPUTAIDO!i N. 60, DE 1905, A QUE
SE .REFERE O . PAI\E(lER SUPRA ·

· Emenda.v da Gamara dos Deputad~s ao projeçto do Senado, que
1'euuta . o.. .sorteio
.
·•.. ·. .
-· . militar
.
.
'

].)igU,.QO:
O Congresso Nacional decreta:,
,','

'

•,

-

CAPIT:.ULO I
I

I

DA

OI3RIGAÇo:(~

DO SElWIÇO MILITAR·

. --

Art. f'. Substitua~~e pelo: seguinte: Todo cidadão brà~
desdo n idade do 21 a 40 a'!lnÓi completos, é obrit:ado
'

siJ~iro,

135
'

no sct·viço militar, na fr'Lt'ma do art. 86 da Constituição ·~a
Hepuhlica e de accôr(lo com ns prescripções qa presente le1:
I

.

§ 1". Suppr1ma-se:

I.

n.
i

I

. III.

Passam, modificados, para o capitulo V.
IV.

v.
VI.

. VII.
§ 2". Diga-se: § :l". O serviço militar ~ct.ivo, em . tempo
de p&z, é exigiclo até .'t iclade .ele 30 'lnnos eomplelos e, l'lll
·tempo do guerra, até Íl de 40 annos, tambem completos .
.

'

Para 'o so11t:éio, em caso de guerra, serão preferidos:
a) os solteiros e viuvos 'sem filhos;
b) os casados sem filhos;
Accrescentc-se:
§ 2'. o serviço militar, salvo as excepções estabelecidas
nesta lei, será prestado do seguinte modo:
o.) no Exercito activo ou na Armada, durante t.res annos;
.
uj 11a reserva do Exereit.o acl.iyo ou nw da Armada, durante quatro annos; ·
.
. . c) .na r·eserva de· rncrul.amento pura o Exercito activo,
até a idaqc de 30 annos completos, pelos alisbdos, · annual.mente, para o serviço 'mHil.ar, salvo o·s isentos em tempo de
paz e de guerra, c pelos ·sorteados que, por qualquer moUvo,
não forem incorporados no mesmo Exercito;
cl) na reserva de recrutamento paTa a Armada,. até a idade
de 30 annqs completos, pelos inscript,os definitivos que não
fizerem parl.e dos conLingenl.es annuacs pedidos .pelo Minist.orio dn Marinba;
e) no Exercito territorial ou na defesa maritima, durante sete annos consecutivos;
· .
.
f) nu· gnm•clu nacional, nt.e a· iclnde de t,o nnnos completos.
.
-
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AN;\..\llS, DO S~NAJJO

C.\PITULO

tr

,\t·L. .~· o ~cus nuiJJOros - f:iu!J~Illunm~sc Jlnlos scguLntoB:
Siío isentos elo se.:vit•o m iiH ar activo e da reserva, cm
lt•mpo de P.az e rle gtJr>'J'U:
·
:l ", os que tiverem ineapnciclnde phyeica ou moral. que os
inhahilil·e pura a ca·t'l't'ira da~ armas;
·
·
2", os rcpre~enlaút.r.s elecl.ivos dos podere~ publicas 'fede~
rnes, csl.nduacs c municipaes, emquanf.u clururom ns suas
funcçõos;
3", os rclig'ibsos de Ol'dem monaslica, companhia, ·con~
gregu·ção ou communirlnde qualquor, sujeita a voto de ·obe~
clicncia, regra ou cslalut.o que ímpot;l.om na renuncia da. li~
hct'rlarlc individual;
·
·
·
4" . os membros· do clei'O seculal' r seminaristas, assim
como os m'in isl.t·o~ 'ele lnrlns as J•rHgiõe~ ..
,\1'1.. 3" n ~r.us numrrns - Suhsl.fl uam-se pelos seguintes:
São is o~ los do sct•vico milil.m• nc'!ivo, rm tempo de pn·z:
1", o que amparar mãe viuva, pne valcl.udinario, irmã
~nllcira ou vi uva, que, vivet·. CJ!l sua companhia, ou alimentat•
e oducar orphãos,. ~cus it•mãos, mcnoJ•es de 21 a•nnos;
2'', o que l.ivor irmão em Mfocl ivn serviço militar ou
:~qtllllln cujo il'fniio lw,ia fallocirlo cm combal.e, ou cm corisequencin dP lr~ão nu dr.saslrr pJ.•ovcnicnl.e rio scrvico, ou que se
ll'nlm Jnul ilizado na;; nw;;mns conrliecir•;;; esla isenção só apro~
vnil.a a u111 é'iu c;:·da dou~ iJ•mãos, ~ehrlo pJ•rf'Prido o mais.ve~
lho;

.

3·', o;; pt•opriolarins, arlhlinisl.t·adorcs, feilorcs, bu ca.pata~
zos r!E! fnlll'icas ou fnzrmrla,; J'IIJ'acs, do lavou!'n ou cr,inção, quo ·
'ii\'f!J•CJ:'J mais ele rlez ir•;\'lmJhndoJ'cl:~;
.
.\", m; pt•nt<!S dos cnt•pns policiar.~· o de llombch·os do Dis~
1l'iclo Fr>r.lcrnl o dos J~slados; .
.
5", os g·J·ncJuarlns pnla~ Mcolas supeJ•ioJ•os da R.cpublica. o

os mini~[J·o~ de quaosqll!!l' J'l!liS'iciespJ·ol'r~sa.rlas em seus ter~
ritm·ins;
· ·
.
ü", ns machinislas que i~Mivcrctil set•vindo nas estradas
rle !'o!'rn, embarcações .nacionaes a vapor ·c nos esLabelecirilen~
toH fallJ'is ou· ruJ•ar.s cJu,jn va)or exceda rir. 30 :000$000;
7", n dono. de casn cummcJ•c.ial que J,cnha cu piLai superior
a' 10:000$ e um caixPit•n, quando n numm·p de laes cmpregh~
c.lo~ não <.'X.!'eNif'l' di! li'<!~,. oc1 um oll.l endn lres, nn caso con- ..
tt·arin:
·
·
i!", n filhn uuieo ele lnvrnlloJ·, ou 11111 li sua. escolha.
Acci'~SCc'nir-~r

(mlrJi!ivn):

Paragmphn unico. As is••neúes do suJ•vir;o; militar cessam quando clesnppnt'r.C('l'errt o~ inolivo~ qm• hs determinarnrn.
:11'1, .J", Ptli•~n. moclifirndo, pnm n cnpilulo IX.
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CAPITULO III

' assim substi~
· Arl. 5". Passa a tct' a numcrac;üo rle /1",
iuiclo:
·
Para a organização dos contingrmicE rlc que trata o arl.igo 87 ela Constil.uição, haverá tros rspccies de Juntas, a
~~~bcr: jun~as de alistumcnlo,)untns ele ~orteio c juntas re~
YJSoras •
~ § 1", 2• e 3" - DigÚ-sc:
.•
§ 1". As juntas. de alistamento. que sct:ão compostas de
dous officines reformados ou honorarios do Exercif.o nomearias -pelo commandante do dist.ricl.o mililat' a que pertencerem,
e do chefe do Poder Execuf.ivo Municipal, terão por fim organizar o alistamento dos cidadãos aptos pn·ra o serviço milil.m•, segundo o disposto nu presente lei.
]õ;stas Juntas escolherão o seu pt•csiclentc IJ. o seu secretario dcn trc os respectivos membros.
·
§ 4". Passau sct• o§ 2".
CO•l"Jo no- projecto, subsW.uinclo-se as palavrn·s. "Juntas
revism•ns" por ".iuntns ele sorteio".
Art. G". Passa a ler a numeração ele 5"; assim substituído:
.. Con)llclc ás juntas de sorteio apurar os alistamentos, de-:
cidinclo, summm:iumentc, acerca das rr.clnmaçõcs feitas, com
t'ecurso dos inlcressnrJos nu rios seu~- pJ•ocuradorr.s, dentro do
prazo ele ·15 dias, para as juntas revisoras ou, )lO DistricLo Fed:!]rnl, para· a Côrte de Apf,wllação. As· mesmas ,iun t.as l'a·rão,
t\a época marcada, o. ~ortcio rJos cidadãos alistado~, funccionanrlo eom a presencw de todos os seus mambros. ·
• As .iunlas revisot•as c a· Côrte de Appcllação, clanf.J•o do
]lt'azo do 20 dias. contado. ria nprescnt.acão dos recursos, decidirão del'init.ivamcnlc. sendo taes decisões publicadas na
:l'olhu' ofl'icittl ·e- J•cmetl.idas ús juntas rlc sorteio para lts compcten t.c~;; averllacões. ·
§ .t•. Subslilun-se .fH.>lo scguinlG: _
Huvm•á cm cada município uma junta dé sót•tcio, composta· dos dous niembros mais votados da Camara ou In~en
rlencia ·Municipnl, oxcluirlo D seu presidente ou chefe ·Executivo. c do commD:nrlantc mais nnlign de brigada ela guai·da na~
cional ncllr. rr.sidenf.c. -que não r.stivrr impcrlido por qualquer·
circumstuncia: aquelles serão suhsl.iluidos por seus irnmcdiaf.o~ cm votos c csf.r pelo oi'J'icinl a quem c(lmpelir a subsli1uicão.· do accô·rdo .con~ ns leis c os.rcgulamento~ em vigor.
A ,i unta rle sorf.ein e~col hcrú, t.ambcm, n seu presidente e seCI'olario dcnlt•e · os respectivos membros.
·
§ 3". Dlga-~n': Nn Dislril'ln F-edcJ•ul, a ·j'unla ele sor-.
ir.io sm•li compo?ln elos cinco pJ•elnres mais antigos, sendo presiclenlr. o prinwil•o r.l~~ln flsrnl~, rln~ einco rlr.Iegarlos ele policia,
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Lambem mais ani,igos, RCI'vinclo um de sccrol.ario, c do presidente do conselho municipal.
·
,
•
§§ 4" c 5". Como no Pl'O,jeclo, suhsl,iLu.inrlo-sc as palavras - ,ju]Jla revisoras .- poi• esl.as: ,i untas de sorteio.
§ 6". Como no pro,íccLo.
·
·
§ 7". Redi,ia-sc aasim: Os recursos das decisões das ,jun~
l.ns r.]c sorl.eio serão, denl.l'O do prazo de 15 rJtas, I:emettido,<;
fwlos interessados ou seus procuradores ·ás .iUJltas revisori:vs,
noR :r~sl.ndos, c á COrte de Appe·llação, no Disl.ricto .Federal-.
"\ccrcscent~m-se os seguin/.qs pàra~J.'aphos ar.Jc!Hivos:
.
§ R". As' ,juntas revisoras funccionarãil nas capif.aes dos
l~s/.nclos c serão compos/.as do ,iuiz seccional· como pr.csidente,
rio commnnçlan/.e superior da guarr.ln nacional, e do auditor de
Gurrrn ou procurador da Republica. ·
·
§ fl", Dl}s docis(ics das .,jun/.a~ revisoras hn'V()I':í rccm•sn
volqnf.nrio para o· Bt!Pl'emo Tl'ilnmn I 'Mil itnr.
. Ar/.. 7". Passa, mnd ificado, com os ·sous· pn.rngl'np ]lOS p;tra
o capitulo VIII;
·
·.
. .· Art. 8". Passa a·/er a numeração de 6", .substituindo-se
. t lnV!SOJa.s.
,n •
'
" por " as
.•
t
:1"o ]lralav·
·' 1ns "a
, ~ .nm.as
,pm.as
r1r. sm·t,;•
,,·,lO ".
~ 1" . ·D'1ga-se
· ·..
~
O sorteio, em tempo de paz, será. feito· sobro a primeirru
_ I'Clacão de que tratn o § 5', do art. 5" e, em tempo de guerra,
não só solire a primeira, como sopre a se~mdn. rela()ii'o a que
se refere o mnsmo paraogrnpllo do cilada aJ'I.jgo.
· ~ 2". Como no J?ro,iecto.
·
·
§ .S", Dign-sc, no Jogar proprio: fixação. rl~> forcas . de
te1·ra·, ern vez r] e: fjxacão de forças do torva ·C mar. S!JbSLitunm-~e ·in-,(i1W as. pfllnvras - .juntas revisoras - por· ,Jtl)ltns
de · sorteio. . . · ,
.
·
· ·· § 4"~, Diga-s o: o !'rfinist.ro cjo Interior 0ffic.iará ao presi;.
dento. da ,iuntfl ele sorteio no Districf.o Federal, decilarando-lbe
'qu~l. o numero cl~ sor(.ea~os que dev~m co!llpo,: ~ conf.ingcnt~
0xJgJçjo pelo mesmo dlsf.T'JCI:o, pelru 101 da f1xaoao dr. forças, de
terra.
'
§ 5'. Re(ii.ia-se assim:
..
As~ juntas de sorteio remet.t.er.iío aos presidentes ou governadores dos respectivos Estados e. no District.o Federal; -ao
Ministro do Int.Qrior, as .rolncões dàs sorf.endos, dos cidadãos
aptos que o l)ão foram ·e ·dos i~çn1tos, devehdo taes r(3lacões
·~er enviil!dfl.s, ·logo,, no 1\fjni-stro cl!t Guerra. pelas referidas autorir.fflçles,
·
§ 6", Como no nro,iecto, subst,itu i.ndo-so ns pnln'vrns "cor·pos de terra e mar" por "corpns".-.
.
§ 7''. CO!llO no pro,ioct.o.
Art,, 9". :Pflssn para o capitulo VIII .
. · Art, ·1 O, Pnssa a ter a numernçit!l de 7'.
PaTagrnpho unico. Onrlc' sei diz; ··'!,juntas revisoras" diga~',i)lnt.as de sort.oio,".
'
. .. ..·
A11t.. 11, Pnssn ll ter a numeração de 8'. ·

Si~SH:\0 1>.\l
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. Art. ~2. Pnssu, modificado, para o capitulo IX.
Art. 13. Pn:ssn a ter a numerao~o dll 9', como. no pro.iecto.
Art. · H. Passa com os séus paragrap hos para o capi.
tulo IX.
Ar~. 15 o, paragraphos Supprimam-se.
'
Ar L..lü, :Passfl il ler a ntJmorac.ão
de' 10 c dign:-se:
· Quando, em virtude do qualquer circumstancia, a presente lei não fôr executada, o p,li~tamento, sorteio e organi,..
zO:cão dos contingentes s~rão feitos [lO!' delegados do Ministro .
dn: Guerra. ·
§ 1'. Como no proJecto. •
.
. .§ 2'. Diga~se: Os u.lisl.amenl.os feitos por essa commissão, respeitadas ns 'isenções dos aris" 2' e 3', tel'ão pot' base
os alistltmcnl.os êleil.opnos e informaçõe.s de au'toricladcs c pessoas competentes das respectivas localidades, recorrcndo~se, de
prcfe.rcncia, ao registro civil, c\ o ·anno de 1909 em deante.
!\1'1.. 17 . .Passa a· icr a numeJ;'aoão rl8 H, como no pro.ieal.o.
§ .1" ..Dig!\:-?C 1:n-!ine: Ser:ão cihrigadoA no serviço dn,
ranf,fJ tocto o tempo exigidCl. por esta lei.
.
· § 2'. Como no. prójectq.
·
Accrescente-se . (additivo)
: ·
I
§ a~. Nos ·Estn:dos em que residir o 0ommanclante do d[st'('iC!~O militai• · respect.jyo, será elle o presidente da jl.!lltfl 'fiscal, dQ que farão parte o Juiz seccional .e o•. pl1efe qo s(:lrvico
Sflnitario. ·
·
·
Esta ,iunl.n conheccrft• tambem, das reclamações e recursos
acerca do AllisLanwnl.o' cffpctuado em ql.!p,lq~)er Estado pertenrcente ao qistric!.o, qnqc niio llil,ifl · co.~1mancto de gl!arnição.
· ·. Interonle-se (additivo) ·:
Art. 12. O cidadão, que por qualquer c\rcumst.ancin; não
for fl.)istaclo r. sorteado nos annos em que o devia• ser, ficartí
suJcjl.o a alistamento e sorteio, ·nos al}nos seguinf,cs, até tí
ic)~rlo de 30 annos. ·
·
ArL 18. Passa a: i.t~r a numernoiio de 13, col)lo no proJecto.
·
·
·
1\rL 19. Passn: com o seu paragrnpho para o capif,uln VT.
Art. 20 . .Passa, moc!ifieado, pm·a o capitulo X. · ·
J\rl.. 21, Passa para o capitulo X.
Aocrosc[lnf.em-se os seguintes canilulos (nc!ditivoii) :
CAPITUT..O IV
. ])A INSPI\JPÇ.~O B DO SORTEIO PAI\A O Sjl)WIÇO PA AJ1.1YIADA

,'\rt., 14. E' ohrigatoria a inscr·ipcão, nn•s capit.anias dos
qa Rcpl)blipfl, Ol! suas dopenc!oncins, para todos o~ inrtivirh]os que exel1oerem:
·
'
n) · qualquer · profissão ou emprego em ·navios nacionnes
·dr. longo cuvsn ou de anbnl.agem;.
povl.o~

·'
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indil'iiluo,; r1c qualqur.'r JH\cionalidndc Olll!H'egados ,.
inlemo dos porto~ o os que exercerem a profissão.
du pesca, usando de e~nbarc~çõos de qunlquer especie •.
AI'/.. 15. Siío isDn/os do sorteio porn a Armada .Os. que
li) v,;

110 IJ•t~fego

f'Xl'l'CCl'Cfll :,

..

•

a) a pesca nu :r 1w.vega~•ão ·em. aguas ela Jurisdicção.. exclusiva rios Estados;
b) a pesca sem n emprego de embarcacõcs;
c) os esi.J•angciJ•os cmpl'cgnclos na cabo/.agcJll ·nacional, do
nrcu!'do com o rr•gulame,nlo cm ''igor.
Ar/, 1ü. Aos estJ·ungeH·os que servirem na Marinhn brasileira, quawlo se nat.UJ:ailzarem, ser:i contudo, .pura os cfl'eitos
do sorteio naval, o tempo elo embarque cm n:,wios. nacionaes,
Ar L. 17. Huved trce classes do inscriptos marítimos, 'a
saber.:
In.~c1•iptos nominaes: os ·de que trutn o art. 3" da presente lei, os que ,iü. houvet•cm iloncluido o f.!]J.Ilpo de serviço
milit.:w na act.iv:t c nru reserva, os pilotos e machinistas de
carta, os mestres ·n cont.ra-mesf.re~ de cabotagem, os praticas
get·ar.s ou locaes, os encarregados de estações moteorologicas
ou tlc ~occort•o maritimo, os phu:t•oleiros e atalnindores, os que
pt•alicm·cm a mwegnçito nu prsca como recreio, não fazendo
commct·cio algum do seu trabalho;
1
·
· Imc1'ipto.l p1·oviso·rios: os que exercerem qualquer profissão ou emprego embarcaclico, c não houverem ainda· completado 21 wnnos;
·
·
,
· Inscriptos dc('initi1!0s: os maiores ele 21 ntrí 4O annos com.,
plcl.os.
· ArL 18. Os ·i,nscriptos de{inil'ivo,! são obrigados ao ser-.
vi1;o milHar pessoal, nas guarnicões o nos corpos da Armada, .
mcrl iante o sorteio; sendo os ch1 1" r rio Js• d isl.rictos csp,ecialmelit.r: rlest.iliiirtns ao :'C1.'Yii•.o fluvial flns rr.Bpecl.ivns circumSCI'ipçõrs.
·
•
·
Al't.. 1!l. ;\ pnssng·nm rln 'i1J.I'C1'i)Jio.Jli'011i.vm•io pal'n a classo
dM rlot'init.i\'OS lcrü Jogar no complcl.aJ' nquello a iclad~ ele 21
tHHJOs, ficanrlo o mesmo, caso l'onuncio n·. profissão mm•it.ima,
~ujei/J, ao Mt·l.cin Jlara o Excrcil.o.
.
· ,
A1·t. 20. O inscrip/.o da clnsso dM def'inil.ivos, que àbnn~
rlonnt· a Jll'ol'issão mnt•iiima, cnnt.inuaí·lí'!;n,íl'iLo no soi'Leio naYil'i, JWrlcn~lo ,optar pr.Jc:> soryico no J~xm·~il.o. ·
. .. . •
Al'l .. ~1. A cada mscl'Jplo promsOrJ.o ou rlefmttwo sora
dadn, s·ral.uit.amento, uma matricula, comprobatoria da sua
elassc, com as declaraQõcs osta·belccidns no regulamento da
inscripção marHima, devendo set' a mesmn visada, annual~
mente, nas estações competentes.
Art.. 22. Os inscj•iplos, quer p1'0Vi,I01'ios, quer definitivos,
toem pm· obJ•igucüo aprosou ta·rcm-se nas csLncões competentes, quando chamados a scrviGo, quando Livcrom. do ausentm·-sc, 1Úudar rlc domicilio ou de embarque; nüo poderão contmct.ar os seus serviços sem· as clausulas relwtivei li su,ioicüo
mililnJ', cstnbclecidns po regulamento da inscripciío mnril.imn.
Ar!.. 23. Não é permHirlo no 'i?!.vcripto l{e[inítivo fnze1•
parto rln irJtn·~fio rle l'mhnrcnoõcs csi.J•angcirns, c, qu!IJlclO om,
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11rcgado em navio nacicmul de longo curso, s1í pouet·ú saltit· do
paiz com licença .da autoridade competente.
.
•
· ArL. 2<1. J.lara os cl'feilos dt\ inscripção ·c do sorteio. 'os
Estados mu•ritimos e fluviaes da União, consLitu indo cada um
dellcs um dislrii:lo naval, formarão as circumscripçõc·s que se ·
seguem:
·
:L" ciJ•cumsc1'i11Çr1o: 1" dislriclo - Amazonas; 2" disl1·iclo
.. Pará·.•
·
2' ci!•qumstl'iJ)Çtio: :J". disll"iclo - Mal'ilnhão, 1" - Piauli)',
· 5' -· Ceará, ü" - Hio Grande do Norte
c 7" - l'at·a!Jvha
.
.. . ·'
3' circumsm·ipt;üo: s· clislricl.o - Pm•nambuco. 9" -. AltV··
gôas, '10" - Se!•gipe, 11" -. lluhia, 12" - Espirilu Santo;
4" cil·cumsc1''Ípçao: '18;' clislriclo - Hio ele Janeiro, 14" S. Paulo, 15' - Jlumnú, 1ü" - Santa Calharina, 17" - Hio
Grande tio Sul;
5' ci.,.cumscr'i)J('tiu: 18" tlislriclo ,_. i\lallo Grosso .
. Art; 25. O Mini~lt•o ela Ma•t•i!lha, nomeará. periodicamente, para cada unm das ci'I'Citmsm·i)Jçúes, uma junta. dn in. scrtpção murilimn, composta ele: um ufl'icjal general ela Ar. maàa, um supcriot•, um suln~Herúo e um medico, podenao ser
a mo.~ma junta de ofl'icincs d.;,t activa uu refot·ma0us.
'

Art. 2ü. As .iuillar; pruc.cclcrão cm épocas rlclct·minndas
pelo Minisl.r() ria M;winhr,,. e JHII'a cada um rios rlislriclos, au
exame da inscripçãn rlc l.oda a gente do ma1· na~ conrJiçõcs da
presente .lei; inspeccionará Lodos o:; ncl.o; J'elal.ivos ao scJ•viço
da inspecção marifima c do rcsull.arlo r.prcsenlm~á ao Ministro
um circums'lanciaclo rclalot•io, indicando as Jli'O\'iciencias que
Jorcm nccessurias.
Art. 2i. O sorteio do;; inscriplos r/cj'inlli.vos scl'lÍ Te i lo,
simulancnmenle, om' lorlo,; ns di,;l.,·ictu,;, rlelet•minandu anl.l'S
o Ministro ria Mwrinlta o cnnl:ingmtl.e que lm•ít de. fornecer cada
um, de accC.rtlo colll a lei de fixação tia ·fot·•;a naval.
ArL 28. O ~ot·leio tcdt Jogar cm aclo publico e SL•Ielnne,
peranlo uma commissão, para cada UJli dos rlisl.riclos, com7'
posta elo cnriif.ão do porto, um officia!' superitll:, da Arn1arla (}
um subalterno, servindo de secret.ario da respectiva capitania .
.A:rf.. 29. Findo o sorleio, a capitania de caria rlis!.riclo
providenciará sobt•e a trmcssa cl'os srirl.carln,; ú ri isposição do
Ministro ela Marinha; rlilnlrn rln prazo mnximo do 30 .dias. Da
decisão das jnnfa;;. dn snrl.ein haverá t•ccut•so vohmlarJo para o
;Supt;cmc! T1·ibunnl !\I ilHar.
Ai•l. 30. o ~Iinisfi·o Lia Mal'inha nomcnt·;'t llltlil r•nmmi~süo
'afim r.le discriminar n classil'icnl' os sorlcnlios. segundo as habiLncões que li vcrut;·,, com ree-mso voltlll tat·io pura o nwsn:o
Ministro.
A:'L • .,31. 0 i't'f;)lllnn ria~ oht•ip;rtÇiin,, mi!ilnJ'r:;; r. fi i'!lllCC~O
penal· úos m:;ularnenlos lcran sóml.'nt~ app!waçuo ans Jn~~J'J
pt.os da clu:Jso rl<hi dt~J'iuilivos du.1·nniL1 a ~ua JH!I'lll3JH~nt:itl no
:~;crviço uct.ivo c na re:>0n·u clu Armaclu. ·
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CAPI'l'ULO V
l

DAS HE1\1ESSA8 UO EX;EilCJ~'O ACTIVO E DA ARMADA

/

Art. 32. Findos os ti·cs unnos do serviço activo, qué se
contará desde o dia da apresentação do .. corpo pura que fôra
designado ou á cupiLnnia elo ·por lo respectiva, o cidadão irá
servir na reserva do Exercito àclivo ou na du Armada, onde
permanecerá durante quatro annos .consecutivos, no· caracter
de licenciado.
.
· .
· .· ,
§ i", Os reservistas 'serão obrigados a um exercfcio annual,
c.t!ja th.H'UI)ÜO nãà excederá de duatro semariãs.
.
' § 2". A chan:mla ao sct'vil;o do Exer'cit.o permanente óü.
da .·\rrnada será sempr'c contada pflr um .exerci cio, ·
Ar L, . 3:J. Os reservistas chamados serão obrigados a.. se
apresentar aos· corpos e· capitanias de portos indicados, cor. rendo a despeza de. transporte por conta dos cofres. federaes, .
sob pena de infracção das ,!eis in·ilitares,
.
Ai't. 34, Serão, igualmen Le, infractores das mesmas leis
os reservistas que se auséntarem da Republica, sem. prévia li-.
ceilóà do Governo, durante o tcJf.po em que 'deverão píJi:'ma.;.. .
necei' na reserva do Exéi'cito l!o di.\ All.'matla, e os que, sem aviso
tambem prévia, ào respeétivo · com mandante ()u á capitania
do porto a que pertencer; mudarem do .r•esidencia dentro· do
territm'io nacional e não cumpriÍ'Iiih u mesli~a formalidade perante qualquer cornn:andanle de corpo ou capitania correspondente ào seu novo . domicilio; onde. passarão a servir, .
.· Art. 35. Os .Tescrvistas que forem chamados ao sêrvico
activo do Exercito ou da Armada, em tempo· de paz ou de
guerra, conservarão o direito aos empregos que tiverem por .
nomeação effecLiva; mas, emquanto servirem nas fileiras, só
perceberão os vencimentos militares· .

. , CAPITULO VI
DO EXEJÜ::J'l'O 'l'EBI\ITORiAf,

E DA

•.

DEFESA MARI'l'IM.A

Art. 36. 1'eÍ·minndos os sete annos. de servico no E~ercito
·activo OLI na Arri1ada c t:espeétivas reserrvas, ·o cidadão irá
servir, conformo a sua ·procedencia: no Exercito territorial ou
corporacões da putria e dns institLii1)ões vigentes,... . . · ·
na defesa marítima, que 'terão-por l'im auxjliar aqtiellas duas
· Art. 37. O serviço no· Exercito terril.orial ou na defésa
inaritíma será prestado durante sete· annos, tres dos quaes rio
primeiro bando c cjuatro no segundo, consecutivamente, contados desde o dhi eni que o incor'p'orudo ·rio Exercito. ou na
Armada tenha concluído o seu tei'npo: nas
respectivas
.
.' reservas.
§ 1•. Os cidadãos pertencen les ao· Exercito. territorial ou
li defesa màritima ·serão .considerados como lioenoiaàbs emquanto não. forem cl1aillados ao servigo,
. ·. . .
§· 2•.. No correr do tempo em qtie estiverem no Ex€1l'oító
terrilm•ial ou na defesà rrmritima, P9'1erão ser oba;jnatlos; \lm(\

~
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vez por anuu, para oxcrcicios militares, cuja duração s~rá de
duas ·a quatro semanas.
Art. 38, Os cidadãos incorpot•ados no Exercito 'territorial
ou na defesa marítima, bem como os reservistas do Exercito
permuncntc ou du AI·tnacla, scJ•ão ·submctUdos, pára os efl'eitos da disciplina militar, durante o estadia nessas classes, ás
-prescripcões respectivas e, pat·a os demais effeitos, ás leis do
paiz .. ·
·
§ i" .. Não ficarão su,i eil.os a embaraços .quanto á escolta
elo seu doJílicilio no l.erril.orio cla)lopnlílica e ao exerciéio de .
sua pt•lifissüo ou de qu:iesquet· nctds civis ou politicas. :
§ ~··. Nüu lhes· SUI'lÍ recusada a ruJI.ot·izacão para emigrar.
salvo quando huuyf)ren:· sido reclamados ao serviço; ou etn ca,so
de ,guerra inüninehte ou de àlteraçãti da ordem publica.·
Ar L 39. As chamadas da reserva, do Exer'cilo territorial
e da defesa nmril.ima ús bandeiras se J'aPão se~:imdo as ordens
elo chefe.do Poder Execu liv-o . Federal .
· ·
.
Pàragrapho unico. Os commandantes de districto militar ·
c as autoridades marítimas competentes poderão · convocar
essas J'orças nos seguintes casos:
1<•, pal'a. cxcrcicios annüües;
2", quando houvur ·all.era,;ãu da ot·dc mpu'b.lica· nas· t•cspccl.ivas zonas.
·
A1·t. 40. Serão considerados con:o. fazendo parl.e da defesa
marítima as claoses elos. insc1·iptos. nomin.aes e. o pessoal da
M:winha ·mercante nacional; podendo sei· chamados ao serviço
sóniente em caso ele guerra e durante o l.einpo que for indispensavel: o reg·u!amenl.o desta lei eslabclecertí a equiparação
deste pc~soal para com o effecl.ivo da Armada,
· CAPITULO VII
DA GUARDA NACIONAL
'

Ar.!.. !d . .Os cidadãos que houverem pertencido ús reservas
de J"ecrtll.amehto para o Exercito c A~;mada servirão na Guarda
,:'{acional alé a .idade. de 40 mmos completos, sendo na activa
al.é aos 35 c,. rlühi em deantc. na de reserva, onde servii'ão
tam'bem aquelles que tiverem concluido o tempo de serviço no
Exercito lerritoritrl ou na defe~a· maritima.
.
·
.
Art. 42. Os officiacs desta. milícia que houverem tomado
· posse dos seus cargos, de .accôrdo com a legislacão vigente,
fieam isentos do servioo activo e· de .reserva .no Exercito e na
Armada. no primeiro e segundo bando do Exercito territorial
e na defesa marítima.
I
.
· · Parági•npho unico .. Tres annos. dei:>ols de promulgada a·
peseute lei, ·sl5 poderão ser hotneados offióiaes éla Guarda Nacional os éiditdlios ti1le bóuverem tn'éstado ó servico activo e
de reservh po Exercito ou ila Armada.
.
.

·.
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DAS PllNAS

·.

/

At·l. 1,;:1, Ficam estabelecidas ns sCgu in Lcs penas relativas a oalislamento c so·rtcio parn o serviço elo Excl'cito c ela
Arma ela:
§ ·1~. De 50$ a .200$, a quem negará junta do alistamento
a J'elação elas pessoas de sua fan:ilia ou depcnclentcs, sujeitas
oo alislnmetito milil.nr ou u inscripcão marítima.
§ 2". De 300$ a GOO$, reparticlamenlc, aos membros da
,i unta ele· alistamento ou de inscripção marítima que alista- _
rem ou inscreverem quulquet· eicludãn. recusando-se a receber
a "prova legal ele isenção;· subLrahindo documento, dcncgauclo
os recursos lcgaes, ou quando, ele proposilo, deixar de alistal'
ou inscrevei· quen:: o deva ser.
.
· § 3". De 100$, à toei o aqucllr que, nomeado membro da
juntit. ele alistamento ou inscripção, se escusar·, sem mol.ivo
justii'icavel, c não comparecer ás reuniões elas· mesmas .i untas ..
§ 4". ·Estas multas não pre,iudicarão o procedimento criminal· ou civil que no caso couber; serão impostas. aclministral.ivamcnl.e o cobradas.- no Districto Federal, por' ordem do
Ministro do Interior, e nos Estados, por ordem elos presidentes
ou. governadores.
§ 5?. Ttrrs multas serão convertidas cm prisão, não excedentes ele 30 dias, quando os conclcmnaclos não as pudet;en:•
pagar, c o producl.o das mesmas perl.cncer:i, rcspiJctivumenle.
aos Estados. ou no· Dislricl.o Federal, conforme :l'orcin impostas pelos presidentes ou ,governadores ou pelo Ministro elo
Interior.
.
·
.
§ G0 •.E' passive! da 11111ll.a ele 300$ ali~ J :000$ lodo aqucllc
que occullar ou. torii-at· ao seu serviço o cidadão sorteado para
o Exercito ou Armacla ou qu c, por qualqücr Jórma, i'ltvortJcer / ·
a insubmissão elo mesn:o.
·
O produ cio destas mui las perl.encct•ú aos Estados ou ao
lJ'istrictQ Federal. quando rospeclivamcnlc forem impostos
pelos presidentes ou P,;overnaclores ou pelo Ministro do Interior: o!las não Jlrejuclicarão, porem, o procedimento criminal .
que no caso cou'ber.
•
§ 7". O ciclnclão sorteado para o Exercito ou Armada _que,
no prazo rnaximo lie 30 dias, cm tcn:po de 'Jiaz, c de -15. em
tempo ele g·uut·ra, niio se aprcscnl.ar tí autoridade. militar ou.
civil que lhe esl.iyor mais pl·.oxima, será wnsiclcruclo como in- ·
submisso c punido nu fMma das lei~ militares. ·Em tempo do
·guerra, os non:es elos insubmissos sqrão. afl'ixados, publicamonte, nos lognrus do ~0u clotnicilio, onrqunuto clurar .a ausencia.
·
~ 8". A nuscncia núo partic(puda do :ti is/ado ou do inscripto marilimo, Jc.pois de sol'tcàdo, do domii:ilio o'u ombarcncãu
em que huuvtn· sido al'rt1lnclo e a sua pormanencia 1'órtt do pniz.
sem causa justiJ'icacln,' ser:i considcrmla como', dose reão c .pfl-·
'!'li~el cQm o augmcnlo ele tlll:l nnno de set•viço. activo; .sem 'pre~
PUIZ.O d~ :rc~Ol'\'0..
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· ·§ o•. O alistado ou inscripto marítimo, accusado de hav-er
propositalmente se invalidado, com o fim de subLrahi~-~e ao
sorteio, ser~ submettido ao tribunal· competen~e e SUJBitt:! á
pena de prisão de um mez até um anno . Em Igual pena Incorrerão os cuxr·plices.
,
§ 10. Os que proporcionarem ou facilitarem motivos dr.
BXclusão, isenção ou dispensa, ori .que, directa 'ou indirecta.mente, obstarem a submissão do alistado ou . inscripto-ao ser. vico militar, serão rcsponsa:bilizados peru;nte ·o tribunal com' potente e sujeitos à pena de prisão de um mez a· .um anno.
" · ·§ H. Depois de sorteado' qualquer inscripto definitivo
fazendo este parLe da guarni~ão de um nàvio brasileiro, farso-ha, ~imultaneamentc, ao mesn:o c ao capitão ou mestre da
eml:Íarcacão, a intimação para o seu desembarqu!), dentro de 24
'horas. A conbravencão sujeita á multa de 300$ a.600$ os capit.ães ou. mestre, além da caplura do sorteado.
§ 12. Quando o inscripto provisorio ou definilivQ fizer
parle da equipagcm de um navio estrangeiro. se noLificarú
esta circumslancia ao con.sul respectivo,· requisitando o sau
· immediato descmbarqque,. e si este não fôr effectuado, ou
quando haja tentativa de SUbtrahir-se O inscripto ao CU!rlprimento da lei,· depois ·de· prcvinido o agente consular, fM'á. n
. autoridade naval proceder ú busca· e captura do mesmo, como.
si J'ôra desortor da Armada; ficando .os capitães ou mestres
sujeitos ú multa de 500$ até 1 :000$ pela infràccão do regula~
.tnento dos portos. ·. - ·
,
§ 13. Por matricula· extraviada, sem rr:otivo de forca.
maior jusl.ificarlo, .pagará o inscrjpto definitivo a taxa de. 2$,
sendo-lhe dada nova matricula. . ·. ·
·
,
§ 14. ·O inscripLo provisorio ·ou definitivo, que naVQgar sob ·bandeira estrang!)ira, será punido com prisão correc:.
cional, até 30 dia~.· augmcntando-se-Ihc um anno,· no tempo de
·serviço· ·activo, quando fôr sorteado sem prejuízo do tempo
a reserva. Em tempo de guerra · será ·punido como desertor
da Armada. ·
'
· ·
· E~ccpLua-se,ijorém, o caso de, ch1 tempo de paz pprovar
o .in.scripto. definitivo ou provisorio,· que o seu embarque· foi
moLlVado por forca maior.
·
.
. § 115.• O ernb~rcrue de um inscripto· provisorio ou definitivo sob ·n: b.anàemt de uma nação em ·guerra com a Repu- ·
blica, · será pünido .como deserção; si, porém, o embarque for
cm um navio de guerra, será punido como de deserção para o
i~m~.
·•
··· · ·
·
§ 16. O alis~ado para o Exercitoou o inscripto maritimd
que, durante o período de sua sujeição ao sorteio, assentar
praça. nQs corpos de policia ou outros, será considerado .como
sorteado, sendo-lhe augmentado um anno no tempo de serviço
activo, sem prejuízo da reserva.
.
Mt. 14. Os membros das commissÕes ~ililares de alista~
~en.to .e os elas ju~tas de. ins~ripcão marítima, além das .penas. ·
discJphna~es, ostaruo, sohdarwmente; sujeitos ·á ·multa do 300$,
quando alistarem ou inscreverem qualquer· cidadão, recusando·
~eceber . prova legul de isençlio; subtraltindo 'documento 'OU,
S.,....., yql. II. '
10
'

..

'·

..
reli cgn ndo.' os -ree lll'tiO~ 1cgae~. e quuu à o, sei ent.cmen te,

dei~

xm·•!ni do alistnJ' ou imerrwei· qun!qucr cidadfio que o deve
:0::1!.1',

Paragl'n].ilw ttnie'11, E,;/.a tnulla sr!r;í. imposta, nclmini~tl·a
livanll'nle. pelo ~linbll'O da nuerra ou da ;\larinha,_scndo col?J.'tHia por i.leseonto nos venctmcntos,milílarcs do_s rnembros ela
Juula 11 t•lla conrJemtHtdos.
. ,
CAPI'l'UI,O IX

... .

DISPOSJ(:Õ8S- GlliÜ!lS

'

Arl, 13. Trc;: HJlll')s.dcpni~ da excrmcão d,~;;lu l1!i, ninguen1
.sení 11d111il./.irlu; alé a idade de 50 -nnnos eomplcl.os, n erup1·cgo
JH!blico de ordem civil on militar, sem que prove haver. cumJII'irlo. 115 oln•ig·n~•ies por !Jila imposlns.·
·
·
Art. IJ·6. O ll'mpo de scrvir.o militar ncL.ivo scr(t contado
rjnt·n npu;;rnladot·ia t.•nt cnl'go civil, at~.J.10 annos ~~~~ caso de
riar. . e pelo dnbro, em cai'o de gur.rra.
·
·
~ i". ,\s JH'Hl,,as de ]ll.'l!t, vulunl.in·ios on ·sorteadas, que liver.·ein llaixn rio sr1·vi~o aclivo, ;;er·ão empregndtlS, -de pri.Ji'eneiu n u1rlru~ prPil•r.Hlenles, -na,; obras IJ ofJ'icinas publicas, eslJ'ailas· de r,•r·t•u e .f[tlan:;qnet• repn.rli~l1es fmlf!t'ae~.
§ 2". O Go,·et·n'' .eslalwlecerá, neose intuito, as clausulas
pt.·ed,;ris nos eoniJ•;wto,; e uovacõ'J' llr .conl.-racl.oB relatiYus no
ar·t·endan:enl.o rJm; l't>rro-vju;; JedePaes c obras llUhlicas, que
Jm,inm de SI'!' PXf'e.nl ada~ por pai·Liculares.
.
§ 8". Os cidadãos "orlendo;;, ,~n:quanto estiver·em no servir, o ueliYn do Exf•rcilo e da Armada, tot·ãri •.lireilo; bem como
ris sr~11~ filho;;, !'t malric.ula gTntuita ,uns e;;culas :f•Hler·11es n ti·
conr:es;;fin. lambem r,;rutuila, rir.. títulos scientil'icos, passados
J)elns Jllf~~nw:; ~~~enJns.
§ ..í", .Acprellf•s que tivf!!'fJDI concluiflo o Lenipo de servi·co
n11 Exerrilo ou nn At·nwcla polle!'á o Governo conceclr.r lotos
.nas r:olonia~ mililapc;; 1•, .a titulo g-rnl.uil.o, cn;;o-n rr.qneiram o
1.lnminio ttl.il dr. /Pt.Trnos de marJnhn~. com a clausula de nellr.s
residir'Pm otr I•,;lalwlrcerom L]Ltalqner ind[ísl.ria rnm,iHrna, hmn
-eomn n dit·r•iln d1) I.J•anst\•t·ir; .;;,j]l a nwsmn clausula. 1'1s ;;tra;;
Jivrrs dr! qualqílet· onu; 1111 -taxa, ·a 11avegacüo, indústria da ·
Yim·as ou or·phün.<. l.iín :'tínwnto; po(1~riío ·f!llcs ainda exercer,
livre~ ele ·,qualquet· onus ou taxa, . a nawg·arão, industl'ia da
pe;:'cn P n Ycndn rins pi•oclucl.o;;. rlcsl.as.
'
§ 5" .. Serão inslit.uidas caixas ·de invalidos par·a u;; rJuo
ltouvct·em conr:lnirlo n tempo de servJ-co no· Exerci l-o oLI n~t
.\rmúdu, rnedianf.r.• conl.r.ibui-ção dos henet'iciar:ios.
·
Arl ../7. l\";io poderão prestar se1·viço Jll'ilil.nr os indivir:luos cJ,• rm\ conduct.a not.oria, os expulso-s. do Exercito da ArlllÍHin nu ,Jo;; corpo;; dr, Polic-ia r BombrJit•os elo 'Distrieto Fcll••t·al n .rJi•s EsLarlD8, bPn< enmo os qric honYr.l'l'IH ;.oi'J'rido 1wn:t
_pnr.· crirne infnn:-anl.c. .
'· ,.
.
.
.
.-\1•1, ~R. Nfi0 pndcr·ilo prestar :Sel'viço militar os. Indiviclt.lOS · qur> l.iver·cm sido r.xpulsos do- .Exercito, da Arma ela ou
do:> Corr·•-'i'J8 ,de Pnlicia
e ele -Bombeiros
elo'" ..Disll;icto
Fedcru!
u
.
. "' .
.
"
'

;
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dos ]i::;latlos. lJC'm eom·o us que hottvet•cm soJ'ft;iclo Jlcna maiur
de d!'Z annos ci1J p!'i:;fiu nom trabalho, .
•
,\t•l.. HJ. As 'il1'3~as. rle l.1um fli'OCildi~twnl.n po,Jnt·iw contra-

el.m· en;,m.i a111 en tu:;, pnr JW t•i nd n,; :; ~~~~es~ 1vos de lt•es ann os! cc- .
IPIJt•mlllu u,; se11.~ cnni.J•a,:[n,; nu ulltm11 annu rle, cadn pC1'Jndo,
até· complrd.nt'f'll'l .\O an nos dn idndc. ·
,
Al'L 50. Xflo sl'l'iío adnlitlidos snb:::l.ii.11Lo,; pat•a o Sl!t•vi~•o
mililat• oiJL•igal.orio no :Exr.•t•cilo o na Armada c nem haver

I

i

ismJI;.ão ali:tHna, mi•dianle conlt•ilmie[ío pee~miaria.
.
At·L. 51. As pt·a~as que cone lu irem o tempo .de servir;o.
e;;l.ando 1•111. companhia, 'serão con.::>irlc:•arlas, ·dessa data ctn
de uni c, cnnlfl enp;a,iarla:;, aL1í a Let·Iotnacao. rht ~u~;wrn.
.
At·L ;,z. Fica nxl.cnsiva á ,\l'madn a d1SfHJ.;;tcao fio a1·L. J;{fi
ilo ~·cgJ.tlarnenlo quo baixou co1n o decrclo n. 5.1:HH, du.'2i de
J'uve!'üil'o dr. 18i5. u. qual aboliu, no Exercil.11, os casLig·os corJlOl'ae~. sen11u, subsliluiclos .por oulras pilnas disoiplinaros. com~
minada~ nas leis.,. nos regulanwnl.o;; cm vigoJ'.
Art; ii::l. Todo cidadão hl'asileiro, n:aior rl1• 18 annos, poderá, anles do efl'cctuado o sorlcio. eonl1·nclat· ong·ajamento
volunlal'iq· por·tre;:, r.lous Ott um a.nno, .si preencher as seguin-

• tes

concli~ücs:

1", J•ohn:'tuz physica;
.
2',.bom proccdimenlo, al·l.eslado .pelo juiz. r.le paz ou autol'idiule equivalenlc rio clistricto elo seu u!Limo domicilio;
. · 3", saber ler, escrever e contar correctanicnl.e .
. • §ii". Aqunl11!. que éiml!raclnp cngajamenlo voluntal'io pnL'
LL·e~ nntios podl;'r(t escolher p corpo· c a arma cm cruc quizet·
SJ't.'vir; si '! r!nga,jamenl.o J'ot· por dous annos ou um. leJ•ú cli·ruil.u :i mesma escolha: .·vl\4indn-sc, por,lm, á >;ua cnsta, no
p'rimeiro caso, c vestindo-se c mrtntendo-sc"tam!Jern à :'lia cusla
..no ~eguudo caso.
.
. § .2:·: Os eng·ajai.los voluulnJ.'inmenl.r•, complel.arão na rr•·'crva do .• gxcrcil(l permanente 011 d:r Armada os sdt! annus
de srrvi•;o;; a qtw ~ão obl'igados por osta lei, passando depois
a 81'1'\"ÍI.' no .Exr!•t•cil.n I.I'J'J'ill!rinl nu na del'e;;a maril.ima e, al(!
a idade do ·10 annos cnm·pi•Jtos, 11n Gtnn•r.la Xacional. .
· .
AL'l. 5·í.· Nrmhlirn eslt;nnp;ciJ'o''poder(t sct• :tdn;iLI.ido .t1<11'it
o >'fJL',\'içn do Enwcilo, da l\lat•inha n11 ria Gum•cla Nacional.
Sal\'0 ~i l:iVJ!l' OIJLiclo carta rlc nai.U!'illizacãn..
.
. At·t. ·53. O Go\'i!l'!1(1 OJ•gonnizartt 'as rr~sr.rvn$ do J~xcrcil.11
ael.i\·o n ria ,ümudn. as t·eset;vas de ~·ccr·t.!lamcnt.o, o ·l~xcreHo
· ler!•itol'ial. a (leJ'cs:t. úwril.inia r. Gnarda Nacional, liat•moni7.anrJo
c~l.:t~ insl.ituic.ües feclr.ral's com ns disposições da IH'esentc· lei,
que lhes J'orcm applicay.cis,
' CA:PITUI,Q X
DISPOSlÇlii~S 'J'Ilo\NSI1'0ntAS

,\J'I,, iiü. 1Xo pL·ilmit'n anno da cxccuçüo clcstn lei, quo o
0o\'rl'nn 1'rt:mlanwni:H'<Í r:lcnlro elo prazo ele seis mezcs, serão
nli$lados lodos o.~ cidadãos quu não pet.'ll•ncercm ao Exercito
pu ú Arm~dn, cl.c.~clc .\1 i~l(\dç
~Q tí ~!c 3Q ~!!!.l.Q~ RQ!PP.lcto~. , ,

àº

•

.

'ANNAES DO SENADO

ArL 57, Os l'unccionarios publicas federaa&, estadua~s ou
municipues que, nu dulu da promulgação da pr.esente lei,. estiverem ·no exercício ·de seus cargos, ex-vi de nomeação, effe. cliva, ficarão isenlos do serviço militar, em tempo de paz.
· Ar L 58. As actuncs p1raças de preL do Exercito ou da
Armada, que não tenham cumprido pena por orime infan:ante,
passarão, findo o tempo de serviço activo. para .a reserva e,
depois, para o .Exercilo territorial ou defesa marítima e Guarda
Nacional, onde completarão as .obrigações impostas por esta . · "
lei.
.
ÚL 59. Revogam-se as disposícões em contrario.
Can1a1;a dos Deputados, 16 de agosto de iÍJ05 .' -. F. de.
P.aula. S. Guima1·ães, Presidente. - Manoel de Alencar .Guimarães, i • Secretario. - Joaquim de Lima; Pires Ferreira,
2• Secretario, interino - A imprimir.
.

.

N. 53- 1924 · .

Antonio. Alexandre Ferreira de Faria, cabo de esquadra .•
reformada do Exercito, pede melhorja de reforma,. sob fundamento de sua avançada idade e serviços dll guerra· pres- ·
ta dos á ·Republica; na campanha de Canudos.
..
.
Essa· petição não traz documento algum que.· a instrua
. comprovando as allegações do requerente, que, aliás, confor":"
me declara, já se acha no gozo das vantagens do asylam!lllto,
po. estabelecimellto prop~io. ·de accôrdo com .as ·disposições ·
legaes em vigor, além das da refE>rma, no posto que occupava
quando em actividade.
·.
·
·
, -Releva notar que, atravessando o paiz no momento aqtual,
profunda crise financeira, cujos effeitos. são patentes· a· todo
o..mundo, não. póde augmentar suas despezas sem. ,aggraval-a,
tudo,: portanto aconselhando ao poder publico que;· ao . coo:- ·
· traria - as restrinja, com .animo decidido e quapto possível,. .
De sorte que a Commissão de ·Marinha e Guerra, ainda na
petição de que se tl·ata· c pelas motivos relevantes que vem
.de expor, é de parecer que.o Senad,o não a atterida.· . .
·
·. · Sala das commissões, . 27 dti junho de 1924. _;, Felippe
·Scl!midt, Presidente. - Carlos Oavalcanli, relator .. - Benjamin Ba,rrosq. ~ A ímprim.ir..
•.
·· ·
·. ,, .O Sr. Presidenté ...,;. Está. terminada a leitura
. · ·'
. ct'o expediente;
.
;Não' ha· orádores inscriptos.
'

'

'

~·'

'

O Sr. João Thomé -Peco a palavra.
'

,

.

I

'

O sr: Presidente ...,; Tem a palavra .o Sr. João Thom~,

.

o

Sr. João Thomé (*) -Sr. Presidente, tinha o firme pro"··
. pofiito, c!~. I).ão .oc.cupar .a tribun,a. do Senado pura tratar de
a:S.sul\\P.t9s. que se .relMionassem ·exolt1~ivamente, ·com :a po~
j

•

•
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liLica local do meu' Estado. Sou, 'entretanto, obrigado a que.· brar 11 linha que me tracei, para lavrar uni protesto solemn~
lloul.ra a .injustiça com qftc um· vesperUno de. hontem ,se 1'0:r&,t'i'n ao br.ncmcrilo l're~idente do Ce<ll11Í, o Sr. Ildefonso
:Albano.
.
·
.
O actual Presidente do meu Estado, Srs. Senadores, ·não'
é desconhecido. MniLos dos meLlS illuslres collegas recordam-.·
se com· certeza do parlamentar illustre e operoso, que deixou'
na ou ira· Casa do Congresso, Lracos indcleveis da sua passa' gcm. EsLLldioso das IJUC~lões cconomica~ do paiz, seu 1 r.spi'. ,. rito soube sempre se .libertar dessas pequenas contingencias
I I
que dizem com os interessas acanhad0s da polit~cagem dos
l•:staclos.
·
,·
·
Assumindo o Governo· do Estado ha pouco mais 1de uni
·anno, cm cohsequencia · ela. · mólesti'a, · que acabou viclimand0
c; lJreclaro ·brasileiro Dr. ,Justiniano. ~erpa, o Sr. Ildefonso
Albano;· que ,iá era rec0nt.ecido por todos como administrador
· pJ•oveclo, revelou uma face. ·nova do seu. caracter - a da
t.olcrancia polif.ica .- quil muitos· não ~uppunham fosse tão
accentuala em S. Ex. Manteve até hoje ·o statu-quo da po. lii,ica elo Estado: ncnltn mn demissão fez, nenhuma substitui;· ção, dedicanclo~se pura e simplesmente ao ,progresso mate. ria! da terra quo govnrnu com elevação, ·;l. qual devota todas
as forças da .sua 'brilhante inl.elligencia e da' sua ,grande ope.
·
'
,
rosidade.
. Não seria, portanto, agora, Sr. Presidente, que o Sr: Ildefonso .Albano iria ofuscar em um occaso ·ele violencia, a
heriemerencia elo seu yoverno, proclamacia por todos os seus '
conterraneos.
· . · A violenéia .de qüe o àccusam prende a f~ctos que uccor. rcram na minha cidade· natal, por occasião da eleição que· a! li
se 'verificou no dia 15 -deste mez.
·
.
· Segundo referem os .i ornaes, . foi barbaramente assassinado nesse dia o. Sr. Deolinclo. Barreto, intemeratci jornalista,
·. que, ha mQ.iS. de H annos, mantinha naqtiella cidade um orgão
· que photogrnphava o pensamonto de seu redactor principal.
Esse assass'inato foi premeditado, concertado entre qúatro
desordeiros conhecidos, que trazem constantemente alarmada
.
a familia sobralense.
· Aproveitando-se do pleito, julgarám .azado provocar um
pequeno tumulto· a proposilo de uma questão ele presidentes
de Gamaras, e, estabelecida a natural 'confusão, clous dos bandidos agarraram a Deolindo Barreto, facilitando aos outros
dous · comparsas a triste empreitada de o fuzilarem pelas
·
'
costas.
·Agora· os inLeressadós om innocentar os barbaras assassin,os de D~o.Jindo. ·Barre~o. acoimam ele vi_olencias politicas as
snnplos chhgcncJas· pollmaes quo o ·ProsJClente elo Estado foi•
oh]· i gado a mandar proceder, ·para .a captura dos c!'iminosos.
!Nisto ó que consiste as npregoadas violencias.
·
. E~Lou, porér:t, infC!t'maclo, Sr. Pre.sident,c, de que essas di- ..
llgencms teem Siclo fmLas com o maiOr cr1terio omlbora com
·muita energia. Ali:t\s .. isso é do feitio elo ·S1•, Iclolfonso Albano,'
ospi l'iLO ponderado o i'•)rLe que é. .
·
.
. · Nüo quero, Sl'; Presidente; revolver as minucias cl!:'StfJ
· c.rimo ·q110 ilJdi:;nou a Lodos os mcns conLerJ•nneos.: ·rleso.jo ·s6'-
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uwntu daqui fazer urn appuflu Iii inJpJ•eÍl~a da Capilul da ltepublica, soLt•oLudo. ao~ ,illl·naliola~ (IIIO IH!sla cu~a l.i'almlliam IJ
iii lu mu IHIVCnl ncslc JIIOilJunl.u. O appelln .~ csle: ·Si a eansa
1.lo Dculinclo Bar roLo, pu!' quulqul!l'. circtnnslancia, Ttão p6do
nH'I'CCol' a sua ~olidal'icdade, fJllü ao menos :;nardem ~oh1·o
nllu um sileitcio religioso, rm J•espoito a dr)r rles~a Yiuva e
clr.;;scs oito filhos orphunados e des[}f'OI'idos do tmicn aJ•rimo
que tinham, !lOI' mãos assa.;;sinas.
·
·
]~I·a ·o CJIIC tinha a dizm·. (J!nito bem_: mnilo beút..)
JComparccom mai~.os St•s. A. ,\wrcdo, -Lalii'O Sodt:1!, Anl.<!- '
nino .Jh·ciro, Jlosa u ~!IYn, Euscbw de Andrade, Jose J\lm'LInho c_ Affonsn Camargo (7) •
Deixam de comparecei·,.. corn ·causa justificada, os Srs. ·
:Barbosn. Lima, Costa Rodrigncs, .Tosé l~uzebio, J~nripedes ele
• Aguiar, Bmijamin .Barroso, AnLonin ·Ma~sa, Carneiro da Cunha,
i\lnnocl B01·ba, ·Lopes Gonçalves, AnLonio J.Ionir., 'J\lanocl Mon.iarrlim, Paulo rio l"ronLin, Bunnn Hrandãn, Bel'Uarclo Monleiro .
.Lacerda Franco, Mlolpho GoJ·clo, Alfrnclo Ellis, Eugenio .Tardim, Hcrincneg·iiclo elo l\loraes, LauJ'O J\lüll.er, Sotu·es r.los San,l.oH e CuJ·!os ll:u·bosa (~:.n . . ·

O Sr. Presidente - Continua a liot•u do expr.dienlc. •
'(l'ntúa.) .Si mni., nenhum elo;; Srs, Bcnudnre,; querem usar
'dn palnn·u,- passaí·ci tL orclem do dia. (!'ausa.).
OHDEM DO DIA

'_O Sl\ Eloy de Souza - Peço a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a
Souza.

paltm;a

o Sr. Scnadot• Eloy do

O Sr. ·Eloy de Souza- Sr .. Prcsiclentc,-rcqueiro que '\r. Ex.
'consulte o Senado sobre si concede prefcrencia, nas votações;
para a proposição n. 17, de ·1924, que declara feriado nacional
o dia 2 de julho do 1924, commemMativo do ccntenn.rio da
Cont'orle,;acfto rJo

l~quador.

''

O Sr. Presldenteo- O St•. Scnadm• Elny rir SoUza !'CQU~l'
Jl!'lll't'l'flllcia pa.r~a vnlaçfto da proposição da Cal!lura dos Depu-

lados n. 17, de H)2.\. '

Os Si'llhill'l~~ que appi'OI'all1 .o rcqlicrimeJli.o elo S. Ex.,
fiUCii'UU1 [O\'UIILU!'-SC. (i'ausa,)
foi nppr·oyudn;
Vnlu\:iio, ·em 2" iliscu~süo, flit fll'Oposie.ãrí da Gamam fins
• Depulaclos n. J i, li o J !12-1, que deq!aJ•a. fm·1udo nacional u c! ia
2 du julho do 1!12/t, cumnwliHII'lli-ivo do ccnLonaJ•io rJa Coni'edm·nção do EQuador.
. .
·
Ar 'l"'ovatla.
O Sr. Pe_dro Lago - Pcoo a palnvr·u pela orclcm.
·

O Sr. Presidente- Tenro. j'Jnlnvrn Jlüln _ordem o St•, Pedro
.•• , '· ...
·
·'
. .
.
~.....~
.
~~"a·go· ..

'

..

151
OSr. Pedro Lago (pela ordem) - i:ll'. Pt·c~idonle, l'l'qneif•o
qnr. Y. Ex. eon:;uHP o Senado sol1t'l' :;1~ di;;pt•n:;a d1! inl.~'i'SI ici11 a pJ•npoRi(IÜI.I .qne acaba. Je ,;cJ.' _appt·m·ada, al'im IÜJ
J Jg:tll'lll' na flf•dr.m do dm da Jli'<.JXIIna se:;suu.
.
O Sr. Presidente - O Si·. Senador Pedro Lag'O, t•eqnet'
t];:;pcn:m dll inter~tici~l para lJil!J a pt~oposiçãn · n. ·17, pos:<a
en11·ar na l.ll'(lem do clia da prox1mu se~sao.
Os srnhoJ•r.s que approvum o rcquerimcnlo ile S. Ex.
qn0iram lnvantar-,;e. (l'ausa·.)
·
. .Foi apJ!l'ovado.
\"olaçãn, r.m .2" diBcu;;são, ela propnSi('ão da Can1ft'I'U dos
Dnputadus n. 111, de J!J24, que abre, pelo l\Iinistc.T'io da ,Jifii·
l.i~a I! Ncgocios InliJt'iiii'CB, o cf·cdito de li :000$077, Jlat·a pagamenl.o !lo D1· ... noelolpho Chapo!·. Prcvosl, om vi1·lnde de st•n. lença judiciaria.
.
Appt·ovarla.
Vota~~ão, em 2" discussão, da· fi!'OJlOHição dll Gamam rlo,,
J)cpulados n. 48, u•J Hl.23,eonsiuemnrlu de ulilidnde publica a
SuciNladP Enl.nn•ol11giea r.lo .lfrusil.
Approvada.
Volat;ão, cm riiscuss;io unica, rlo pa1•eccr da Cnmmissão
rll! Obras PLiblicus, n. 35, de 1021,, opinando no sentido rir ~cr
al.lendida a solicitat;ãó do ~~·. Prefeito pam l'PCI il'icar;ão ria
Avenida Heira-i\lar c rt1a ·Luiz de Vasconccllo.;;, uo teri·enr.l
. cm fJUI~ P~IIÍ odil'icado r.• Palar:io Mont·oc.
ApproYar.lo. · ·
·
·

Votaeão, cm s• discussão, lln lll'Oj)OSição da Camara dos
Dpula([os' n. -1, de 1924, que abre, }leio l\linistet·io da "\gricultura, o credito .ele 196 :260$, para 11agamento das vanlag·cus
permanentes a que se refere o art. J50, da lei· 11. 4. 555, de
· 1922, aos ·funcciouarios que percebem vencimentos até 180$
·mensaes.
·
· :\pprovada, vae tí &anc~ão.
. . Votação, P.m 3' rlis.cussãv, ria Jll'il!lOSieão. c)a C~m·m·a ·elos
De]lUiado~ n .. 3, de Hl24, qnn abl'e, 11rlo Mm1sl.eT'IO da ~la
l:inlln, um credito do !li :0:15$2.17, supplcmental' tí Wl'ba i:J•,
do orçamrnlo de 1923. •
·
.\ppJ•oYnda, vne ·w Cnmmissãn de. llcdnccão.
Volação, em :l" .discussão. ria Jli'Oposição fia Gamara 1lo;;
Depulados 11. o, .rio 1!12/o. iJlll! ahl'e, p1~lo l\linislef•in da \'ia~ão
e Obras Publicas, um et·crlilo de 42:054$217. pa1·a iudo.mnir.rn·
a Adminislrneüo' elos Correios .de .Jna-t.eil'll n varius cullet,lol'ins
'l'r~rlri.J•aes pelo' cxlravio dr dinheil'n. na· 'Adminislrat.•ü" Postnl
da Hahin.
Appi'll\'ada, var. (t ·s~llw<;;ão.
•·
Volllçlto, · rm rliscussãn tm ica, i·lo ]Jarrci•r da· Comm issiio
rh• :llarinlínfJ Guerra n. ati. dr• H124. npinnurin qL11: se,ia indL''I'i>l'ido o rl)qucrimento l'lll f!LW F'f•nel twso RodJ•ig·.uf's di.• Santanna. sm·g·,mto ajudante do T~XPrcilo.· solicila fa\'OI'I'S [Hll'a

n cla;;sle a qne .Pertence.
Appro\'udo.
Vnl.ar;iin. em rliRCURsfio nnica,· da proposicfin rla · Cnmnm
rlos Deputados n. 153, lic 1923, emendando o Pi'O.iecto elo Scw .
.

'

.

'
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nado que estabelece condic.eos para .a aposentadoria dos Mi~
nistros do Supremo '.PI'ibunol l"edeml.
·
Approvacla, vne ·<1J · r.ommissão do Hedac.ção.
.: ·
Votação, •em 3' discussão, da praposioão da Camara dos
Deputados n•...9?-, de 1022, autorizando o Poder Executivo a
mandar contar, sómente para os effeitos da aposentadoria o
tempo em que serviram como addidos· · na antiga· Secretaria
da Justiça os funccionarios da Secretaria de Estado o Ne.:.
· gocios Interiores Josó Francisco Kahl, O~car Orlando Moren
Luciano Augusto de Oliveii·a.
Approvada, vae á snncção. ·
Votação, em' 3• diRcussão, da proposição da Gamara .dos
Deputados, n. 5,. de 1,9?-), que abre .pelo Ministerio da Mar!Diha,
um credito de 80 :000$,· supplcmcntar á verba s•-Materialsub-consignação - Expediente, :do orçamento da. Marinha de
j.9•23. .

1

'· '

Appro:vada, vae :1 .fJommissão de Redac.cão.
:·
·Votação, em 3' discussão, da proposição da Gamara :dos
Deputados n. 175, de 1922, que· autoriza o Governo a mandar
fazer o lastramento do trecho da Estrada de Ferro Central do
Brasil, bitola larga, de MurLinho a Bello Horizonte, podendo
despender até a quantm de 5'Dü$000:
Approvada, vae á i'Uncção. ,
1
Votação, em discussão unica; do p~recer. da Com~issão
de Marinha e Guerra, n. '45, de 1924, solicitando informações
.·ao Governo· sobre a proposióão ·da Camara, dos Deputados'
· n. 249, de 1921, regulando a promoção dos officiaes do Exer~
·cito..
·
·· ·
·
.I
,Approvado.
Votação, em 2· ·discussão,· da proposicão da Camara dos
.· Deputados n. 93, de 1923, modificando a lei sobre accidentes
no trabalho.
·
E', approvado o .s~guinte_
N., 2 - 1924,

•

. SUBSTITUTIVO ·

•

O Congresso Nacion~l decret~: , ·
.út. _li' Para os fins.:cta presente lei, éonsidora~·se_ ~cci..; ..
dento do trab,!llho a•ll!orte, ou cloenca; 0~1 .1rida lesão corporal
ou pei•t.urbaçao funccJonal produzida pelo exercício do tra~.
bulho .ou em conscqum~cia do mesmo, determinando a ex~
l.incoão, ~uspcnsão ou limitação, Lqmporai'in ou permanente,··
dn cnpaCIClndc para o trabalho. . ..
..
·. . .·
Ar1 .. 2." O aocidcnlc elo trabalho .obt·ign· o patrão ao pa~
~a!l'!cnto do uma jnrJemnizaçíl:o,. ao operaria, ou á · sua familm, ·com exccpçao · dos casos· de -forca maior. ou de dó lo
da propria victima.
· · ··
•
. § .1.• Não consUI.uc fo~ça mtiÍor n acr.fto das forcas na~ ·
turnos,. si ·ctel.crminarla ou uggrav'acla pela· insl.allacão ·elo es~
- Labeleclmei!tO ou pela nattu·eza do se:rvico.
.
•

•

SF.SSÃO EM
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1924

· ·· § 2." k ··obrigacct.o esl.abei'ecida neste artigo abran:;;r. a
Uniiló, oR:·Eslados e·' os municípios~'·
.·
· ··:
.

§ a: O Pode: · gxeculiw,' no regnlamtml o desta lei, fará
a cnumcr:wão rias doenças pt•ofissionaes ··C definirá. precisa'mônle fl J•eS !)IIIJSU!J i li fi ade • dQ . pUI.l'ÜO .. QU 'pa!"r·ÕÓS. ·'cm . CUjOS
· oslabelceirncnl.os
!'ill'crn conl.rallidas·l.ai'S
docn,ns.
·
.
.
. .
'•
. '· ArL. B." .Pnr·a os e! feitos desta lei, considcr·a-se ·operaria
· r> i.nl'idiuo, sem disl incç.ão de sexo ou idade, que uxercit!u· a
sua acLividadc por· conta •.de out.rem, em qualquer explo'

..li

l .;,crto··o.

· (.~'·I

,

··

•. .

.

_· '

'

,.

·

·

·'

· '. •: >-

i" . • .

· · • a) incttist.rial; · ' ·· · · ·

commercial; ·
.
. ....
desde .. que .el)'lpr:cgúe. mol.orcs · i·nanimados, .
qttalquor. que se.ia o·. numero de trabalhadores, .ou que, não
. empregando ,t,aes matm:es,. (}Ccupe, todavia,. mais de .10 ,trabalhadores.
... •
·,
, .
. :..
'ArL 4.' A inclemnizar.ão regulada por est~· le.i exonera ci
pat.rão ·da. obrigação de· pagar rio operaria,· pelo mesmo. faeito,
.CJu~lquér .Ot)l.ra .indemnizacüp de direito .commum.
· ··
Art..' 5." · A indemnizaÇão ~evida pelq. patrão na •· lôrma .·.
·'desta 'lei ·não exclue o direito :í victima ó.u seus:reprcsenlati-·
t.es ele' p11imover, segünrlo o dir·eilo coinmÍlm; · acç1io contra tercaíras civilmente- respons~.ve is pelo acciclenl.e do trabalho. ·
'§ 'i.• Na mesma s~nt.cncn cm·. ciue conde~nar ta~s .I erc.e'i.·ros, 'o .iuiz. ad.iliclicará ao patrão •a. importancia paga por. este .
ao opcrnrio, .nos. termos. \la presente lei. .
'
'
.... § 2~· Si. a v:ictima ou seus ·rapresentant.es. deixarem ele
propor .accão .contra terceiro ..denlro do· prazo de .um anno,
· a:<contar da .da La· do accidente: o patrão poclerá · fa:r.el~o .. :de- ·
vendo .. na fórma .do ~.·i·,· ser ad.iuclicado ao operario . o que
.exccder:da imporlancia paga por aqueH~. ·
·
· •·
· · .·· ~. ·3_." .,Pl,'opqsta. a .aecão . pelo. operar.io,· o patrão poderá
.. ser admllt1do .como .ass1stenlc e vtce,.vGrsa .. · . . .
. .. · · ·
· Art.. 6." Qualquer. que seja o ,salario da. victima, o calculo para a· indemnização 'por accident;, do trabalho não. poderá ·•
ter por base salario ·.superior a 3 :600$; annuaes.
·. Art; 7.~ Em . cas~ de: morte, a. indemnização, que ,deve
>··: ser .. paga de· uma só vez. á familia. (conjuge sobrcvivent; e .· ·
. . ·herdeiros. necessarios), observadas .. as disposições do Codig-o
Civil sobre ··a ordem da vocaçã9 hereditarji:t, ser:í. calculad.a
'SObre' o salario· d,~ tres annos da victhn·a;' éo.m o accresc imo
dei 200$, para as·'despezas funerari~s. .
.
·
'
. §·L"· Na conformidade do direito conimum,' caberá a mo-·
, . ' tade de inqemnização ao conjugo sobrevivente· e a ou ti·a me- ·
t.ade nos h,3rrlciros· necessarios.
.
·
·.·.· .... ~. 2: Não terú dir9HÔ :'t indcmn.i~tirJão, ..q~ie l:cvcwte'[:f iriteg-J•almente. aos herden:os necessurios, o coniuse qupi. til:l •'.
. tempo d_o . accicl,~n\c. ·. estiver div.orc;iaclo por : Cl)lp?.. c(ia; ··01.1, ·.
· · vo(untarmmen le, vwer. separado do· pre-morto.
.
· · . '·
§. 3.~ A 'indoriinizacão será· integral no caso. rle n\:isJ.~n.c.ia
. de con.iuge on filhos do. casal e de clous lnrços i]llilridci ·h ou. :ver ap,;nas ascorrrlent.es ou. na hypothcse de ~xistenciu elo
, pessoa .o.u 1JCssons,. a· cuja·.su)Jsisl.encia prnvosst) a v.icf irnrt do·
nccidcnte.
·
'.
·.

. b)

· ., · · ·c) ~ricota,

'·'

..

'

'

. '

•.

'

' ' ,-

., .

...

l

•

•

.. '
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s.•

No caso de incapacidade lotai, mas temporaria,

a inlicmnizal<ão a ser paga ;'i vicl.ima será, dora11Lc o
riu da i.ncnpucidudc· o al.é u ntttximu de 111nanno:

pcrio~

.

a) de .. uma diaria. de duas ·terças parLes do seu sulurio
diario quando não exceder de ü$000;.
·
· ·
.
. b) da melado. do salnrio.diario, .-quando exceder .de !i$000,
não pod~m!o, porém, a ind.~mnizncão neste caso ser infceior

li 4.~000.
'·~.''

'I
:.·~ .

',"

•"-'

-·

.. !

-·' .

· . Pat·as·r~plto unico. O piürão, i)uc se recusar a esses paga~
ml;mtos, no prazo determinado pelo· contracto db. salario, (ill
iiliJot•rer eni · móra, poderá ser compellido ;judicialmente p;)la
\'ictirna a pagar cm, dol.lro lar!s indemnizat;ões.
··
Ar!. o.• Em cnso .de· incapacidade parcial permanente; a
indemnização. a ser paga á vicl.imn s:n•á de 7 % a 8 % daquella a que leria .direi! o si a irrcapacidade fosso total c per-· ·
rriancnt.c, de nccôrdo .com a tabella· annoxa no ·regulamenlo
i.Jcsta)ai, a qual fixar:i n ycrce;nta.gcm para ync~'i caso, l.onrlo
cm.vJsta.a natureza da lcsao, a lllaile e a prof1ssao da victima .
. . · · ·Art.,. 1Q. Em caso de .ín~av.à.cidadc parcial ten1tlóraria, a.
mdomntzacao a. ser .paga .á :V ICt.Jma será, nos termos do .ar li.. go s•, de duas l.ercas partes ou de meta~~ da difforenca entro·
o salnrio que· vencia 1.111Les o o que vencer depois ·do ncci~
dente. ·
· ·
- · ·
. Parngmpbo unico. Sómente com reacquisicão da pt;na
capacidade anterior de trabalhq cossarí1 o pagamento da in- ·
demnizacão correspondente.
··
·
Art.. 11 • As ·indemnizações recebidas pela viclima, em. . ·'
virtud.~ de qualquer incapacidade, serão. deduzidas. das Indemnizações que forem devidas por motivo do s~u. falleci~ ·
me!}LO ou por se tornar permanente a incapacidade tempol'arJa. · .
· ·
··
. Art ..· 12 .. Entende-se por sala1•io annual o ·sal ar i o ·dia. i•iJ da victimn, na· occnsiüo. do. accidentl'l,
multiplicado: ·
.
'
· a) pol' 3'00 dias para os m3nsalistas, empregados ou
•
o'pet•arios que t.rabalham· normalmente ·nos domingos e !'o-·
riados;
.
.
.
.
; b) Pvi' 305 rJins para os mensalisl.as, cmpregnllos ou operarias que t.rabnlhnm .normalmente '!lOS domingos o !'criados..
:o\rL IS. Em todos os casos e 'desde o Ii)omento
acci:..
dente, o .patr·iio' é obrigai! o, além das indcmuizações,' tí presta.,.
r,ão ele soccilr•ros n;edicos, pharmucculicos. _c, si noccssnrios, .
iJ ospila laJ•,;s.. · .
·
·
. Art. H. No DiS.t!'ido Fee!eral ç
'J.'errilodo do Acre,
·todos .o·s paLrt)cs sujeii.:H tl pt•esente lei devét•ão· tct• um registro àunual dos respecli\'OS operarias; no Q[tnl constarão o
numero de oJ•r.lent o nome. a lclade,: a::l'csidet\cin, o salario. a
.. o·ccupa~ão de cada operaria. os nonies·.: dt~ seus hm•deiros· ou.
pessoas,. cuja subs!stc.nci~ cslc.ia a s.eu.·cargo, l'escrVacla uma
· cólumna pnra a mdwnpo elos ·ac,ctdentes qne, . porventura,
venlm a soffrer. ·
., "
•. c
§ · 1." As indicacões relativos·: tio nome, idade, residencin
c herdeit•os sc1·iio fcil.n~. dn UC('t~rrlo cnm a;; declnt•n1;õcs do
operaria.
·
'

I

-

•'

'

'

do

...
'

'.=· .
'•

' ~:

·,·'. >.
.

•,,.

no

....
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§ 2.0 O regis'tr·o, de que traia este ari.ig·o, scrrí fci[,u em
livi·o especial clcvidarnenle authenLicado pela c'JJllPClente ·au. Jot'idnde polieinl, .e deYel'lt estar· scmpr•e em .dia rHJ tocante.
a augmcnto de sahtr•io rntHianr·a de occ11par;ão ou quaesqucr
-· ·
'
. .
ou tras, aI tcracues.
.
·
§ 3.~ O Conselho Nacional. do' Trabalho, n~ Disf.ricto Federal, c as Intenrlencins llfunicipac~. no Territorio do Acre,
fiscaliúrrão lacs re·gistros, impondo multas nos que deixarem
cJ.c instiluil-o ou de man Lei-o nas condic;ücs ·do presente ar·tigo',
·
·•
· Art. 15. Sem pro qt;e' occorra algum accidente que obri··
gue o opera rio a abandonar· o trabalho por· mais de um . di'a,
o pa!,rfio ~miiará à competente aut0ridadc pnlicial uma com~
municação do' .facto, nà qual mencionará ns dados· canUdos no
registro de que trata o arf.u;o anterior e ministrará informações s0bre a assis'l.cncia medica prestaria ao mesmo. · .
• '
§ 1." A commÚ.nicaçÚc deverá ser assigntlcla pelo patrri.o,
pela vicUma on ·por terceiro a seu rogo e por duas teslemu.. nhns; de prcfercncia oper·al'ios do cslabelccimen!.o .
.· §. 2." Estando rr.gular ·a communicação, a autoridade· po. licial mandarít archival-a, sempre que não houver reclamação dp o'pcTario otr d'e seLt representante legal. Na hypothesc .de reclamação, a communicaç,ão servirá de base ao inque. .
rilo p0!icial. ·· .
Art•• 1,6. De~de qnc o pntrrio deixe de fawr a communicnção· de que J,raf.a o artigo anterior, dentro do> prazo' de 48
l:oras, a autoridade· policial comparecer{t som demora ao ia. g-ar do ac·cidente e. ao em que se encontrar a. victima; tom:mdd as declarações defrLa, do patrão· e das testemunhas, pan a
iavralut•a do respectivo auto, com indicação de nomes, residencias r.i salarios: local preciso .e hora do accidente; circum- ·
stancias .em que occorreu; séde dos íc1·imentos e nomes dos. •
bencficiario's da victima.
· · ' ·
·
·
.
§ 1." A nutoridado IYllicinl providenciara, com a passive!
brevidade, para que $e,ia n victima examinada por medico
legista:, ondo honvé·r. Jnnf.anclo' o respect.ivo. laudo ao. jriqnori!o. ··que· ~era rnmcf.Lido in contincnfr' ao :in iz compctento
para :a in.;lmrrur,iío do pro·ccEEo.
·
· · Ar!. ·17 .. No~ en'ln~ pr•cvisfn~ pelo :irL.20 rla lei n. 3.724,
de, f5 -~c .ianeil:o r! e ·I nHl, o .iniz nt)nr.a. podr.rrí. nomear me~
· clico lig-ado rlit•eef.n · mr indirr.clnmcnle no palrão ou ri vi~
clima. .
' •
·
· ·
·
·'
· . : Ar!·· ·.1fl. nerrb,ic:lo n incjum·it'o pr.lo juiz ·rompel.cntc, :ie1•á
lmrnr.r.hnfnnwnfo mslar.n·ao:Io o proces;;n,
· § L" Cor)l'n .ciln0iin ·do r•lo, an qunl ~c darrí cóptn da petiçii.o inicial, e a Rnn prc,rn~n na andicncia anrnzada. com as'
tr.slemnnhns qnr. l0var'. indopdJirir.tlf.e dP- rjfaçfio. nu ti re,vulia
f!o mesmo J•c\o, o ,in iz oll'vir·tt n~ tesf.Prntmhns de nmn e. outra
]laT·te; mandnriclo ·tomar· p•Jr tcJ•ma. 0s respectivos depoimentos.
·
·
§ 2." Ccmclnidn;: ns. inqniriçõcs. e tomndn o ilcpoirncnl.o
pcss~al ric qnalquer dns partes, si fm• reqnct•ido 011 ordenado
pnln ,i11iz. srl'iio n~tn~ ri'11vjrlus; ,iunlnnrln-~c ao;; nnfos ns suas·
nllr~·açi'irH r! clnr.umC'nlos qne ·nffr•J.•r.eerem.
·

' . .'
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§ 3. • .conclusos o~ a11tos, ~~ )níz proced~rá, ~x-officio~· ou à
requerimento das partes, ás dJ!Jgcncjas ncoessar1as para Julgar
.
·
.
·
, 1, ·.
r.fínal.
§ 4.' A sent~nca da juiz .. será proferíÇ~ na ~udienoia se,.
guínte á conclusav do .processo. ou das· d!llgencws que ·tiver
decretado.
'
·
Art. i9. Dentro· do· p'razo ·de tres dias, contados· da)nti-.·
mação, si a vioLima nãr. constituir advogado, o reprcsf)ntanfe
elo minisLerio· publico .é obrigado a promover. todos os lermos .
da accão comp'3tente, atA !;na! ·sentença e execução. · .· ..: . ' .
§ .f.' A iÍit,ervencão ·do m,iniste~io publico será restrioLa. á
·prestação de assistencia.,judiciária gratuita; quando. a .victima
nomear c consf.il.uir advogaclo para· def-ender~lhe o ·direito .e a · ·
Justiça. ·, . . .
. ·
.
. . : ·. .· ..· ''j ·
·· · § 2. •· Quando § ministerici ,PU_blíco esf.iv~r _impedido .de
exercitar a sua accao será subst1tmdo;· onde nao houver. ass1s:-, .
.tencia judieiari'a, por pessoas idonens de·.qomeacão do. ,juiz;, .. ·
· ~rt. ·20. S61neril.e depois de proferida a .·senf.enca, pn;lerão
ser. ' • cobrados
qmiesquer
emolumentos,
custas.', ou
seU
os.
.·
'
'
.
"
:
' '. . .. '
"' ~
'
. '," ! '
· · § L' Embora .vencido, .o·opérario éstará)senlo de quaesquer custas, sellos ou emolumentos. · · • " · . :.. . ·
.
.· § . 2 ,•. Serão integralmente. cobrados os emoh1m~nlos,
· · custas, sellos, tax[\ judiciaria e demais desp•ezas,. quando a sen- .. ,
tenca de oondemnacão fõr contra .o patrão; cabendo ao ministeri.o publico. as custas regimentnes pelos act.os em que:. te~hà
funccionado;
·· ·
·
. :.
. · AÍ't'..21. Qualquer que se,ia o valor da.accão; a ·competencia, no Dislricto. FederaL será .,.privativa dos· pretorcs;. r., ..no
'.rerritorio do•.Aerc, ..'lios Juizes munieip:ws, salvo .OSrcasoS·,em
que fôr parle a·rrnião l!'cdet·al .ou a l!'azenda. MmticipaL do
· · Disf.ricto Federal:
· ..
. .
.
· .. · · · Art. 22. Das Benf:énçns proferidas nas aec.ões diihidémni:.. · ..
zacão por acciclentcs do trabalho, o recurso será do aggravo,
que deverá ser Julgado· de preferencia a qualquer outro re·curso... '. ·
· . '. · . . . 1 · • ... • •· · . · ·- • . . ..
· . 'Art 23: Si, no corrc'r de (J'rocesso, houveraccô1·r10 entre .
as partes; observadas. as disposicõe~ da presente lei r: ,,da lei
n, 3.724 de 5 de janeirr de 1919. será considerado .findo. o.
'mesmo. desd~ que se.ia hOJr:oJ.o~adoJ,]elo Juiz. . .. . . ·..>< · ·•· ·· ·
. Art. 2L; Antes de ser mw1arln .r> processo .!UdJCJUL,, poderá:. ,
·haver'..tainhám arcOrdo entre as partes ·sobre o 'qunnr.u1rí i:la · ,
indemoizaófio, i.imu vez que: a respectiva -esériptura;. no Dis- · · ·
tricto Federal:. seJa t'egi,tradA na Sr.c:·etaria .. do . Corü:nlho ·Na~
cio na! elo Trnha lhn ?.. nr. Tel'l'iforj() .do Acre, nas .Secrei arias
das Intcndenc!as municipaes. · .
· · · · ..
. . .· \.).:J
}.laragrapho ·unico. O secretario. gepal do ·cimselhb· Nacional do Trabalho não cnm:enl.ir.á nn 11:egistro dei ar:?•~'t>do .. si Liver
duv1da ·sobre :à porfe'it:. execuçfío.·dos ·dii<Íp'ooicões 1'cfe1~ida~ no·
presento artigo, Sllbmet,timdi:J. O c'ilsr.i;· en1' ,f.al· hYj)O(hiiSe, í\ dt;libéra'ção .do Conselho· Narional rlri Ti•ahalhó. Da'. n1P$nia maneira.
deverão .Pr~ceder ·os· sec~:ctarlos )las. intenrlrncias mtllli.6ipaes
do' Terr1tonr. .do·Acre. · · · . . · • ,. : . ·
·
·.
· Art. ·2S. A dívida provenie;1t.~;,da indemniza<;ão ·por nccidentc do trabalho gosa, .sobl'e. todo o. activo, produccão,. inclu'
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&ivo· da•explnJ·at;ãu or:1.··tttH.· :w tilr~t·. dado "'uc.~idl'ri:'·.• dn · [ll'C··
fe!'cncia exc:rpcionn.l iit.thbuicli), ]ielo jrarfigraj)ho. unjco 'do' arti-·
go 750 do Codigo Civi:; aos creditas por salaríos de ll'abalhado.re s' ·agric(li as . ·
~
' ·~ ÚL '2ü. E' liêito. ao paLrão: . ..
· ·
· a)· cffectua.r o scgTtr'Llindividual ou coilectivo. de ~eus Ópê~
rUJii.9S, ~'r:'· ~~çm;Pallhias d6. soõur0s devidamente autorizadas a
opeJ•ar cn) Jt·;J~lclcnles do lral:!alho,, quer: .para o pagarneni0 da$·
\r1derpni~a~fJ;CS,. ·i1uer. P.ara. a :prestação ele· aoccorros . medicas,
p~ui·maq~utJcos. e hosp·r~al~~;res; , .
, . . .
. ....
. · IJ) "effectuar u seguro de que trata a almea anli:rlor· (!m
. syndicaLos·proJ'jssi'cirmc.,, Ol'áanizados de accOrdo cori1 o decrei.ó'
le:gis!•al:ivo n. ·i. 637, de 5 de janeiro• de :1.907 •.. ·
..
.. . ;._: § 'i,Ó• Em n'cnhÍ'ú!l deSBl!S 'casos;~ poitm;á o)atrão' desconta',.'
· do· ·~alàrio' · drJ' :s.cus. ·o;JiJrarios · qualquer· cémtribuicão desLinàoà .. · ,
ao pagamento das clcspcza;; '.-provenientes do segUl•o ou· das
quoüls, devidas aos ·syFldil:atos. · · · · ,
.
·
· . .
. · ".§: 2.• Os patrões polierfto .ser ·t·cprci:l:llli.ado:i cm juizo o<J
i'óra il'eH~ pel-as: companlna·s, de .;egu·ros·
syndicatos proJ'i" ..
Sionacs; sem .que,. i~so, tociavia, impo:·t•:. isencão de sua re.~.,
pcinsahilidadê . . :· . . ·:' ·... ·
· · ·.. ·· · .. : .
:•"
~ 3.• Quandà 'a::. eompanhias. de ::eguros oü syndicalii';;
I1Bofissionaes il~o sali~l:Jl.er·cm . inteera!mr.nte .,as .obrig:ar,.õ,.~,;
· t!s~abclecid,as .nesl.a, léi ...' a ,,1·ic.tima do a.Jc.!dénte, ·por :si; ou pot·
iHLiü·nicd io d'os seUs Hlp!'esenlantes, rccla:mnrá ao "represeiJ:.:
~a~_lq-, do , tr~inislet·io publico,· .ql!-e~ proced.erá immedi~tarncnle,
ai'un . de que .as ,n1esnws obrrgacoes seJam . cumpridas pelo .
1
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patrão. · . ·. . · .· . . .
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,As: sóch'uades
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de segur•Js só ~er~o ~~ulo~izacta~.
i''-' se obrigarem ás· ~d~.
.,
· · '~'à)' 'separa~ 'as opera~ões 1 de 'segure:; contra accidentes de
tJ'à.balhC .das r!e · quaesqucr ·outros· que realizem; . '·.'
IJ)': Confftituir ·un1-.il'u·nclo: de ·garantia "especia.l, :.cuja" im~ ·
pô:rUin9ia: seP.:l •arbitrada• pelo . Conselho Nacional: do Traba~lw·
. · e .; f.ixilí:ln . annualmente, · segundo' o·. 'Valt'!' , dos ·seguros· reali..,
!'·~·onena.!';. ern. . acc1dent.os do .trabalho,
guü)f~s oond~c.ões :::, .: . ··. · ' · ·

. I
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1 •
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'··

z~í:!o<i'·~·'·':·

... ,.:,.,:,.,- ...... ,,. ·. . ·

·. ·. · 1

·

.·

.,,_.

·· ·. ····ci' ;,subhiêtter..:sé: :1' fiscn!iz.acão' do. Conselho Nacional· •io.
.. TrabalhO, setn prejuizo. da .fiscajlzacão da .Inspectoria de .:Se..,.
~,ut·,q~'.''.CN~n,t.o';a.'óu~rct's ·ramos·' de segur.~s ern que opera~em;
. , . .· •' ·;d). remetter·' a'o mesmo Conselho, n~ · épocas convenrent~!l';·
' · · . · é~(nt~lt~s;; 'J1al~U:~~·s,,Lfel<it.cirios, · irifortn.ações. niin,uoiosas soh!'e\.
· .. t,t!~rt~:; 'yf!:lC.)l l,ô áf .re.~~rv.a: qe ..seguros, ·oontra.ctos e ..suas nova-:.:
. oõcs c .modelos ·de ·apof:wes ..· . . ·.,.. , .: . · , · . ·.·.
·
~:i J?ar•âgÍ'ap ho: únfoo \ :OS . Syndicato:S:! ·pré~frs~iona~s: SÓ Serão
mitnrizados a operar n.m accldentes do ·trabalho,. se se o!Dr:iga-i'·
rein'::.ls~'oolld:i·i}!leS' :li,.:r:.:e d, ·d'esle'•artigo .... , ··
· ·. ·.
r•r•d'il 1!1• :·•: ~···:u~·/•·"i.o • 1/·.: .•' :."'.;'. '·'·· ~ · · ~ .. \ ; ··· · ··~·~ ,,, ..,.
.·:•.~··lt;~~t; ~~: ,.;9"i~~.n9•1 \·~b,,l;ar.~~~~a ·de·.~:~ Era ta .o· a.J:'~igo· antr; · 1
Cl.l!•'.l~J?!P··· ·l,et,ra...Jlí ser.n,, ·ç!~;po~1tado. ·no } ~e.souro N~oJOnal,. ,Eim,
'
q~rif.!l·l!W/! P!J,, em 1 ap~l·c~s f:eqe~aes. da_, dr~11da .Publica. : , ,. 1
·'· .!i:.fr~:··2o. 0'-pa:lr~.o deyerá ·coriúnnriicar á ·companhia ··de
13'egm·os ou synd i·~!li.D prrJ1'issioual, dentro do prazo de. 2.Ji 1 hQrª~,'·
1
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•
o :accidente c todas as circumstancias correlativas, afim do
serem cumpridas as o,bi·igacões contrahidas.. .
. .
. Art. 30. O Poder l~xecutivo, ouv;rlo o Conselho Nacional
do 'f1•abalho, podert\ cassar a aulorizacão concedida ás comnanhias de. seguros e s,yudicatos profiosionaes, desde· que nti.>
cumpram as' coüdições eslabelec:idas ne::ta lei c· no respectivo
rcsulamcnlo. ·
·
·
Art. 31. As companhias de segu1·os e syndicàtos ·pra· ''
•
fissionaes que não estiverem autorizados a fu'i:1ccionar em
accidcntcs. de trabalho, de accôrdo corn as prescripcões desta
lei, ficam sujeif,as á~ multas de um a cinco contos, elevadas
ao dobro nos casos dt~ -:·einddencia. :
·.
· .· ..
. . Art.. 32. · 11ara occrmer: ás desprJzas com as i~dmnriiza- ·
~õcs por accidenles do· u·abalho, ·é vcd,ldo aos patrões retirar,
Wb qualquer• ]WCf.cxto e embora com O con~entimenlo dOS ,p!'O]ll'ÍOS nr,er·arios, qualq•.rcr
salarios. ..
' ·
.
. parl.c rlos JC''~
.
. Alt. 33. Enlrc·n., ci.:nvcncõcs·a ··q!H~ ~e ·refere ·o art.. 2li, ..
da lei n. 3.724, rle 15 :::~ .mneit·o.de 19!\t,·cons'ideram-se nuJJas
. ée pleno direito as 'que tiverem. por· ·0bject~ a c~ss~o do di~
reil.o á indemnização, J>Cr •lunlquer mü•o fcrta,. inclusive ·prccuJ·ação em causa prop!•ia, pela viclima, ·ou seu represen· ·.
,·.-·
tante.
. .
· Art. 3 L Si, nfto obst.a~le a disposjciío do artigo . ant'l~ .
r·ior, se pactuarem Laos convencões. e ~s ·c,oqtrah.entes a~ ex:.J·
cu tarem, ca.bcrtí ao reprcsentan te do rmmster10 pubhco, . a
obrigacão, desde que IIi e ·seja dado e•;nhecrmento do ,filcto,
de promover immedial:vnente aaccão ,judicial, de, nullidade.,
Art. 35. Para os fins de estaListica, os. escrivães · silo· .
obrigados a rcmet.lcr. :\ Secretaria do Conselho Nacional do
Trabalho. cópia das sen tcnçns ju~icjae_s proferidas ·nas ac.cões ·
sobre actJJdentes d:J tJoaJ;alho. o~ .patroes ou seus· seguradores
são tambcm obrigado~ a envia~. annualmente, um .quadro de'- ·
talhado da~ indoniniz:.ções. por Elles pagas. · ·.. ·..• · ·
·. ,
· • Art. 36 .' A'il disposiçõe3 scrbre a liquidação da indemnizaçao, por. via administrativa ou judicial, referem..:se ·sómente
· ao Districto Federal c ao •rerritorio do Acre.. Os · Estados
adoptarãó disposições idcnticas ou q11aesquer outras que julga:. ·
. rem mai's·.oonvementes,, sem prejuízo .da .substancia <le .qual-~.
qufr do~ preceitos desta lei.'. · . . . ~·. · · · · : · •
• Art, }l'i. As m.prezas sufeitas .ào. regímen· da pres~nte lei
s.ct•a.o ·ohrrgadas n. adoptar e a manter em seus· estabelecrmentos
as :medida,; de set,'1mmca e prevenciio contra acoideiites do tra- .
lJelho, de accôrdo· com as conciicões.estabelecidas .em regulamên,to ospee-ial, expedido pelo Póder Executivo, no· qual serão ·
'· · '· ·
·prascriplas multas aos infractores.' ·. · . · · ·
.Art. S8.Fiml derogad.o o nrt. 27 dP. lei n. 3;724, de i5 · ·
de ,Janeiro de i919 •. ·
. · . · · :. ••.
· . . · · ' .· . ·
Art ~ 39. Sem prejuízo das responsabilidades ordinarias,
serão passiveis de multa, de 100$, a.'500$, .elevadas ao dobro
nos casos de rcincidencia, os pàtrões ·qu'e deixarem ae cumprir
as disposições legaes sobre dcclnração'de accidentes do trabalho e a,fl'ixacão das ·leis e regulamentos relativos aos mesmos,
nos: cslabel.ecimentos de exploração commercial, industria'!· e·
agr).cola •: · ..
·.
'
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· Art. .4 O. A presente lei entrará em vigor 90 dias apó!>' a
no Dia'l'io O{fidc./., devendo nesse prazo ser cxpcdidn o respectvo regulamento.
·
Are. 4J. Revpgam-se as disposições em contrar~o,
Sala d2..s Commissões, .. 6 de junho dê 1924. - AdolJJILo
Go1·llo, presidente e relalot·. '- Eusebio. de Andrade .. ,_,'Cunha
sua publ ic<~c;ão
,

•

,

Machado.
. -

.

Fen·eú·a
•, .
"·

.

'

.

Chav'e.~ ..

-

I

Aristides Roc!ta.

· São igualmente uppt·ovar.las as scguintés ·
EMI~;:i!D,\S

•

.

.N. i

.

.

·· Sub,tirua-se o iu L. t• do st!bs'LituLivo pelo seguinte: .
Art. L• Para o~· find da r•resente lei considera-se accitlente no lra/Jalho a morte,·· molestia . prol'issional e qualquer· . ,
I esão coJ•pora! ou perturbação funcciomll; occorridos em consequencia du 't:·abalho, ou durante o mesmn, desde que· à mo- ·
!'estia, 'lesão ou perturbação .limite ou suspenda a capacidade ·
. :da Yiçtimil, cner temporaria,. quer permanentemente~ ·
_.. .

.

'

•I

. N. l!

z•,

prinC.:
Em vez de ,«Accidente do •trabalho,, diga-se: «accidente no
trabalho:t.
. Art.

N. 3
Art. 2•, § 1•:
·. Accrescel).te-se; · depois da. palavra <•serviço): «on pelas
··.. drcumstancias .que; .e!'feõtivamente, houverem cercado o accidente,. ·
· ·· · ·
'
\

',

'

Art. 2•, § a•:
..
. · · ·. Subs!.itm1m-se as. palavras· finaes ... «(orem cont1•ahidas
· tacs doenças", pelas, seguintes: .... "a viclima houver contrah ido a molesLia, assim como a elos .outros patrões a que tivet'
servido, previstn's' as hypothese~ 'da molestia contruhida, ag;..
·. g1•avada e registráda,em occasiõ~s differcnteó'J.
·

N. 5
.. ,

.'

.

N, 4

'

''

.

....

.

' .

Art: · 3.• Accrescente-se, de1:ois da palavra «outrcml: «a
titulo oneroso, ·gratuito ou de (lprendizagem, permanente ou
provisol'io,, fóra de sua habitacãn,:
.

N. 6

! .

'I

.•

.

i60' .

· .j\NNAI!JB .De Sli:NADO

..

.·E': rejeitada a seguinte :
'

I•

EMENDA.·
. '

'

'•

'

.

~

""'

.'

.

..

:

'

, · ..

I.

. . su~pr•irna-se, no ·sil~sti tu~ivo apresentado pela 6ommissão de Justi'Cn:;;o I.egislacao, almea: c, do art .. 3'. . ·
. . . ..
Sala das ·se~sí:ies, 1.2 de 'junho de 1924. ~ Mandonça.Ma1'-,
• \
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.~s.

•
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~
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~

•

-

'

• '

·.• '.

• •

.

f

.

. . O Sr; Presidente .-..··Fica prejudicada. a ·:.proposição· .da
· Cr.mara dos DepuLados 'n. 93 'de 1923. O substitutivo àppro-.:. ·
· vado vae á Commissão de J·ustica~ e Legislncão para a redaccão.:
~o vencido.
·· · ·
·
•. . · ,., ... ·

'

.\

·"

,,"·,

•
.•

.

. '

'nm•;ÓRMA

MELHORIA DE

1

.

f''•;,

'

'

,,

.

.

®iéà do p·a~'ecilr âa Gon~missã~ ·d~;!ÍiarinJ\~ o
·, querimento
e·.GUÇlrra n;.:37,
..de' 1924, opinando que se,ia indeferido o· rr;em ;que o. cab!>
·Exercito,: Joaquim·
····, 1Discussão'

Barbosa·do.NascimentG
·de 3' sargento ..·.·.·
·.. . Approvado.
.'

r:eforrnado~·do
solJCit~ melhoria de

.. .

reforma:no

po~to

·
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DE .RE!'ORMA. : '
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... MELHORIA DE PENSÃO DE MON'I'EPIO

. . r.

. ·. ,

· Discussão unica do· pa;éÓor ~da' Commissão. ele ·Marinh~ e .· . ·
· Gue~a n. · 41, de 1924, op·inando qu·e seja indeferidO·· o. re;. .· '
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Discussão unica do parecer da Commissão de ·Marinba. ·e .·
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Guerra n. 39, de 1924, opinando que seja indeferido'- o .re-· ..
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1• classe e 1° sárgento da Armada, solicita melhoria de sua
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O Sr. Muniz, Sodré - Sr, ·Presidente, acabo de reeeber,
da Camara dos Deputados da Bahia, o seguinte despacho telegraphico, que peco permissão a V. Ex. para ler ao Senado:
· "~amara DepuLados Bahía acaba approvar requerimento Deputado Durval Fraga, sentido solicitar
v. Ex. ma1or empenho patriotismo conseguir tran~
formada lei· materia constante emenda n. 44, autor1a.
Senador Jeronymo Monteiro manda destacar projecto
separado · accórdo deliberacão Commissão Finnncas Senado Republica termos parecer publicado Diario Congresso 26 dezembro 1!-nno passado. ll)!,llenda .~enador
espiriLosantense autor1za Governo Un1ao aUXlhar lavoura cacáu quer meio emprestimo quer eonstruccões
estradas rodagem ligando municípios productores a portos embarques.
·
Espírito esclarecido V. Ex., seu alto amor nossa
Bahia não passará despercebido alcance approvação
emenda· tanto favorecerá uma maiores fontes receita
. nosso Estado, face concurrencia comeca soffrer outro11
productores.
Saudações cordeaes. - Archimedes Pessda, 1" SeCl'etario Camara dos Deputados Bahia."
. Tratando-se, Sl'. Presidente, de ·uma legitima aspü·ac~
de minha terra e que interessa p·rofundamente o progresso
economico do Brasil; lembro e peco a V. Ex. a inclusão desse
Rrojecto ·- emenda approvada no areamento passado pelo ·
Senado - na proxima ordem do dia. ·
O Sr. Presidente- V. Ex. se1•á àttendido.
'
Nada mais havendo a LraLal' designo para segunda-feira .
a seguinte ordem do dia:
. · .
.
a• discussão da proposição da Camara dos · Deputados
11. 17, de 1924, que declara feriado nacional o dia 2 de julho'.
de 1924, commemorativo do centenario da Confederação do
Equador (com parecer tavo1·avel da Commissão de Justiça e."
Leuislação, n. 44, de 1924);
·
.
. · . 2• discussão. do projecto do Senado n. 157, de 1923, au•
torizando emprestar a emprezas ou particulares, que construirem estradas de rodagem, 5 :000$ por kilometroJ pagaveis por
seccões de cinco· kilometros em trafego e danao outras providencias .entre _as quaes auxiliar a lavoura do cacau (emenda
1

•

'

'

'

de1tacada do orçamento da Viação em 27 .de dezembro em virela Commissão de F.ina'llt;al).
·

.t~ de requeMmento

, :Levanta-se a sessão ás U ·horas.
"·-;~
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A's 13 % horaa achavam-se presentes os Srs. Mendonça:
Martins, .i!ilverio Nery, Pereira Lobo, Aristides Rocha, Dyonlb'io Bentes, Laura Sodré, Justo Chexmont, Costa Rodrfgues~ 1
S._, Vol. II·
U -

..
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cunlla :II•ac!mlo, J~Ut·ipolles de Aguiar, João 1'llomé, J!'.fir!'eira.'
ClmYcs, .ToiirJ' J~yru, Venuncio li' eiva, Lu ir. ,'l'.o1:rcs, Euscbio .de
Amlracl·c, Lop~s Gouçtilvos, :\Iauoel JrlonJardun. Bernardmo
Monteiro, .h•l'orwmo ,\lontoit•rJ, .:\ligue! de CarvallJO, Modesl.o
Leal, l\Jclllle:; '.l.'u\·m·es, 8an1paio Corrêa, Bueno cicaPaiva, Adol]Jlw · Gorr.lu, .Luix Ad1.llpJw, Carlos CavaleftnLi, Generoso :llarques, J.<'elippe Bclunidt IJ Vida! Humo5 (:ll).
O Sr. Presidente abcJ'la u :;e.osüo.

.,•.
t

•

Presentes 3l Srs. Senadores, está

Vae sc.t· lida a aula cln scssiio anterior.
O Sr. 2" Secretario procede á leitura da acta da sessão
anterior, que. po;,Ja cm discussão, ó approY:ada, sem rec,Ia-

'lDa~fio •.

•

· O Sr. 1• Secretario dá conta do seguinte

EXPEDlEN'rE
11

·.

Officio do Sr, Agenor rlc Roure, 2' secretario ao' In>li,tuto I:!iWJ!'ico e Geographico :BrasiloiJ'O, elo te.01' seguinte: .
«Ex mo. Sr. · Yicc-llrcsillenl.c do Senado Federal.
Tenho a \tonJ.•a rle convidar V. Ex. e demais illustres' memlm.Js des:;a cg·reg·ia Casa para assistirem ú ~·~:ssão solcmno com
que, a 2 de ,jullw proximo, tis 21 horas, o Inst.if.ut.o Hisíorico a
Udographico Br·asilciro ci:unrnomorarú p ccnlcnario da procla~
maPão
·
. da «Confcclemr•.fio ··do EcJUador».
Prcsiclil-a-ha, para o que foi especialmente convida-do
pelo Sr. conde rle Affonso Celso, presidente perpetuo dc&.ta.
associaçã·o, o Exmo. Sr.' Dr. Arthur .Bcriwrdes, eminentG chel'.e
•la Nação e prcsidnnt.e !10norario elo Instituto, devendo falar
.so])rn a mag·na cphcmeritlo o Sr . .Dr. Mauoel Cicer.o J'cregrino
· .•la Silva, i• vicc-presiclcnL!!.
·
. , Ant.ecipando ag·t·adeoimcnto a V. Ex. pela altcn<;<ão · qt.io
· .'ri isprmsm· .n esl r• coJJViLr., Jlrcvruleço-me do enseJo g)nra Ie~tr:
munhar a V. Ex. todas as min!JU&' homenagens.:.>-. Inteirado.

.

Tclcg-mmmn do Sr. ~enador· Paulo de l~r·.ontin, ·do teor
güintc:

:>c· ·

~:Presidente Senado _; Tenho honra commtmicar V. Ex.
tcrminaciío trabalhos .Conferencia Interp&!'lamentnr ·Commoreio. Lcnrlo <Jek•gúção dcfoncliclo inLcreer;eo; brasileiros consogl.lido modoil'icn1' varias conclusões. ~l\Iom!Jms delega(~ão fo1·am
:nlvn~ rnainPes disl incções 1; ifCntiler.as pnrk•·. Snas Mu;;:-rstude;;
lloi Alb0rlo. 11ainha Eli:;,nbcl.u. Embaixador Barros i\lorcira
nuxilion el'l'icazmento clolegacão. Saudações rcspuitosus.~ ,....
·
·· · · · ·
' 1luieirado
. •. ....
~.

:
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O Sr. 2" Secreta1·i•l !H'rH;cde ú leii.Ul'n dns sr.guintr.s
p,\ngcEJ\1\S

Jlcdac(!iio {i·nal do. cmendn do Senado li 2l1'0JJOsiçrio 'lia. C~nnara
do.~ lJcpntados n. UN, de ·W22, (juc aln·c um 1:1'Ct.lt I o d11
711 :Iii I $2:JO: J)tl'ra liqttidaçao rlt: du.~pe:(t.~ da b'81 r((!/ a ""
Ferro S. L ui: 11 Crwias
·

· Ao arL. 1", accrcscentc-sc, em se·guida á. palavra "abrir",
o seguinte: '·ou 1'az1~r as opcraçües de credito neccsclai·ias", ll.
depois da pala na: ''despczas", "com material e pessoal"; clcererlito para 20\l ;(jq2$431. .
_ Sala ela Com mi-ssão rJe l\ctlacção, 30 de junho rJe J 924, ;_
josé Eusebio, Presidente .. - .4.ntonio ilfassa, 1\elator. ·-Eu-

vamlo-se o

·7'Í2lecles de .4.au'iar.

·

.Fica sobre a mesa pam MI' rliBcul iria rur Sf'iiRfio sr.guinte,
publicada no /Jiarin ao Cunuresso.

depois de

1/l'dru!çtio {inal do projecto do Senado n. .1ii, de 192:1, an/M'Í:ando o l'odm· E.1~ecuti.oo 11 pür 'em disprmiiJilhlnde. cnnt
n,\' ,,~nclmentos do cm•vo, o f}l'. Ped1:n Vm·ane de Aln•eu,
·inspector de se(!UI'OS -

O Congresso Nacional resolve:
Arti~o unico. E' o Poder Executivo autorizado a pOr em
disponibllidade, com os vencimentos do seu cargo, o Dr. Pedro Vergne de Agreu, inspector geral de seguros; revogadas
as disposições. em contrario.
·
·
· · . Sala da Commissão de Redacção. 30 de junho de 19Ú. - ·
JosrJ Eusebio, Presidente. -Antonio Massa, Relator. - Eu-

?'iperies ·de .4.guia1'.

·

;Ficà solwe a mesa para sei' rlisculifla .na sr:;s;in seguinte,
dn publicada no Dim·ir, do Cmif}l'l'!sso.

rlcpoi~

N. ií!i -

-'

1!l2·í

·n:

1/f.r/acçtio final do rn•o;i!.'r:lo dn Senflrlo
1/i, r/t) 192:1, rlrlet•m.i.·
nrmdo qui! no r,)•iTrw rle/'inido no dec·,•r•lo 11. ·/. ·lli2. di' 12
r/e â•i:m!JII!'o de ·;~s,qo .. m·l:: /", u •.f. ri pe11a ,\'t•·;·ti ,,. Jll'isü.o ·
" cellulol' e rr I''I'Jm.e 'lllll/ltiiWtn•,•l .1: r/ando oull'lts Jll'tll!tdriiWias
·

O Congresso Naciorml. decreta:
.
Ar L. L • No ct•ime definido em o dec!'clo lcg·islnl.i\·o nulMJ'n ·I li~: ~lP 12 oflP rlrzrmh!·n rlr lH!lO. nl'l. 1", n. r, n ponn.
. ser;i_rle.Imsao cellulur, por se1s mrn\s a um nnno •r.ndo o erime
mafl ancuvc I.
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Art. 2. o O disposto em o ar L. 409, do Codigo Penal, é tarobem upplicavel ás penas de prisão correccional, de que trata
o decreto n. 6. S94, de :19 do junho de :1908.
Ar L 3.' Revofrnm-sc us disposit,,ões em contrario.
Sala da Commissão de Redacção, 30 de junho de 1924. Jesé Eusebio, Presidente. -Antonio Massa, Relator. - Euripede.ç de ·Aguiar
.
.
Fica sobre a mesa para ser discutida i!la sessão seguinte,
depois de publicada no Dim·io do Congresso.
· ·
PARECER

N. 57- 1924

Redacção para a a• discussão, do projecto. do Senado, subst-itutivo da p1'01JO.~íção dá Gamara dos Deputados n. 93, cl!:
1923, que modi{'ica a lei sobre accidenles no !1•aballto e ria
outras providencias.
·

_ O Congresso Nacionàl doere la:
Art. 1. • Pará. os fins da presente Jei c'onsidcra-se acciâente no trabalho a morte; molestia pJ•ofissiona,l e qualquer
lesão corporal ou perturbação funccional, occor1 'os em consequencia do trabalho, ou durant.e o mesmo, dcsr:t! que a moJestia, lesão ou perturbacii.o limite ou suspenda a capacidarle
da victima, quer tem pararia, quer permanentemente.
Art. 2. O accidente~·no · trabalho obriga. o patrão ao
. pagamento de uma indemnização ao operaria. ou á sua família, com excepcão dos casos de força maior ou de dt:ílo da proprJa victima.
·
·
·
§ 1. o Não constitue forca máior a acção das forcas na- .
.turaes, si determinada ou aggravada pela inslallar;ão do estabelecimcnlo ou pela natureza. do serviço ou pelas circum··
stancins qu'c,· cffccf.ivamenl e. houver.mn cercado o accirlento ..
§ 2. • A obrigação· esfabeleoida ncsl.e artigo abJ•an~:e ·a
.União, os Estados e os municípios. ,
'
§ 3. o O Poder Executivo, no rng-ulnmenlo desta lei', fará
a enumeração das doencas profissionaes e definirá, precisamente a responsabilidade do pat.rão ou patrões. cm cujos estabelecimentos a victima houver contrahiào a molesl.ia1 nssim
como .a dos outros patrões a que tiver servido,. prev1st.as
as
hypoLheses da molestia conl.ralltda,. aggravacla e registrada em
occasiões differentes. ·
.
· .
·
Art,. 3. o Para os effeitos desta lei, considora-sc operaria .
o individuo, sem distincciío de sexo ou idade .. que exercitar a
sua actividade por conta de outrem, "a t.itulo oneroso, gratuito
ou do aprendizagem, permanente ou ·provisorio. fóru de sua
habilacão", em qualquer exploração: ,·
·.
industrial;
· ·
· . .· ·
b commercial·
· · · ·
c agrícola. desde que empregue motores inanim~tdos,
qualquer que· se,in' o numero ele trabalhadores, ou que. não
emlprc!mndo tucs motores, occupc, t odavin, mnis d·il ·w trn·
bai!Jadores.
0

al

/
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· · ·ArL 4. • A indemnizacão regulada por esta lei exonera o
patrão da obrigacão de 1 pagar .ao operaria, pelo mesmo facto,
qualquer outra inderrn •<lrÃn de direito commúm.
Art. 5.• A indemnizacão devida pelo patrão ná fórma
desta lei não exclue o direito á victima ou seus representantes de promover, segundo o direito commum, accão contra terceiros civilmente responsaveis pelo accidente do trabalh~.
, § 1. o Na mesma sentenca em que condemnar laes tercei. ros, o juiz adjudicará ao patrão a importancia paga por este
ao operario, nos termos da presente .lei.
·
·
§ 2. o Si a victima ou seus representantes deixarem de
propor acQão contra terceiro dentro do prazo de um anno
a contar · da data do accideute, o patrão poderá fazei-o, .de~
vendo na fórma do § ·to, ser adjudicado ao ·operaria o que
.· exceder da importancia paga por aquelle.
.
·
. § 3. • Proposta· a acção pelo operaria, o patrão poderá
ser. admiltido como assistente e vice-versa.
Art. 6. • Qualquer que seja o salario da victima, o calculo para a indemnização l)or acoidente do trabalho não poderá
ter por base salario superior a 3 :60q$, ann11aes.
. Art. 7. o Em cas.; de morte, a. mdemmzacão,
que deve
1
ser paga de uma só 1·~m á família (conjuga sobrevivente e
herdeiros nccessarios), observadas. a:s disposições . do Codigo
Civil sobre a ordem da vocação hereditaria, será calculada
sobre o salario de tre$ annos da victima, com o accrescimo de·
200$, para as despezas fun'erarias. .•
·
.
§ t,o Na· conformi•iade dó direito commum, caberá a metade de indemnização. no conjuga sobrevivente e a outra metnde ao~ herdeiros necessarios.
§ 2." Nilo terá dirõito á indemnização,,que reverterá 1n- ·
tegralmente aos herdei ros neeessarios, · o conjuga que, ao
tempo do aocidente, estiver divorciado por culpa sua, ou, vo.
lnntariamente, viver ;;aparádo do pra-morto •.
· § 3." A indeniniza~íio serei integral no caso de exietencla
de conjuga ou filhos ·iü ·casal e de. dous terços quando houve:
apenas· ascendentes o• 1 na hypothese de existeneia de pes11oa
cu pessoas, a cuja sub~istencia provesse a vi.!)tima . do accidente.
··
· .- .. ···· 1 1 ·•·<1~~~~r
· Art, 8." No caso de incapàcidade total, màs temperaria, 8
mdemnização a ser pa~·a ·á v1ctiina será, durantlj o período da
111capac idade e até o n•aximo de um anno:
a) de uma diaria lle duas. terças partes do seu· salario
õiario. quando não exr.eder de 6$000; ·
· b) ·da metade do ~alaria diario, quando exceder de 6$000,
não podendo, porém, 'i ii:.deiimizaoão neste caso ser inferior· ,3
1

4$000.

.

;

,

'

.

• I I

Pnragrapho unicn. O patrão, que se recusar 8 esses paga--mentos, no prazo dellil'minado pelo contracto de salario, ou
.incorrer em mora, poi!erá .ser compeli ido judicialmente pela
victima a pagar em ir.-tro. taes indemnizações.
· .
ArL. 9." Em onsu de incapacidade paraial P·ermanente. a,
· indemnizacão a ser paga á victima .será de 7 o/o . a .80 o/o daguella a que teria dlrtlito si a incapacidade fosse total e per. mancnte,. de accOrdv t·om a tabcll~ nnnexa no regulamento

'
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desta lei, a qual fi...:ar á a percentagem para cada caso,' tendo
i!m vi>ln a 1'\ll.lure~a du lesão, a idade e profis~iio da victima.
.
Art. J0. Em ca~o· de incapacidade parcial, temperaria,· a
mrlemnizaciío a ser p:1ea á victima será, nos termos do artigo
s•, de duas tercas par~t<S ou de metade da differenca entre o ·
~alar io que vcn~ia ante~ .e o que vencer depois do acéidente.
Paragrapho unicL Sómcnte com a reacquisicão da p.lena ·
·capacidade anterior do trabalho cessará .o pagamento da in. demn:zação correspond•.mte.
. .
,.
.
ArL 1'I • As indtlmnizaoões recebidas pela victima, em
virtude de qualquer inC!apacidade,. set•ão ·deduzidas das indcmn iza(fões que forem devidas por motivo do seu fallecimcnto ou por se torna;· permanente a incapacidade tempoI'arin.
Art. '12, Entend~ ..,;e por salario annual o ,salario . diario
da vi clima, na o·ccasi:i:J do aocidento, multiplicado: . ' ·
a) por 300 dias para os empregados ou operarios. que não
trabalhem normalmente nos domingos e feriados;
b) por 365 dias• 9~ra· os mensalistas, emp·regados ou operaríeis que ·trabalhem normalmente nos domingos c feriado9. ./
•
Art. 13. Em todos os casos e desde o momento do accidenle, o- patrão é obrigado, além das indomnizacões, á prestação de scccorros medicas, pharmaceuticos e, si necessarios,
hospitalares.
'
·
Art. 14. No Distl'icto Federal e· no Territorio do Acre,
todos os patrões oujeitos á presente lei deverão ter. um registc·o nnnual dos respectivos operarias, no qual constarão o
numero de ordem, o nome, a idade, a resíclenóia, o salario, a
occupacão de cada operaria, os nomes. de seus herdeiros_ ou
pessoas, cuja .subsistencia esteja a ·seu. cargo, reservada uma
columna para a indicação dos accidenles que; porventura,
,veqha a soffrcr.
·
· § 1. • As indicações relativas ao nome, idade, residcncia
. e herdeiros serão feitas, de acoõrdo com as declarações elo
operaria.
_
•
. § 2. • O registro, de .que. trata est.e artigo,. será feito en1
livro especial devidamente authcnticndo. pela competente autoridade . policial, e devct'li estar sempre .em dia no tocante
a augmento de sulario, mudanca de oocupncüo ou qunesquer
outras alterações.
·
'
·
, § 3.• O Cansei:~) Nacional do Trabalho, no Districto Federal, e as Intendencins Munioipacs, no Territorio do ACI'C,
fiscalizarão taes registras, impondo multas nos que deixarem
de 1nstituil-os ou de ·mantel-o ·,Jas condicões do presente artigo. ·
· · ·Art. 15. Sempre que occorra algum accidenle que obt•igua o operaria a abandonar o trabalho. por mais de um dia,
o patrão enviará á ·competente autoridade policial uma oommunícaciio ·do facto, na qual mencionará· os dados. contidos no
registro· de que· trata o trato o .artigo anterior e ministrará informações sol)re a assistencia medica prestada ao mesmo ..
'

...

~·

§ 1. • A communicaç~o devorá ser assignada pelo patt•ão,
pela vi clima ou por terceiro a seu rogo e por duns. testemunha~, do preferencia operarias do estabelocimnto.
·
§ 2. • Estando. regular a éommunicação, a autoridade policial mandará archival-a, sempre que não houver reclama·crto do opera rio ou de seu representante legal. Na· hypoLlleso
ile r.Çclamação, a communicacão .servirá de base ao .inquerito
polictal. ·
. Art. 16. Desde que o patrão deixe .de fazer a communicação de que trata o artigo anterior, dentro do prazo de 48
horas, a autoridade policiJ!l comparecerá' sem demora ao Jogar do accidento e ao em que se encontrar a vicLima, toman. cto as declarações desta, do patrão e das testemunhas pum a
Javratura do respectivo auto, com indicação de nomes, rtJsidencias e salarios; local preciso e hora do accidente; circumstancias em que occorreu; séde dos ferimento~ e nomes ctos·
JJcneJiciarios ria vi~ ti ma.
§ 1. • A uutoriclar.le policial providenciaL'Ú, com a possível
brevidade, para que seja· a victima. examinada por medico
leg·isla, .onde houvet·, juntando o respecLivo laudo ao inquerito, que Se,!'ít rcmetLido in c9ntinenti ao juiz competente paro.
a instaurucao do PL'Ocesso.
Art. 17. Nos casos previstos pelo art, 20 do. lei u. 3.724,
de 15 de 3uneiro ele 1919, o .iuiz nunc01 poderá nomear me. clico ligado directa ou indirectamente ao patrão ou · á vi:..
cLima.
··
Art. 18. Recebido o inqucrito pelo j1;iz competente, será
imm·cdintarnente instaurado o Processo,
§ 1.• Com a citação· do réo, ao qual. se dará cópia da pe· ·
tição inicial, e a sun presénca na audiencia aprazada com M
testemunhas que Ieva,r, independente de citação, ou á. revelia
do mesmo réo, o juiz ouvi cá as. testemunhas :!e uma e outr;1
parte, mandando tomar por termo os respectivos depoimen-

tos.

.

.

§ 2.• C:onc\u idas as inquirições· e tomado o depoimento

pessoal de qt)alquer rlas i)at'les, si for requerido on ordenado
pelo juiz, serão estas ouvidas, juntando-se aos a11tos as suas
allegações r. documentos que offorccercm.
§ 3.• Conclusos .os autos, o ,juiz procederá, e.r:-of(-h·io, ou a
rcquer·imcnl.o elas par'(t'S, ás jiJigr.ncias neccssurias par·a ,iulgat•
afinal.
'
· § ~.· A scntcnca do jniz será proferida na audiencia se ..
guintc ti cont:lusão do Pl'f.1Cc:::so ou rias diligencias que tiv~l'
decretado. ·
Al'l. i 9. _Dentro do pi'·azo de t.N~s dias, contados da intima()ão, si a, vi clima 11:'lo constituir advogado, o represen laJJLo
elo ministcrio publico é obrigado a promover t.orlos os termos
da ucção comp8Lentc, al.é final sentença o execução.
§ L" A intervenção do ministerio publico scrtí !lest.ricla <\
prestação elo asRistcncia ,iücliciaria gt•ut.uitn, quando a vict.irnn
nomcnw c consliLuir advogado pura defender-lhe o direito c a
justicn.
·

'
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§ 2.' Quando o minislerio publico estlv.er impedido de
ex eruí Lar a sua aocão,· será substituído, onde não houv·er assistencl!l judiciaria, por pessoas idoneas de nomeacão do' juiz.
Art. 20. S6mente depoisde proferida a sentença, poderão
ser cobrados quaesquer emolumentos, custas ou sellos.
.
•§ 1.~ Embora vencido, o operaria estawá isento da quaesquer custas, sellos ou emolumentos.
_
§ 2.• Serão integralmente . cobrados os emolumcntcis,
custas, sellos, Laxa JUdiciaria e demais despezas, quando a sentença de oondemnação fôr contra o patrão, cabendo a.a ministerio ;publico as custas regimcntaes pelos netos em que tenha
fUDI)CÍOnado. .
·
.
, · Art. 21. Qualquer que seja o valor da acção, a competenoia, ·no Districto Federal, será privativa dos pretores, e, no'
~Territorio do Acre, dos juízes munícipaes, salvo os casos ªm
qu·e fõr parte a União Federal ou a Fazenda Municipal do
.. Di&tricto Federal...
.
·
~t. 22 .. Das sentencas proferidas nas accões de índemni-· zacão por accidentes do trabalho, o recurso será de .aggravo,
que deverá ser julgado d·e preferencia a qualquer omro recurso. ·
.
.
·
Art. 23. Si, no coreer do pràcesso, houver accôrdo entt•e
as pal:tes, ·observadas as 'disposições da presente lei e -da lei
n. 3. 724, de 15 de janeiro de 19:19, será considerado findo o
mesmo, desde que seja homologado pelo juiz. ·
.
·
· Art. 24. Antes de ~er iniciado o prflcesso judicial, pod~ra
haver Lambem accôrdo. entre as ·parte.c; sobre o quantum ::!a
indemnização, uma vez. que a respectiva escriptura, no Dis. tricto Federal, seja rag-Jstr.ada na .Secretaria do Conselho Naciona1 do Trabalho é no Territorio do Acre, nas Seoretarius
das iritendencias muni~ípaes.
·
· Paragra.plio unico. O secretario g~ral do ·Conselho Na~
·cional do Trabalho não consentirá no reSiistro do aooOrdo; si
tiver duvida sobre a perfeita execuciio das disposições referi- .
das no presente artigo, submettendo; o caso, em' tal hypothest>.
· á deliberação do Cons!'lho Nacional do Trabalho, Da mesma
maneira deverão proceder os secretarias das :inte'llldencias mnnicipaes do Territorio do Acre.
·
Art. 25. 'A duvida ,proveniente da indemntzação por acr:i- ·
dente._ do trabalho gosa,· ;obre todo. o activo, producccão, inotu~ ··
sive. da exploração em que. se tiver; dado o accidente, da pre~
1'erencia excepcional atlribuioda, pelo paragrapho unico do nr·tigo 759 do Codigo Civil, :aos creditas por salarios de trabn~
lhadores a~ricolas.
, ,
'
·
Art. 26. E' .licito ao. patrão:
'
a) effeotuar o seguro individual ou· collectivo. de .seiJ.;
operarias em companhias de :se~uros dr.widamente autorizadas
a operar em accid.entes do trabalho, quer para o pagamento du..~
!ndemnizacões, quer pr.r·a a prestncüo de soccorros medlcn~.
pharmaceutioos e bospil.nlares;
'
:
·
b) effectuar o sr.guro de que trata a alínea anterior em
syndicntos profissíonae~. or,.ganizados .: de nccllrdo com o decrr:t o
legislativo n, 1.6S7, de 5 'de janeiro d~~ i~07.
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l\ 1.• Ern nenhum dt!i·SCS casos, podorá o patrão descontar
ào salario de seus op•!rarios qualquer cc.nlrJbuioão clestina.:Jr.
ao pagamento das despezas provenientes ·do seguro ;ou das ·
quolas devidas aos syndicatos.
.
....., :<;'fe;,')
§ 2.• Os patrões poderão· ~êr reprG;•mt.ados em juizo iJÜ
fóra delle pelas companhias de .s~uros ou syndicatos profi;; ..
sionaes, sem que, isso, todavia. impor!.e isenção ;de ~na re~·
ponsabilidade.
.
§. 3.• Quando as companhias , de seguros ou syndicatoo:r
''vrofissionaes não saf.isrizerem integralmente as obrigaoõe~
estabelecil.las nesta lei a victima do aecidénte, por si, ;.ou por
intermedio dos seus representantes, reclamará' ao represen'tante do ministerio publico; que procederá immediatamentP..
afim de ~que as mesmas obrigações srjam cumpridas pel·l
. patrão,
I·
·
i
Art. 27. As sociedades de seS'tlrús Só serão ·autorizadas
e. operar em acciden[es do trabalho ;;i se obrigarem ás ~~~~- ·
&ulntes condições:
. ..
·,.I ·.1'~~11.1~~111'1
a) separar as operações de seguros co~tra; accidentes du
trabalho das de quaesquer outros que realizem;
·
b) constituir um rundo de garantia. especial, cuja importancia ser-á arbit.rada pelo Conselho Nacional do Trabali1•1
e. fixada annualmente, ·. ~egundo o valpr dos seguros reali. zados · ·
ci ' submetter-se á i'iscalizacli.o do Conselho Naoio11al do
Trabalho, sem prejuízo da fiscalização da Inspectoria de Seguros, quanto a outros ramos de seguro.s em que operarem;
d) remetter ao mesmo Conselho, nas ápocas convenientes,
estatutos. balanços, relatorios, informaçõés minuciosas sobre
taxas, calculo de reserva de seguros, contractos e suas. novações e modelos de apolices. . .·
. Paragrapho unico. Os syndicatos ·profissionaes só serão
autorizados a operar em accidimtes de trabalho, si se obri. garem ás condições b, c e d deste artigo.
Mt. 28. O ·ruMo de garantia de que trata o ar<tigo anterior, lettra b, será depositado . no Thesouro Nacional, em
dinheiro ou em apolices. federaes.;,.da divida publica.
.·
Ar L. 29. O· patrão deverá communicar á companhia de
seguros· ou syndicato profissional, dentro do prazo de 24 horas, o·. ar,cidcnt.e e· todas as circumstancias correlativas, afim
de· sllrom cumpridas as obrigações contrahidas.
. Art.. 30. O Poder Executivo, ouvindo o Conselho Nacional
rio Trabalho; poderá cassar a autorização concedida ás ·companhias de seguros e syndicatos profissionaes, desde que nãocumpram as condições estabelecidas nesta lei e no respectivo·
regulamento.
· ..
.
· ·
Art. 31. As companhia~ do seguros .e syndicatos pro~
fissionaes que não estiverem autorizados a funccionar em
accidentes de trabalho, .de accôrdo ·com as prescripções desta
lei, ficam sujeitas ás mult.as de um a cinco contos, elevadas
ao dobro nos casos de reincidencia.
·
Art. · 32. Para occorrer ás dcsP,ezas com as indemnizacõcs por accidentes do· t.rabalho, é 'vedado aos patrões reI. irar, sob qualquer. pretexto e cm hora com. o consentimento
dos proprios operarias, qualquer parte dos- seus salarios.
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Ar L. 33. Entre as convençpes a que se refere o art. 26
da lei n. 3. 724, de 15 do ,ianeiro de 1919, consideram-se nulla'l
de pleno direito as que tiverem por ob,iecto a cessão do di- .
reito á indemnização, por qualquer meio feita, inclusive procuração em causa propria. pela ·victima, ou seu representante.
Ar L 34. Si, não obstante a disposição do artigo anterior, se pactuarem taes convenções e os contrahentes as exeout,arcm, canerá ao representante ·cto Ministerio Publico a
obrigação, desde que lhe seja dado conhecimento do facto,
de promover imll')ediatamente a acção judicial de nullidade.
Paragrapho unico. A acção terá a inarchâ indicada rio
art. 18.
·
· Art. 35. Para os fins de estatística, os escrivães são
obrigados· a remetter ti Secret.aria do Conselho Nacional do
''l'i·aba·lho cópia das· sentenças ;iudiciaes proferidas nas acções
sobre accidentes do trabalho. Os patrões ou seus seguradores
são lambem obrigados a enviar, annualmente, um quadro de-·
tal haclo das .indemnizações por elles pagas.
. .
Art. 36. As disposições .sobre a liquidação da indemnização, por via admimst.r·ativa ou ;iudicial, referem-se sómente
ao Districto Federal e ao Territorio do Acre; Os Estado!i
adoptarão disposições idonticas ou quaesquer outras que julgarem mais convenientes, sem prejuízo da substancia de quu! .. · ·
quer dos pt•eceilos desta lei. ·
, Art. 37. As emprezas su,ieitas aó regiinen da presente lei
serão obrigadas a adoptar e a manter em seus estabeleci..
menlos. as medidas de segurança e prevencão contra accidentes do trabalho, de accOrdo com as condições estabelecidas
cm· regulamento especial, expedido pelo Poder Executivo, uo
qual· serão prescriptas multas aos infractores.
.
Art. 38. Fica derogarlo o art. 27 da lei n. 3.724, de 15
de janeiro de ·1919.
,
·
Art. 39. Sem pre.iuizo das responsabilidades ordinarias,
serão passiycis de multa, de 100$ a 500$, elevadas ao dobro
nos casos de reincidencia, os patrões que .deixarem de cumnrir as disposicões legaes sobre declaração de accidentes do
trabalho e affixacão das leis'. e regulamentos relativos· aos
mesmos, nos estabelecim~tos de exploração commrcial, . industrial e agricola. .
:
~
Art. 40. A presente .lei entrará cm vigor 90 dias após
a sua· publicação no Diario Official, devendo nesse prazo ser
t:xpedido o respectivo regulamento.
·
Art. 41. Revogam-se as disposições em contrat·iu.
Sala da Commissão de Justiça e Legislacão, 30 de junho
de 1924. - ttdolpho Gordo, Presidente. - Eusebio de And?·ade. Rocha.

•

Cunha !Jfachado: -

Jeronvmo Monteiro. -

A1·istides

O Sr. Presidente- Esl:ú le!'ltlilÚllla·a lcitll!'a dn c•xpcdientc.

Xfin 1111 oradlJJ·es inscriptos.
.

·. ·

'

O Sr. Cunha Machado - Peco a paliwra.
O Sr. Presidente -

Tem u palavra o· .S1~. Cunha ~Inchado.
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·

o. sr. Cunha Ma,chado - .Sr. Presidente, a~hando-sc 'SObt·c
a l\[csa a redac{:ão final tla emenda do Senado :í pJ•oposicão
lla Ctunat·a, n. •lli I, <.lc Jü:!·:!, que lllianda n'JJ.t•it· un1 crcdilo
pa t'a at.tendeJ' :í.. liflll idtu;no dt: t.lt•spezas da Estrada de Fel'l'O
elo São· Luiz a Cuxia~, .t't!qut!it•u a V. Ex. consulle o Senado
~obro se c·~nct•de tli~pen;:a t.le itlllli'Ossão e ltt'ê\"UlJ.Cia para 'que
se.ia immor.lialatnellll' discu,litla e volacla a .referida rmlnc~ão
final. .
·
·
O Sr. Presidente -.O S!'. Sunadot• CLmha i\Iachatlo rcquel'
· dispensa' tio impt•essãrJ C! urgencitt .para inunodiata discussão
''·e volação da redacção final· da om.cnda do Senado (L propusicão ela Camat·a dos Depu lados, n, I.Gl, de 1'0:22 ..
Os senltoL'CS que approvnm o requerimcnlo de S. l~x .. ·
queiram se levai! Lar. (l'(rusa).•
Foi UJpprovadQ.
Comparecem mais os Srs. :A. AzC!'tlt:IO, Ph·es Uebollo,
'AnLortino l"reil·c, Bcn,iamim Bari'oso, Eloy de Souza, Pedro
. Lago, Moniz í:lotlrt~, Bucno Brandão, José ~Lnrl.inho, Itamos
Caiado, AFl'onso de Camargo c Latn•o àlüllcr .(H).
Deixam de comparecer, com CUll Sa ;j ustificadn,
Sr~. :
Barbosa Lima . .lost\ Jiltizebio, "\ntonio Massa, ·R'Osa c Silva,.
~;a.r.ueiro da Cunlta, Manoel Borba, GçnlQalo llollemherg·, Antonio i\Ioniz,. ]'auJo de :Fl'Onl.in, Bet·nardo Monteiro, Lacerda
Franco, Alfredo :~llis, Eug·cnio JtH·dirn, Hc,rmeneog-.i\clo t.Je.":\[orae~ Soares c\Ofi .:santos e Carlos Barbosa (17).
'E' novamente Jit.la, posla em diseussüo e, ~em dehttlP, ap]Jrov.ada a rcrlacr..ão J'inal ria emenda· r.lo Sr!narl•J C1. Jn·oposir;~"
ria Gatnat·a dos Dt~pulados. n. HH. de J\1':!2, que alH'e um crt•. rlito r:lrJ í()i:'·i5J $230 para liquidação de despezas da EsLmda tlc
li' erro São Lu iz á ThcJ•ezina;

o,;

O Sr. Presidente dos Depu tu elos.

i11a~a

A tWn•osir:uo vac
·

.

!Q:Il.D]j:~[

s~r

dcvolYir.la Ct

Ca~

'

DO DIA

C011[ede1'a9lio do Eqnaclor'

3' discü;.~ftO da 11roposicão da Gamara' dos Depulado,;,
n, •17, de J 021,; ·que declara fel'iado rlacional n c1 ia :! tio ,jullto
de Hl:2!t, commcmm•:üiYo rlo eentcnariu da Con l'edernc;ão do
. Equadot·.
A11Jll'!)Vt\da, \'a e :í. snncc.ão. ·
CONS'I'I\UCQÃO DE ES~I'IÚD);s DE ROD:\Gll~t

~· discussão dü projecto do Senado, n. '157. dc 1923', nnl.oriznndn mnpresl at.· n em prezas on pàrl.ic'ulnres, (JUC con·s(,J'llÍJ'mn esl.t·rulus f!n t•odagem, 5:000$ pol' kilomell'O, paga- · ·
veis .por sr>et,;titl~ dr. eíneo kilnmolros em troafcgo c dnmlo .on(.l·n~ ])J'ovitleneins, c•ttll'L' as quncs·auxiliar n ltwout·u do cacau.
Approvado.

·,
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• · O Sr. Presidente ...:. Nada mais hayendo a tratar, vou' le- .
vantar a sessão. · ·
,
. · ·
"
· .·
Designo 'Í!axa a sesslão de amanhã à séguinte ordem do
dia·
.. ,'I/ ' . . . . . ••.. "' '... :_: • '1:· i ' I": L~~.
·
Discu88io 1 unica d'o P,arece.c da Commissãó de .·Marinha·
e .Guerra. n. 48, .de· 1924,·. opinando .que seja indeferido o· 11&- ·
iequel'imento em que Mano e! Claud.ino d<is Santos;. soldado re- .
foa·mado do Exercito, pede ·melhoria de reforma;' .. · _ · · . . ,
'
.
'
' '
·_." ..
- .
'
J ... ' •/' ' : '
· Discu~são unica ·do ,parece~: ·da· (lomlilissão de: Marinha . .
, e Guerrá n. 49, ·de ,1924; opinando ·quír se-ja indeferido:o ire- ·
querimeóto. em. que .o 'capitão reformado d.o Exercito: Francelina Xavier da• Silva ·solicita: a· decretação . de. uma Jei melhórando a si.uuetorma;
, , . . · · · .: ·
·
~ · . Discussão umca: dà ··IÍarecer. da comhrlssão · de Mariilha ·.
e Guerra; n. 51, .de 1924, opinando que·• seja indelerido.·o 111e-;_
querimento em· que o ex-mest11e -de musica do EXercito João ·
da Cruz· solicita ·relevação de prescripcão. para o •fim do solicitar a sua refo11ma do servil'o ·do Ex~reito;. _ - .
· Discu@~ão unica· ·do 'parece~: 'dá· Commissão· de· Mà.rinhn·
... '.
e Guenra n.. 53, de 1924, opinando que seja indeferido o re-: ·
• queriniento do Sr.· Antonio Alexandre Ferreira de .Faria, cabo · ·
reformado do Exereito, -·pedindo ·melhoriiLde reforma; · .
.
·-r·. ·
.1--.:..-· ··
· :
· -·-.
···
·
. · :Discussão' unica da proposição da Camara dos Deputadol, ..
.n. 60, ·de. 1905, emendando .o prj>Jecto do Senado· que· wegulra
o .sorteio militar. (C,om parecer. do~ Commisa/lo, de Marinl&ll
·e Guerra, contrario da~,' emendas e .ao projecto· n . .52; de-1,92.4) ; ·.
. . · . . a• discussão da proposição da Camara 'do.s Deputados nu~ . .
mero 48, de 1923,. c<insidenmdo de-utilidade publica a·So~ill"! <
·dade Entomologica. rlo .Brasil .(com parecer favoravel- da Com~ ··
.missão de J.ustiça e·· Legisüiçlio, n.: 278, d,e 1923); .; .. , · .· • · .
• · · a• discussão da proposiciãà·" da (]amara dos· DeputadoS: nu·· ' ·
inéro 10, de ~924, 'qi.te áut~riza a abri>r, pelo ~inister~o .da Jus~ ·
. tii,)a ,e N egocios Ititeril)res, um credi.to especial de · 6 :19109$677, ·
.. ~pára, oêcorrer ao pagamento·· devj~o ~o: D}'. Rodo,Ipho Chapot .
.....·
· Prevos!t .>em vi.rtude.· de .sentenoa· JUd.lCU!Jria .(com· parecer fa- .·
,; voravel~da Commias/Jo ·de Finançaa; n.~.34, ~..,_ele-: 1914)'.~ ' · ... ·· .. :,
•
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